
کسبوکارهایکمریسکمشخصنشدهاند

هنوز  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
سامانه ای برای حمایت از اقشاری که به علت کرونا کسب و کارشان 

دچار آسیب شده، معرفی نکرده که باید در این زمینه اقدام کند.
و  کسب  از  حمایت  ضرورت  بر  تأکید  با  مصری  عبدالرضا 
شده اند،  اقتصادی  آسیب  دچار  کرونا  شیوع  دلیل  به  که  کارهایی 
و پس انداز  ماهیانه  درآمد  افراد  از  بسیاری  متأسفانه  داشت:  اظهار 

بسیار کمی دارند که فعالیت اقتصادی آنان نیز به علت کرونا دچار 
مشکالتی شده است.

وی افزود: متأسفانه ما یک بانک اطالعاتی منسجم از کسانی 
که این مدت کسب و کارشان دچار آسیب شده است، نداریم.

وی تصریح کرد: برای مثال بنده پیگیری کردم و بسیاری از 
اصنافی که روزانه ۵۰ هزار تومان هم درآمد نداشتند، حدود دو ماه 

است که هیچ درآمدی ندارند.
مصری اظهار داشت: در فروشگاه، کارگران روزمزد ساختمانی 
و همچنین برخی افراد که در آژانس کار می کنند به دلیل اینکه در 
حال حاضر ترددها کاهش یافته است، از جمله اقشاری هستند که 

در این ایام کسب و کارشان دچار آسیب شده است.
صفحه 3

بهکمدرآمدهاوامدادهمیشود
حجـت االسـالم حسـن روحانـی روز دوشـنبه در جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصادی 
دولـت اظهـار داشـت: قبـاًل هـم گفتـه شـده بـود 3 میلیـون خانوار محـروم و تحت فشـار 
هسـتند کـه برایشـان در ۴ نوبت بسـته حمایتـی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومـان در نظر گرفته 
شـد کـه مرحلـه اول آن پرداخـت شـده و مرحلـه دوم نیز تا پایـان فروردیـن و مراحل بعد 

در اردیبهشـت و خـرداد پرداخت خواهد شـد.
رئیس جمهـور افـزود: یـک رقمـی را به عنـوان وام به اندازه یک تـا دو میلیون تومان 
بـرای ۴ میلیـون خانـواری کـه آنهـا هـم جز اقشـار کم درآمـد هسـتند مدنظر قـرار دادیم 
کـه نـرخ ایـن وام ۴ درصـد اسـت و ایـن هـم بـه زودی بـرای خانواده هـا اعالم می شـود 

کـه بتواننـد ایـن وام را دریافت کنند.
روحانـی افـزود: امـروز در جلسـه ۷۵ هـزار میلیارد تومـان وام و تسـهیالتی که برای 
ایـن ایـام مدنظـر قـرار دادیـم مـورد بحـث قـرار گرفت کـه شـامل ۱۰ گروه می شـود که 
در ایـن ایـام تحـت فشـار شـدید قـرار گرفتنـد و تقریبًا کسـب و کارشـان متوقف بـوده یا 
درآمدشـان پاییـن بـوده اسـت. این گروه هـای متأثر شـامل کارگاه های کوچک و متوسـط 
بودنـد. بعضی هـا بنگاه هـای کار ۱ نفـره و چنـد نفـره هسـتند. بعضی هـا ۵۰ نفـر بـه بـاال 

یا بـه پایین هسـتند.
صفحه 3

هیچزمیندولتیبرایساختمسکنملی
آزادنشدهاست!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برخالف دستور رییس 
جمهوری، دستگاه های مربوطه زمین های دولتی را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار ندادند. محمود محمودزاده گفت: در قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاه های دولتی اراضی مازاد بر نیاز خود را به 
وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با این حال نه فقط در 
تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.وی ادامه داد: آزادسازی 
زمین های دولتی، پتانسیل بزرگی است که وجود دارد و می تواند در اختیار پروژه مسکن ملی 

قرار بگیرد اما تا به این ساعت این امر تحقق نیافته است.
صفحه ۴

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان:

تصمیماتوسخنانعجوالنه
مردمرابهخطرمیاندازد

احتمالمنعمسافرگیریدرمتروواتوبوس
دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، گفت: 
اگر طرح فاصله گذاری هوشمند مشکل ایجاد کند 

ناچاریم از اجرای آن عقب نشینی کنیم. 
حدود  اینکه  بیان  با  جمشیدی،  حمیدرضا 
هزار صفحه دستورالعمل برای بخش های مختلف 
صنوف در وزارت بهداشت آماده شده است، افزود: 
این  روی  روز  شبانه  نفر  صد  اخیر  روزهای  در 
دستورالعمل کار کرده اند و در چند ساعت آینده در 
پایگاه اینترنتی وزارت بهداشت بارگذاری می شود.

بهداشت  وزارت  کارشناسان  کنار  در  گفت:  وی 
تهیه  برای  نیز  از صنوف  بخش  هر  کارشناسان 

دستورالعمل ها حضور داشته اند.
صفحه ۲

استاندار بوشهر خبر داد

تامین اعتبار ۵ میلیارد تومانی 
برای پروژه اورژانس هسته ای بوشهر
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مودبیان:درروزهاي

قرنطینهمشغول
آمادهسازيکارهاي

جدیدهستم

5ورزش
فرزامی:
۸میلیارد

پولاستقالل
در۲روز
گمشد!

هنگ 7فر

داريوش مودبیان بدون شك يكي از شاخص ترين هنرمندان 
كشور در عرصه تئاتر مي باشد كه از او به عنوان يكي از مفاخر 
اين چهره محبوب و دوست داشتني  ياد مي شود.  اين عرصه 
سالهاست كه به عنوان نويسنده، كارگردان، بازيگر و مترجم 
در اين عرصه حضور دارد و هرازگاهي نیز به عرصه تصوير 

آمده ولي خانه اصلي خود را تئاتر مي داند.

غالمحسین فرزامی،  پیشكسوت تیم فوتبال استقالل، درباره 
شرايط اخیر آبی پوشان پايتخت گفت: متاسفانه در دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس كسانی كه روی كار می آيند نه كاری 
بلدند و نه پولی می آورند. اخیرا من با فتح اهلل زاده صحبت 
كردم. او به من گفت كه وقتی كه به استقالل آمد ۱۰ میلیارد 

به باشگاه آورد اما در عرض دو روز ۸ میلیارد آن گم شد.

توصیه  كشورمان  نوجوان  و  كودک  ادبی  كتاب های  مترجم 
می كند: در اين روزها و ايام با كودكان بیشتر مهربان باشیم، 
گیر  منزل  در  قولی  به  و  منزل هستیم  در  كه  روزها  اين 
افتاده ايم، فراموش نكنیم كه آنها حوصله شان سر می رود، 
برای شان كتاب بخوانیم و با آنها بازی كنیم و در نهايت سعی 

كنیم

ساعاتاجباریدر
خانهماندنرابرای
کودکانلذتبخش

کنیم

هنوزریالیبهحسابمردمواریزنشدهاست

هوشنگ گلمکانی* 
صداوسیما  رییس  اعتراض  »خبر 
بابت  »پایتخت«  سریال  سازندگان  به 
ارجاع های  و  سریال  این  پایانی  بخش 
سکانس آخرش به فیلم های »همسفر« 
و »در امتداد شب« و »ممل آمریکایی« 
را اولش فکر کردم شوخی است. تصور 
کردم دروغ سیزده است اما چون سریال 
دروغ  شده،  تمام  فروردین  پانزدهم 
شانزده علم شده. بعد دیدم نععع، لحن و محتوای خبر، جدی است. 

و فکر کردم پس از ۴۱ سال در کجاییم؟
قدر   این  گذشته  دوران  به  اشاره ای  هر  هم  هنوز  یعنی 
یکی  اصال  که  نمی داند  رییس  آقای  حتما  است؟  حساسیت برانگیز 

و  آشنا  نکته های  و  چیزها  به  ارجاع  کمدی،  در  رایج  مایه های  از 
شوخی با آن هاست. در همین سینما و تلویزیون ما کم به »قیصر« و 
»گوزن ها« ارجاع های طنزآمیز شده؟ در همین جشنواره اخیر فجر، 
اصال کل فیلم »سینما شهر قصه« مجموعه ای از همین ارجاع ها و 
شوخی هاست )خدا رحم کند!( از دوستان دیگر هم خواهش می کنم 
ارجاع های دیگری را که یادشان هست به رییس صداوسیما و سایر 

معترضان نگران یادآوری کنند.
آیا آن ها نگرانند که با این ارجاع ها و اشاره های طنزآمیز، کسانی 
راحت! همه  ببینند؟ خیال تان  را  فیلم ها  آن  بروند  تشویق می شوند 
از کسانی که  ارجاع ها شدند )حتی بسیاری  این  کسانی که متوجه 
متوجه نشدند( آن فیلم ها را دیده اند. خودتان را خسته و شیرینی این 
سریال دیدنی را به کام دوستدارانش تلخ می کنید؛ آن هم سریالی که 
شبی حدود بیست میلیارد تومان برای این تلویزیون حق نشناس درآمد 

آورده و میلیون ها نفر را شاد و سرگرم کرده که برای این قسمتش 
نمی شود واقعا قیمتی تعیین کرد .

اگر این جوری نگاه کنید چیزهای دیگری را هم زیر سئوال می برید 
آقای رییس. قصد گرا دادن ندارم چون همه متوجه شدند که در تیزر 
سریال »نون خ۲« که قرار است از بیستم فروردین پخش شود ارجاع به 
چی داده شده. یکی می پرسد »تو صمد می شناسی؟« و مخاطبش جواب 
می دهد: »ما اصال فیلم غیرمجاز نمی بینیم.« که پیداست اشاره ای ست به 
سری فیلم های »صمد«. حاال صداوسیما هیأتی را اعزام کند برای پیدا 
کردن ستون پنجم در آن  منطقه. یا راه آسان ترش حذف این دیالوگ 
پس از این همه پخش تیزر است. لطفا بس کنید این شوخی های کهنه 
را. امشب هم که مثل بچه های لجباز زیر وعده تان بابت پخش پشت 

صحنه »پایتخت« هم زدید. واقعا که...«
* سردبیر ماهنامه فیلم

جعفر محمدی 
 این نامه را بخوانید و پی نوشت رئیس جمهور را: 

باشند. کسب  با پروتکل فعال  باید   مراکز تولیدی همه 
وکارهای بعد از  ۲۰ /99/۱ باید با پروتکل فعال شوند. همه 
پروتکل ها تا فردا )پنجشنبه( مشخص و ابالغ شود چون همه 

فعالیت های اقتصادی بعد از 99/۱/۲۰ باید آغاز شود. 
شاید روزی نه چندان دور، حسن روحانی از دستوری چنین 
بی عجیب و غریب بسیار پشیمان شود؛ آن روز اما پشیمانی 

را سود نخواهد بود.
دغدغه های اقتصادی رئیس جمهور قابل درک هستند. او به 
هر روی مسؤول معیشت مردم است، مردمی که زیر فشار تحریم 
ها، کسری بودجه، تورم، گرانی، بیکاری، سوء مدیریت و ... هستند 
و بسیاری نیز محتاج نان شب. اما سؤال اصلی این است: آیا با به 
خطر انداختن جان ، باید در اندیشه  نان  بود؟! و چند سوال دیگر 
که به نظر می رسد شخص رئیس جمهور باید پاسخگویشان باشد:

فروردین،  اول  هفته  پایان  در  رئیس جمهور! شما  آقای 
محدودیت فعالیت اصناف و محدودسازی حضور کارمندان در 
ادارات را تحت عنوان طرح فاصله گذاری اجتماعی اعالم کردید؛ 

اقداماتی ناکافی و دیرهنگام.
این محدودیت  افتاده که می خواهید  اتفاقی  اکنون چه 
ها را بردارید؟ کرونا کنترل شده است؟ تعداد بیماران کم شده 
است؟ تعداد فوتی ها کاهش یافته است؟ داروی کرونا را کشف 

کرده اید؟
طبق اطالعاتی که وزارت بهداشت خودتان می دهد، آمار 
مبتالیان به کرونا نسبت به اوایل فروردین تقریبًا دو برابر شده 
است؛ در واقع، اوضاع بدتر شده که بهتر هم نشده است. پس 
روی چه منطقی دستور داده اید کلیه فعالیت های اقتصادی از 
سر گرفته شود و نیز در دستور دیگری مقرر داشته اید از ۲3 

فروردین دو سوم کارمندان باید سرکار حاضر شوند؟ 
آقای روحانی! به رغم محدودیت های یکی دو هفته اخیر، 
آمار کرونایی ها در کشور به دو برابر رسیده است، حال اگر همین 
محدودیت های نیم بند را هم بردارید، معلوم است که که چه 

فاجعه ای را رقم خواهید زد!
رفع  به  نسبت  جهانی  بهداشت  سازمان  که  حالی  در 
محدودیت های زودهنگام کرونایی هشدار داده است، شما در 
کشوری که در رده های باالی تلفات کرونایی قرار دارد، دستور 
به رفع محدویت ها می دهید؟! کجای این کار با تدبیری که 

شما با شعارش رئیس جمهور شده اید همخوانی دارد؟
چگونه شب و روز خودتان، دولت تان و وزیر بهداشت تان 
از مردم می خواهید در خانه بمانند ولی در همان حال شما دو 
پایتان را کرده اید در یک کفش که ااّل و باّل باید کارگران و 
کارمندان و اصناف و ... سر کارشان برگردند؟ می شود بفرمایید 
چگونه می شود در خانه ماند و در همان حال در اداره و مغازه 

و کارخانه بود؟!
آقای رئیس جمهور! هیچ حواس تان هست که در یکی 
دو روز آینده، ایران 8۰ میلیونی رکورد مرگ و میرهای کرونایی 

چین ۱.۴ میلیارد نفری را  می شکند؟!
پس با چه منطقی عادی سازی می کنید؟ البته به نظر 
می رسد که شما از همان اول هم قصد داشتید اوضاع را عادی 
جلوه دهید که گفتید از شنبه همه چیز به روال معمول بر می 

گردد و حتی حاضر نیستید در جلسات ستاد ملی کرونا برخالف 
همه اعضا ماسک هم بزنید.

راستی آقای رئیس جمهور! شما در دستور خودتان گفته 
اید که با رعایت پروتکل، فعالیت های اقتصادی آغاز شود. لطفًا 

درباره پروتکل تان به این چند سوال پاسخ دهید:
- این چه پروتکلی است که بر اساس آن می توان فعالیت 
های عادی روزمره را انجام داد و کرونا هم نگرفت؟  این چه 
پروتکلی است که هیچ کشوری از چین و کره و هند گرفته تا 
فرانسه و ایتالیا و آمریکا بلد نیستند و قرنطینه می کنند ولی 

شما به آن رسیده اید؟!
- کارمندان دولت، کارگران واحدهای تولید و اصناف که 
همه شان مثل شما راننده و خودروی اختصاصی ندارند؛ اکثرشان 
مجبورند با وسایل حمل و نقل عمومی به سر کارشان بروند و 
برگردند. حاال این پروتکل شما چگونه می خواهد در تاکسی، 
اتوبوس و مترو فاصله دو متری بین افراد را براساس طرح فاصله 
گذاری اجتماعی خودتان برقرار کند؟ چگونه در اتاق های ادارات 
و خطوط تولید می تواند کارگران و کارمندان را در فاصله دومتری 
از همدیگر و ارباب رجوع قرار دهد؟ چگونه اصناف خرید و فروش 

شان را از سر گیرند ولی کسی به آنها نزدیک نشود؟!
با پروتکل تان حل کنید،  شما فقط همین یک معما را 

بقیه اش پیشکش.
همان طور که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، 
با پروتکل پروتکل گفتن نیز ویروس کرونا جمع نمی شود. از 
بین رفتن کرونا یا دستکم کنترل آن تا قبل از کشف واکسن 
و دارو، تنها یک راه دارد: قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی و 
بهداشت فردی ولی گویا شما معتقدید راه دیگری هم هست 
به نام پروتکل که به عقل هیچ کس در دنیا نرسیده جز دولت 

شما یا حتی شخص شما!
اقتصادی  تبعات  قرنطینه  که  دانم  می  روحانی!  آقای 
تبعات  کردند،  قرنطینه  که  این همه کشور  در  مگر  ولی  دارد 
اقتصادی ندارد؟ قطعًا که دارد ولی دولت هایشان اواًل مبتالیان 
و جان باختگان کرونا را نه عدد که انسان می دانند و ثانیًا آنقدر 
شایستگی و تدبیر دارند که پیامدهای اقتصادی قرنطینه را به 
حداقل برسانند. شما نیز چنین کنید و مردم را در دو راهی جان 
و نان قرار ندهید و بیش از این استرس بر این مردم مضطرب 

وارد نکنید.
حتی اگر کاماًل مادی و اقتصادی به ماجرا نگاه کنید، هر 
چند با راه اندازی سریع فعالیت های اداری و اقتصادی، در کوتاه 
مدت چرخ مخدوش اقتصاد تلق و تلوقی کند ولی در میان مدت 
اقتصادی اش دامنگیر کشور خواهد  بلند مدت، تبعات سوء  و 

شد و ضررش بیشتر از منافع احتمالی زودگذرش خواهد بود.
آقای روحانی! هنوز به یاد دارید که با رأی همین مردمی 
که امروز درگیر کرونا هستند و هر ۱۰ دقیقه یکی شان بر اثر 

کرونا می میرد رئیس جمهور شده اید؟
اگر یادتان هست، به جای اختراع پروتکل هایی که فقط 
روی کاغذ قابلیت اجرا دارند، به تجربه جهانی در مقابله با کرونا 
بپیوندید و با اجرای قرنطینه و اعطای کمک های مالی به اقشار 
ضعیف و کسب و کارهای آسیب دیده، نگذارید پدران و مادران 
و دختران و پسران این کشور جلوی چشم عزیزان شان پرپر و 

در غربت تمام زیر خاک و آهک، دفن شوند.

سرمقاله
آقای روحانی! با دستور عجیب شما فاجعه انسانی رقم می خورد

کاوه معین فر 
شلوغی  از  گزارش هایی  سیما  یک  شبکه   ۱۴ ساعت  اخبار   
خیابان ها و ترافیک و ... پخش می کند، نه فقط تهران بلکه شهرهای 
مختلف مانند رشت، مشهد، ساری، شیراز، تبریز و ... در هر کدام هم 
گزارشگر با لحنی ناراضی اعالم می کند که دوباره مردم به خیابانها 
آماده اند و این اتفاق به عدم رعایت فاصله اجتماعی منجر شده است.

حیدری گوینده اخبار با این جمله ما را هدایت می کند به سوی 
گزارش: »در خونه بمونیم تا روزهای قشنگتری رو کنار عزیزانمون 

داشته باشیم«
گزارشگر: »خلوتی خیابانها و رعایت فاصله اجتماعی چند وقتی 
بود امیدوار کننده و موثر شده بود اما دوباره یکی دو روزیست افزایش 
ترددها در شهر و رفت و آمد خودروها انگار نه انگار که بیماری هست!« 
بعد هم در ساعت های مختلف انواع خبرنگارها از خیابان های شلوغ 

گزارش می دهند!«
پرسش این است که آیا تلویزیون یا صدا و سیما واقعا بی خبر 
است؟ یا خود را به بی خبری زده است؟ در هر ۲ حالت باید گفت: 

وا مصیبتا...
... تعطیل نیست و هیچ  ادارات، بانک ها ، نهادها و  وقتی که 
گونه قرنطینه یا محدودیت خاصی اعمال نشده است چطور انتظار 

دارید مردم در خیابان ها نباشند؟
وقتی که همه مجبور به حضور در محل کارشان باشند خوب 
معلوم است که از خیابان ها این اتفاق می افتد! آپشن دیگری سراغ 

دارید؟ طی االرض کنند؟ پرواز کنند؟
هیچ کسی در این دستگاه عریض و طویل صدا و سیما وجود 
ندارد که بگوید چنین گزارش هایی توهین به شعور مخاطب است؟ 
چرا مدام مردم را مقصر جلوه می دهید؟ مگر در ۱۵ روز اول سال 

خیابان ها خلوت نبود؟
اگر کسی مجبور نباشد آیا حاضر است برای خودش و خانواده اش 
خطر ایجاد کند؟ وقتی باید در سرکار حضور پیدا کند انتظار چه چیزی 

از این مردم دارید؟!
صبح روز گذشته شبکه خبر سخنان رئیس جمهور را بصورت 
زنده پخش کرد و در همین بخش خبری ساعت ۱۴ هم مشروحی از 
حرفهای حسن روحانی پخش شد که گفت: »ساعات کاری ادارات 
از شنبه ۲3 فروردین از ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر خواهد بود.]...[ اگر 
بیماری ادامه پیدا کند، این رویه در ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

]...[ کسب و کارهای کم خطر در استان ها از شنبه ۲3 فروردین از 
سر گرفته می شود.]...[ فعالیت های کم ریسک در استان تهران از 
شنبه 3۰ فروردین با رعایت موازین بهداشتی و تحت نظارت دقیق 

آغاز خواهد شد. ]...[ از شنبه ۲3 فروردین صرفًا دو سوم کارمندان 
ادارات حاضر به خدمت خواهند بود.«

اصال انگار در همین اخبار ساعت ۱۴ شبکه یک ، بخش حرفهای 
رئیس جمهور متعلق به یک کشور است و بخش اخبار کرونایی و 
گزارش های شلوغی خیابان ها و ... برای مردمان کشور دیگری است؟!

کار  در  تعطیلی  بر  دال  خبری  هیچ  کنند؟  کار  چه  باید  مردم 
نیست و زیر فشار و استرس غیبت یا حضور در محل کار هستند، از 
طرف دیگر صدا و سیمایی است که از این حضور مردم در خیابان ها 
گزارش تولید کرده و آنان را بی احتیاط و حتی غیر مسئولیت پذیر 

می داند! این یک بام و دو هوا را هم باید مردم حل کنند؟
بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل  گفت  باید  روحانی  آقای  به 
هشدار داده است که: »کشورهایی  که برای بازگشت به حالت عادی 
و رفع محدودیت های اعمال شده به منظور مقابله و کنترل شیوع 
کرونا شتابزده عمل کنند با رکود اقتصادی حتی شدیدتر و طوالنی تر 

و تداوم بیشتر شیوع ویروس مواجه خواهند شد.«
به صدا وسیما هم باید یادآوری کرد همین اخبار بخش ساعت 
۱۴ امروز یکشنبه ۱۷ فروردین سال ۱399 / شبکه یک خودتان را از 
اول شروع خبر ببینید تا یک کم در جریان اتفاقات قرار گیرید و مدام 

مردم را با آموزه های غیر اجرایی خطاب قرار ندهید.

نگاه و نظر

یک بام و دو هوای رئیس جمهور و تلویزیون 

دیدگاه

»صمدآقا« هم کار ستون پنجم دشمن است؟
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زیر نظر: بهنام مومنی

ضوابطجدیدترددمشموالنوظیفهمقیمخارجازکشور

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، تسهیالت سازمان وظیفه عمومی ناجا برای تردد مشموالن 
وظیفه غایب و غیر غایب مقیم خارج از کشور را تشریح کرد.

سردار تقی مهری، اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا به صورت گسترده و جهانی، مشموالنی 
به  و  می باشند  کشور  از  خارج  مقیم  یا  و  موقت  خروج  مجوز  کشور،  از  خارج  تحصیلی  معافیت  دارای  که 
شده  مواجه  مشکل  با  کشورها  برخی  سوی  از  گرفته  صورت  قرنطینه های  و  خارجی  پروازهای  لغو  دلیل 
می گردد،  ارائه  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  توسط  که  مسلح  نیروهای  ستاد کل  تسهیالت مصوب  از  اند، 

می شوند. مند  بهره 
وی ادامه داد: آن دسته از مشموالن غایبی که بیش از سه سال در خارج از کشور اقامت داشته اند و 

بر اساس مقررات تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور، از سالی دو بار تردد و در مجموع به مدت سه ماه اقامت 
استفاده کرده اند و در حال حاضر مدت حضور آنان در کشور بیش از سه ماه شده است، بدون هیچ گونه نگرانی 

می توانند پس از بهبود شرایط از کشور خارج شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: ضمنًا برابر جدیدترین تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح 
مقرر شد تمامی مشموالن غایب مقیم خارج از کشور که کمتر از سه سال اقامت دارند نیز با توجه به شیوع 
بیماری کرونا می توانند با هماهنگی به عمل آمده، برای یک مرتبه مجوز تردد دریافت و با تأیید وزارت امور 

خارجه بدون هیچ گونه نگرانی از کشور خارج شوند.
وی اظهار کرد: تمامی مشموالنی که با مجوز سازمان وظیفه عمومی ناجا در دانشگاه های خارج از کشور 
مشغول به تحصیل هستند و برای دیدار با خانواده به کشور وارد شده اند و به دلیل شیوع بیماری کرونا و لغو 
پروازها، شرایط بازگشت نداشته اند، محدودیت های زمانی قبلی تردد لغو و این دسته از مشموالن نیز می توانند 

پس از بهبود شرایط به کشور محل تحصیل خود بازگردند.
این مقام ارشد انتظامی گفت: مشموالنی که با مجوز خروج موقت برای سفرهای تفریحی، علمی و … از 
کشور خارج و موفق به بازگشت در موعد مقرر به کشور نشده اند، وثیقه سپرده شده این عزیزان ضبط نمی شود 

و در صورت بهبود شرایط و برطرف شدن محدودیت های پروازی می توانند به کشور بازگردند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: مشموالن و خانواده های آنان برای کسب 
 ،  www.vazifeh.police.ir نشانی  به  پایگاه اطالع رسانی سازمان  از طریق  بیشتر می توانند  اطالعات 
 @sarbazvazifeh سامانه تلفن گویا به شماره ۰9۶۴8۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی

از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

صفحه ۴

جنابآقایمهندسناصری
مدیرکلمحترمتعاونروستاییاستانایالم

باکمال تأسف و تأثر در گذشت برادر گرامیتان را خدمت شما  و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و از در گاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمایم. 
      آذر  یعقوبیان  سرپرست روزنامه دنیای جوانان در استان ایالم 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1427- سه شنبه 19 فروردین 21399 معه جا
اینروزهابایدآموزشمجازیراآسانگرفت

رئیس اسبق مرکز فناوری اطالعات 
آموزش و پرورش معتقد است در شرایط 
بحران نمی شود آموزش مجازی را که 
این سال ها برایش برنامه ای نداشتیم 
سخت گرفت ولی پس از آن باید برای 

آن طرحی جامع داشت.
مرکز  اسبق  رئیس  نوری  یوسف 
فناوری  و  انسانی  منابع  ریزی،  برنامه 
اطالعات آموزش و پرورش که در زمان 
وی طرح هوشمندسازی مدارس پیگیری 
شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه 
که  مدارس  هوشمندسازی  طرح  دقیقًا 
مطرح و بعد از دو سه سال مسکوت ماند 
چه بود، گفت: اصل طرح هوشمندسازی 
مدارس عمرش طوالنی تر از سال های 
آخر دهه 8۰ و اوایل 9۰ بود که پیگیری 
برای  می دهم  ترجیح  شخصًا  کردیم. 
از  کنیم  درک  را  این طرح  بهتر  اینکه 
در  تکنولوژی  کاربست  طرح  عبارت 
فرایند یاددهی و یادگیری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در واقع از زمانی که 
رادیو و تلویزیون به عنوان وسیله هایی 
بیایند  آموزش  کمک  به  می توانند  که 
مطرح شد، بحث استفاده از تکنولوژی 
در یادگیری هم مطرح بود و بعد از آن 
هم که کامپیوتر آمد و به دنبالش اینترنت 
و فضاهای مجازی سرعت گرفتند و.... 
البته ما همان سال ها نیز دیر به این امر 
پیوستیم و دنیا خیلی زود بحث تکنولوژی 

در فضای آموزشی را پی گرفت.
نوری ادامه داد: در خیلی از دروس 
وضعیت  روزها  این  مثل  که  حالتی  در 
بحرانی نباشد هم تصویر کمک بیشتری 
در  حتی  می کند.  یادگیری  انتقال  به 
است.  تر  مؤثر  نیز  یادگیری  تعمیق 
تکنولوژی امکانات گسترده ای برای این 
منظور در اختیار معلمان می گذارد ولی 
این نیازمند آن است که طرح هایی مانند 
این از طریق سازمان پژوهش و برنامه 
کتاب های  تألیف  و  تدوین  که  ریزی 
درسی را به عهده دارد و برنامه ریزی 
انجام می دهد صورت بگیرد.  را  درسی 
چون برای این منظور نیازمند این هستیم 
معلم را آموزش دهیم و کاًل فلسفه این 
موضوع برای معلم جا بیفتد و آن را با 

اهداف کتاب های درسی هماهنگ کند.
در  که  روزها  این  کرد:  بیان  وی 
آموزش  و  هستیم  بحرانی  فضای  یک 
و پرورش به سمت استفاده از امکانات 
تلویزیون و فضای مجازی برای درس 
این  نمی شود  شاید  و  است  رفته  دادن 
چون  گرفت  سخت  هم  خیلی  روزها 
زیرساخت های آن در همه جای کشور 
و  معلم ها  به  هم  نیست.  مهیا  یکسان 
هم به خانواده ها باید آسان گرفت. قرار 
نیست همه از یک روش استفاده کنند 
چون عماًل امکان پذیر نیست. اما بعدها 
می شود این طرح را دوباره در سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی از سر گرفت.
ح  طر ما   : د ا د مه  ا د ا ی  و
هوشمندسازی را از مالزی آوردیم و در 
کشورهای دیگر هم روی آن کار شده 
بود. طرح تبلت دانش آموزی هم مطرح 
یک  آموز  دانش  هر  آن  طبق  که  بود 
داشته  آموزی  دانش  مخصوص  تبلت 
باشد و معلم بر آن نظارت کند و اساس 
تکالیف از این طریق صورت بگیرد و.... 
است که  این  نیازمند  اینها  ببینید همه 
اول زیرساخت هایش را مهیا کنیم و بعد 
هم به یک گفتمان در آموزش و پرورش 
خصوصاً میان معلمان تبدیلش کنیم و 
بعد آموزش را سرلوحه کار قرار دهیم. 
تکنولوژی  به  آشنا  معلمانی  نسل  باید 
داشته باشیم تا طرح پیش برود. می شود 

برای این طرح ها پیوست های فرهنگی 
دقیقی نوشت ولی واقعیت این است که 
مجازی  آموزش  به  پیوستن  از  گریزی 
نیست. البته در این شرایط بحران بعید 
بتوان روی این طرح ها تمرکزی  است 
این  تا  گرفت  آسان  کمی  باید  و  کرد 
شرایط بگذرد ولی پس از آن باید پیش 
بینی های درازمدتی داشت و کاری کرد 
که با سلیقه ها این طرح ها خاموش نشود.

برنامه ریزی،  مرکز  اسبق  رئیس 
منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت 
در  نیز  این  از  پیش  پرورش  و  آموزش 
این باره به مهر گفته بود: زمانی که ما 
کار هوشمندسازی مدارس را در دستور 
کار قراردادیم استراتژی این بود که در 
آموزش و پرورش سند فناوری ارتباطات 
و اطالعات با سند تحول بنیادین همسو 
شود و این با بخشنامه سال ۷۶ در این 
صفحه  هزار   8 و  است  فرق  موضوع 
مستندات در این ارتباط جمع آوری شد 
که هنوز هم در آموزش و پرورش موجود 
است. بحث هوشمندسازی مدارس را با 
کشور   ۶ مطالعه  و  پیمایشی  تحقیقات 
پی گرفتیم و پیش از ما در کشورهایی 
مثل مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، هند 
و ترکیه حتی این الگو وجود داشت. ما 
این مطالعات را بر اساس اسناد فرادستی 
خودمان مطالعه کردیم که می گفت باید 
به کارگیری هوشمندسازی اطالعات در 

فرایند یادگیری و یاد دهی رخ بدهد و 
مالک باشد.

وی در ادامه گفته بود: گیر ما در 
برای  که  است  این  پرورش  و  آموزش 
واقعی  معنی  به  درسی  برنامه  معلمان 
توضیح داده نشده است. به طور طبیعی 
حوزه  در  ارتباطات  فناوری  از  استفاده 
است.  غیررسمی  آموزش  یادگیری، 
مثل اینکه برنامه های فوق برنامه باید 
مکمل برنامه اصلی باشد اما گاه همین 
برنامه های فوق برنامه کاری در تفهیم 
مطالب درسی می کنند که درون برنامه 
و با خود برنامه نمی توان انجامشان داد. 
بحث آموزش مجازی هم همین است. 
ما نقاط ضعف و قوت را درآورده بودیم 
و تهدیدها و فرصت ها را نیز. یک کتاب 
استخراج  هم  منبع  با  صفحه ای   ۴۰۰
انتقال  وقتی  اما  است.  موجود  که  شد 
مدیریت صورت می گیرد طرح های دوره 
قبل با اما و اگر همراه می شود. مثاًل بعداً 
ایراد گرفته شد که ما نمی دانیم تعریف 
هوشمندسازی چیست. در صورتیکه اگر 
همان زمان طرح پیگیری می شد االن 
شاهد اجرای عجله ای یک طرح نبودیم 
چون معلم ها باید دوره های پیشرفته ای 
این  کارگیری  به  دانش  تا  می گذراندند 
فناوری را در برنامه درسی پیدا کنند. حتی 
چند دوره هم این آموزش ها برگزار شد 

اما کاًل بعدش صورت مساله پاک شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاهآزادپیشتاززمینه»تولید«شد
رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 

دانشگاه آزاد اسالمی با پیشتازی در تولیدات علمی حوزه تولید نقش 
بابک نگاهداری به اهمیت نامگذاری ها و تعیین شعارهای سال پرداخت 
و آن را یکی از جلوه های تعیین سیاست های کلی نظام اسالمی از سوی 

مقام معظم رهبری دانست.
وی افزود: سال ۱39۵ از سوی مقام معظم رهبری »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل«، سال ۱39۶» اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال«، سال ۱39۷ 
ایرانی«، سال ۱398»رونق تولید« و امسال »جهش  از کاالی  »حمایت 
تولید« نام گرفته است. با توجه به افزایش تحریم ها و کاهش قیمت نفت 
جهش در تولید و اشتغال ضروری است، اما این مهم با سرعت قبلی یعنی 

سال ۱398 رقم نخواهد خورد.
نگاهداری با بیان اینکه رونق تولید نیازمند روزآمد شدن تکنولوژی در 
کشور است، خاطرنشان کرد: ارتقا تکنولوژی و انتقال آن نیازمند تسلط به 
آخرین یافته های علمی است. از سویی نیروی انسانی ماهر و سیستم های 
مدیریت علمی مبتنی بر کیفیت نیز به اندازه تکنولوژی در رونق تولید مؤثر 
لذا همراهی جامعه دانشگاهی برای تحقق رونق و جهش تولید  هستند. 

بیش از پیش احساس می شود.

مهلتمجددثبتنامآزموندستیاریپزشکی
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از ارائه مهلت مجدد ثبت نام 

برای چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی خبر داد. 
دکتر آبتین حیدرزاده اظهار داشت: مهلت مجدد ثبت نام برای چهل و 
هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت 

ماه 99 تعیین شد.
وی افزود: داوطلبان می توانند در این فرصت مجدد نسبت به ثبت 
نام اقدام کنند. ضوابط و مقررات همان مقررات قبلی و مندرج در دفترچه 

راهنمای ثبت نام است و تغییری ندارد.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: تاکنون در آزمون 

دستیاری پزشکی تعداد ۱3 هزار و ۲۵8 نفر ثبت نام کرده اند.
به گزارش مهر، دوره چهل و هفتم آزمون دستیاری پزشکی ابتدا قرار 
بود ۱۵ اسفند 98 برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد و بعد 
از آن زمان جدید ۴ اردیبهشت ماه 99 بود که بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا آزمون دستیاری در اردیبهشت ماه 99 نیز برگزار 

نخواهد شد. زمان دقیق آن متعاقبًا اطالع رسانی می شود.

امکانحذف۲درسبرایدانشجویان
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حذف حداقل ۲ درس 
برای دانشجویان کارشناسی و ارشد در این نیمسال تحصیلی مجاز شد، 

گفت: مهلت دفاع از پایان نامه تا پایان شهریور تمدید شد.
حسین حسینی از طوالنی تر شدن این نیمسال تحصیلی تا تابستان 
سال جاری خبر داد و اظهار کرد: به دلیل شرایط موجود این ترم قاعدتًا 
ادامه خواهیم  تابستان  را قطعًا در  از ترم  طوالنی تر خواهد شد و بخشی 
داد خصوصًا کالس هایی که عملی هستند در تابستان به صورت فشرده 

برگزار خواهند شد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: این امکان را برای دانشجویان 
مقطع کارشناسی و ارشد به وجود آورده ایم که حداقل ۲ درس را بتوانند 

حذف کنند. در مقطع دکتری نیز حذف درس اصاًل معنایی ندارد.
حسینی به دیگر تسهیالت آموزشی دانشگاه برای دانشجویان اشاره 
اتمام نرسد، این  به  افزود: اگر درسی به تشخیص استاد  ادامه  کرد و در 
امکان وجود دارد که در این ترم به صورت ناتمام باقی بماند و بدون اینکه 

در سر جمع واحدهای ترم بعد اعمال شود، استمرار یابد.

* تمدید مهلت دفاع تا پایان شهریور
از تمدید دفاع پایان نامه تا پایان شهریور خبر داد و گفت: در  وی 
مورد دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم ۶ بودند و تاریخ دفاع آنها تا پایان 
تیرماه بود، در بخشنامه ای اعالم کرده ایم که این دانشجویان بتوانند تا پایان 

شهریور ماه از پایان نامه خود دفاع کنند.

* مساعدت دانشگاه برای حذف ترم
برای  دانشگاه  به مساعدت  اشاره  با  تهران  دانشگاه  آموزشی  معاون 
حذف ترم گفت: همانطور که وزارت علوم هم اعالم کرده، حذف ترم به 
تشخیص دانشگاه انجام می شود. اگر دانشجویی دچار مشکلی شده، مثاًل 
خودش بیمار شده و یا بستگانشان به بیماری خاصی مبتال شده اند و یا به 
طریقی نتوانسته اند در کالسهای مجازی شرکت کند، در کمیسیون موارد 
خاص دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و با موافقت این کمیسیون، ترم 
حذف خواهد شد؛ ولی اینکه حذف ترم برای همه دانشجویان امکان پذیر 

باشد، خیر این طور نیست.
حسینی ضمن بیان این مطلب که حذف ترم عماًل برای آن دسته از 
دانشجویانی که سنوات تحصیلی شأن به اتمام رسیده، وجود ندارد، اظهار 
ارشدی که در  برای دانشجوی  امکان حذف ترم  براساس مقررات،  کرد: 
نیمسال ششم قرار دارد، وجود ندارد چرا که خارج از بازه تحصیلی شأن 
است. مگر اینکه موارد خاصی وجود داشته باشد که در چنین مواقعی ممکن 

است با دانشجویان مساعدت شود.

 * حذف این ترم در سنوات تحصیلی محاسبه نمی شود
وی بیان کرد: اگر دانشجویی شهریه پرداز باشد و درس او حذف شود، 
در ترم بعد از معافیت پرداخت شهریه برای آن درس برخوردار می شود. 
همچنین اگر با موافقت کمیسیون موارد خاص، ترم حذف شود، این ترم 

در سنوات دانشجویان محاسبه نخواهد شد.

* امکان ذخیره سازی فایل ها وجود دارد
الزامات برگزاری کالس های  افزود:  معاون آموزشی دانشگاه تهران 
مجازی شبیه به کالس های حضوری و دو جانبه است یعنی هم استاد موظف 
به برگزاری کالس هاست و هم از دانشجویان انتظار داریم در کالس های 
آموزش مجازی به صورت آنالین شرکت کنند؛ اما از آنجایی که امکان 
به  نتوانست  دالیلی  به  دانشجویی  اگر  دارد،  وجود  فایل ها  سازی  ذخیره 
صورت آنالین حضور یابد، می تواند از این فایل ها استفاده کند. ما به دلیل 

عدم حضور دانشجو در کالس های آنالین درسی را حذف نخواهیم کرد.

* الزامی برای استفاده از سامانه دانشگاه وجود ندارد
حسینی در پایان تاکید کرد که هیچ الزامی برای استفاده از سامانه 
دانشگاه تهران برای برگزاری کالس های مجازی برای دانشجویان و اساتید 

وجود ندارد و آنها می توانند از سایر سامانه ها و بسترها نیز استفاده کنند.

جزئیاتنحوهدفاعازپایاننامهورسالههایدکتریدر
ترمجاری

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزئیات نحوه دفاع از پایان نامه و 
رساله های دکتری را در ترم جاری تشریح کرد.

سید احمد معتمدی از برنامه این دانشگاه برای دفاع پایان نامه های 
مقطع کارشناسی به صورت مجازی خبر داد و اظهار کرد: دفاع پایان نامه 
در مقطع کارشناسی ارشد نیز به نحوی خواهد بود که در جلسه دفاع دانشجو 
و استاد راهنما حضور داشته باشند اما داوران می توانند به صورت مجازی 

در جلسه حضور داشته باشند.

صاعقه۲جواننیشابوریراکشت
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
نیشابور گفت: دو جوان 3۰ و 3۵ ساله بر اثر برخورد صاعقه 

در این شهرستان جان خود را از دست دادند.
جان باختگان  از  یکی  کرد:  اظهار  افشارنیک  مصطفی 
راکب موتوسیکلت در حومه شهر نیشابور و فرد دیگر در حال 

کشاورزی بود.

برادرکشیبعدازرهاییاززندان
مرد جنایتکاری که به اتهام قتل زندان بود پس از آزادی 

در جریان یک اختالف مالی برادرش را به قتل رساند.
کالنتری  مأموران  امسال  فروردین  پانزدهم  شامگاه 
ماهدشت کرج از وقوع یک درگیری خانوادگی خونین دراین 
منطقه مطلع شده و به محل حادثه رفتند. آنها به محض ورود 
در خانه با مرد جوانی که دریک دست چاقویی خونین و دردست 
دیگرش یک اسلحه شکاری داشت رو به رو شدند و قبل از 

فرار او را دستگیر کردند.
را  اشکان  نام  به  برادرش  وی  شد  مشخص  ادامه  در 
ازناحیه کتف مجروح کرده است. پس از انتقال مرد مجروح به 
بیمارستان وی براثرشدت خونریزی جان باخت. سرهنگ نادر 
بیگی ، رئیس پلیس آگاهی البرز دراین باره گفت: با استعالم 
سابقه متهم که مهرداد نام داشت مشخص شد او پیش ازاین 
در سال 9۲ به اتهام ارتکاب قتل مردی ۵۰ ساله دریکی از محله 
های کرج دستگیرشده و به قصاص محکوم شده بود و درزندان 
بوده که با تالش های برادرش اشکان وجلب رضایت اولیای 
دم از قصاص نجات یافت و به تازگی از زندان آزاد شده بود .

اما مهرداد به خاطر اختالف مالی که با اشکان پیدا کرده 
بود با او درگیر شده و برادرش را با ضربه چاقو به قتل رساند. 
هم اکنون این متهم برای ادامه بازجویی ها دراختیار کارآگاهان 

جنایی استان البرز قرار دارد.

شرطدخترجوانبرایعفوقاتلمادرش
مرد میانسال که بعد از درگیری با همسرش او را با چاقو 
به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک 
البرز به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد اما تنها ولی 
دم پرونده راضی شد به شرط پرداخت صد میلیون تومان از 

قصاص وی چشم پوشی کند. 
 ماجرا از یک روز سرد پاییزی در سال9۱ شروع شد. زن 
جوان که برای کارگری به یک خانه رفته بود موقع برگشت 
سوار یک خودرو شد راننده مرد ۵۰ ساله ای بود که در طول 
مسیر ناخواسته با شنیدن مکالمات تلفنی مهری خانم متوجه 
شد او زنی بیوه است و برای امرار معاش در خانه های مردم 

کار می کند.
کریم نیز که مرد تنهایی بود به او پیشنهاد ازدواج داد 
اما مهری از دختر ۱8ساله اش که به تازگی ازدواج کرده بود 
خجالت می کشید و جواب منفی داد اما اصرارهای مرد میانسال 
سرانجام باعث شد زن میانسال راضی به ازدواج موقت شود 
به شرطی که دختر و دامادش متوجه نشوند. ارتباط کریم با 
مهری پنهان ماند تا اینکه حدود چند ماه بعد مهری به طرز 
مرموزی ناپدید شد. دخترش سحر برای پیدا کردن مادرش 
همه جا رفت و روزها پیگیری کرد اما هیچ اثری از مادرش 
نبود. با اعالم موضوع به پلیس کارآگاهان توانستند با کنترل 
تلفن همراه مهری سرنخ هایی به دست آورند. شماره تماس 
کریم وپیامک های او نشان می داد که مهری با این مرد غریبه 
ارتباط دارد . کریم بازداشت شد تا بازجویی شود.... او منکر 
رابطه با مهری شد اما وقتی دید پلیس مدارکی در دست دارد 
به ناچار پرده از راز جنایت خود برداشت . این متهم ۵۰ساله 
در اظهاراتش مدعی شد با مهری به خاطر اختالفی که به 
تازگی باهم پیدا کرده بودند درگیر شده ودرحالی که به شدت 
عصبانی شده بود بدون اینکه تصمیمی برای کشتن او داشته 

باشد با چاقویی که در آشپزخانه بود اورا کشت.
او  بازداشت متهم وی محاکمه شد و سرانجام  از  بعد 
باحکم دادرسان شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به اتهام 
قتل عمد به قصاص محکوم شد . کریم حدود هشت سال در 

ندامتگاه مرکزی کرج درانتظار چوبه دار ماند اما تنها بازمانده 
مقتول که دخترش بود برای پیگیری اعدام قاتل مادرش مراجعه 
نکرد چرا که باید پول تفاضل دیه را برای اعدام قاتل مادرش 
می پرداخت و چون توانایی پرداخت این پول را نداشت بدین 
ترتیب کریم بالتکلیف در زندان ماند و روزها وشب هایش با 

کابوس مرگ همراه بود .
رضایت  جلب  درصدد  که  زندان  مددکاران  پیگیری  با 
اولیای دم بودند مشخص شد سحر یک فرزند دارد و شوهرش 
نیز معتاد و بیکار است و سحر در این مدت نتوانسته پیگیر 
پرونده قتل مادرش باشد. سرانجام وقتی بعد از هشت سال 
سحر قاتل مادرش را بار دیگر دید و متوجه شد دراین چند سال 
در زندان متنبه شده تصمیم گرفت درباره تقاضای قصاص اش 
تجدید نظرکند. او این بار در تصمیم جدیدش مدعی شد اگر 
کریم صدمیلیون تومان به عنوان دیه مادرش پرداخت کند از 
حق قصاص می گذرد. اما کریم مدعی شد چنین پولی ندارد 
بنابراین مددکاران زندان به دنبال راهی برای کمک به این 

زندانی هستند.

انفجاروتخریب۸خانهوخودرودرشاهینشهر
واحد  یک  در  انفجار  از  شاهین شهر  انتظامی  فرمانده 
مسکونی و تخریب چهار خانه و چهار خودرو در این شهرستان 

خبر داد. 
حسین بساطی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان 
شاهین شهر از انفجار و تخریب یک واحد مسکونی مطلع و 

بالفاصله به محل اعزام شدند.
بررسی های  در  افزود:  شاهین شهر  انتظامی  فرمانده 
و  انفجار  دچار  مسکونی  واحد  یک  شد  مشخص  ماموران 
و چهار خودرو خسارت  خانه  به چهار  که  آتش سوزی شده 

وارده شده است.

قالبی کارمند تومانی ۶میلیارد کالهبرداری
بانک

شخصی که با معرفی خود به عنوان مسئول اعتبارات 
میلیارد  شش  مازندران  محمودآباد  شهرستان  در  ها  بانک 
تومان از مردم کالهبرداری کرده بود توسط پلیس این استان 

شناسایی و دستگیر شد. 
سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران در 
خصوص جزئیات این پرونده گفت: چندی قبل شکایت های 
زیادی مبنی بر جعل و کالهبرداری از شهروندان در شهرستان 
محمودآباد به پلیس رسید و موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی محمودآباد قرار 
گرفت و با همکاری پلیس آگاهی استان پس از چند هفته کار 
اطالعاتی و تحقیقات گسترده، موفق شدند، متهم به جعل 

عنوان و کالهبرداری را شناسایی کنند.
بازجویی ها  و  افزود: متهم در تحقیقات  ادامه  در  وی 
مسئول  عنوان  به  خود  معرفی  با  که  گفت  اعتراف  ضمن 
اعتبارات سرپرستی بانک های مختلف اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان می کرد. در بازرسی از متهم مقادیر قابل توجهی 
اوراق شناسایی با اسامی مختلف و همچنین کارت های بانکی 

و فیش های پرداختی کشف شد.
گفتنی است تاکنون ۱3 شاکی در این پرونده شناسایی 
سابقه  دارای  وی  دهد  می  نشان  متهم  سوابق  و  اند  شده 
پرونده کالهبرداری و تحصیل  محکومیت در چندین فقره 
مال نامشروع در شعب قضایی این شهرستان و استان های 
همجوار بوده است. این متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شد.

تخریبخودرویپلیسدرشهرستانخوی
فرمانده انتظامی خوی ماجرای تخریب خودروی پلیس 

توسط یک راننده را تشریح کرد.
سرهنگ پاشایی گفت: یک راننده غیر بومی در اجرای 
اتفاق  این  اجتماعی در شهرستان خوی  فاصله گذاری  طرح 

را رقم زد.
پلیس  اجتماعی،  فاصله گذاری  طرح  در  ادامه داد:  وی 
راهور شهرستان خوی حسب وظیفه قانونی به یک دستگاه 
خودروی پالک یکی از استان های کشور دستور ایست و اعمال 
قانون داشت که متاسفانه راننده درمقابل اعمال قانون نسبت 
به تخریب خودروی پلیس راهور اقدام و در نهایت دستگیر و 

تحویل مقامات قضایی شد.
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روندکلیآموزشازراهدور،روبهبهبوداست
وزیر علوم تحقیقات و فناوری روند کلی برگزاری کالس های آموزش از راه 

دور دانشگاه ها را مثبت و رو به بهبود ارزیابی کرد.
جلسه ستاد سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور منصور غالمی 

وزیر علوم، معاونان وزارتخانه و اعضای ستاد برگزار شد.
در این جلسه که در ادامه جلسات منظم ستاد سالمت وزارتخانه برگزار شد، 
هر یک از معاونان و اعضا گزارشی از فعالیت های مجموعه های تحت مدیریت 
ستادی و بخش های مرتبط در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چگونگی 
مدیریت پیامدها و آثار بیماری کرونا بر فعالیت های نظام ها و زیرنظام های مجموعه 

آموزش عالی ارائه کردند.
وزیر علوم در این جلسه پس از شنیدن گزارش نحوه برگزاری کالس های 
غیرحضوری و آموزش های الکترونیکی، روند کلی برگزاری کالس های آموزش از 

راه دور را »مثبت و رو به بهبود« ارزیابی کرد.
غالمی همچنین از این رویکرد آموزشی به عنوان یک فرصت یاد کرد و 
خواستار تداوم آموزش ها و رفع اشکاالت آن در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی کشور شد.
وی تاکید کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم و بخش های مرتبط در دانشگاه ها 
با همکاری وزارت ارتباطات مشکالت موجود در برگزاری آموزش های الکترونیک 

را به سرعت رفع کرده تا روز به روز شاهد ارتقای کیفیت این آموزش ها باشیم.
از روزهای نخست اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور در اوایل اسفندماه سال 
گذشته، ستاد سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زیر نظر وزیر تشکیل و درباره 
نحوه فعالیت بخش های مختلف نظام آموزش عالی کشور بحث و تصمیم گیری های 
الزم انجام شد و تصمیم های اتخاذ شده در قالب نامه، بخشنامه ها و دستورالعمل 

تهیه و ابالغ شد.

هیچتصمیمیدربارهبرگزارنشدنکنکورگرفتهنشده
علیرضا کمرئی گفت: تا کنون سازمان سنجش تصمیمی درباره عدم برگزاری 
کنکور را اعالم نکرده است و آنچه در این زمینه ها مطرح می شود گمانه زنی است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی تهران بیست، 
با تبریک روز جوان در خصوص تعیین تکلیف برگزاری کنکور گفت: این موضوع 
تصمیمش با سازمان سنجش هست و آنها کنکور را اجرایی می کنند ولی به جهت 
پیوستگی ای که کنکور با امتحانات پایه دوازدهم دارد و امتحانات باید شروع شود 
و به پایان برسد و دو هفته بعد کنکور برگزار شود، برای همین کنکور تابعی از 
بازگشایی مدارس است و حدس ما این است که امتحانات پایه دوازدهم در ایام 
خردادماه باشد و در بخش هایی از تیرماه هم ادامه پیدا کند و طبیعتاً آزمون سراسری 

باید بعد از امتحانات پایه دوازدهم باشد.
وی در خصوص این احتمال که امسال آزمون سراسری برگزار نشود و مالک 
سابقه تحصیلی دانش آموزان باشد، بیان کرد: چیزی تا امروز مبنی بر این موضوع از 
سوی شورای سنجش و پذیرش اعالم نشده است و آنچه رسماً از طریق سازمان 
سنجش اعالم شود مالک ماست. گمانه زنی هایی در حوزه بازگشایی مدارس، 
برگزاری امتحانات، برگزاری کنکور و… صورت می گیرد ولی مرجع ذی صالح 
در این زمینه سازمان سنجش است و با آموزش و پرورش هم تعامل خوبی در این 
زمینه وجود دارد. از سوی دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا زمان بازگشایی مدارس 

را باید اعالم کند.
کمرئی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید چه زمانی مدارس بازگشایی 
شود نیز بیان کرد: مساله تعطیلی مدارس در سطح بین المللی نظام های آموزشی 
دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. 8۰ درصد دانش آموزان در دنیا با اخالل در روند 
آموزشی رو به رو شده اند. در کشور ما نیز ۱۵ میلیون دانش آموز امروز به دلیل این 
شرایط بالتکلیف هستند. آنچه برای ما اولویت است، سالمتی دانش آموزان است. 
هر زمان این تضمین را داشته باشیم که در کنار آموزش می توانیم سالمت دانش 
آموزان را صد در صد تضمین کنیم و در این مورد به نقطه تعادلی برسیم، آموزش 
را جاری خواهیم کرد. در صورت عدم داشتن تضمین برای سالمتی بچه ها هیچ 

اصراری به بازگشایی مدارس نداریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تا ابتدای اسفندماه ۷۰ درصد آموزش در سطح 
مدارس رخ داده بود، در خصوص اینکه آیا با وجود چنین تراکمی در مدارس 
می توان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرد، گفت: اگر ما در تنگنای زمانی قرار 
بگیریم هم باید طبق پروتکل های وزارت بهداشت مدارس را بازگشایی کنیم. با 
این پروتکل هایی که در فاصله گذاری اجتماعی هست باید آموزش و پرورش رویه 
قبل خود را در صورت ادامه دار شدن شیوع ویروس و بازگشایی مدارس تغییر 
دهد و با رویه قبل نمی توانیم در فضاهای 3۵ متری با 3۵ دانش آموز پروتکل های 

موجود را رعایت کنیم.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که 
امروز رئیس جمهور مطرح کردند که در شهرهایی که از نظر شیوع ویروس 
وضعیت سفید دارند، آموزش کم کم می تواند آغاز شود نیز گفت: این وضعیت 
ابالغ کنند و  را  ما آن  به  باید  و  بهداشت مشخص است  برای وزارت  سفید 
شهرها را نیز مشخص کنند و آموزش و پرورش بر مبنای آن و پروتکل وزارت 

بهداشت اقدام کند.
کمرئی در پایان گفت: ما در تلویزیون با همکاری شبکه چهار و شبکه 
آموزش از ۱۰ اسفند تا امروز 838 برنامه را مشترکا روی آنتن بردیم و این یک کار 
منحصر به فرد بوده است. دانش آموزان زیادی نیز از آن بهره گرفته اند. مالک ما 
این آموزش ها در کنار آموزش های مجازی و جزوات آموزشی است که در اختیار 

دانش آموزان قرار گرفته است.

مقابله  و  مدیریت  ملی  ستاد  دبیر 
اگر طرح فاصله گذاری  با کرونا، گفت: 
از  ناچاریم  کند  ایجاد  مشکل  هوشمند 

اجرای آن عقب نشینی کنیم. 
حمیدرضا جمشیدی، با بیان اینکه 
برای  دستورالعمل  صفحه  هزار  حدود 
وزارت  در  صنوف  مختلف  بخش های 
در  افزود:  است،  شده  آماده  بهداشت 
روزهای اخیر صد نفر شبانه روز روی این 
دستورالعمل کار کرده اند و در چند ساعت 
آینده در پایگاه اینترنتی وزارت بهداشت 
کنار  در  گفت:  می شود.وی  بارگذاری 
کارشناسان  بهداشت  وزارت  کارشناسان 
تهیه  برای  نیز  صنوف  از  بخش  هر 

دستورالعمل ها حضور داشته اند.
دستورالعمل ها  افزود:  جمشیدی 
پیچیده و فنی نیستند و نیاز به آموزش های 
زیادی ندارند و آنچه که در آن بر آن تأکید 
یکدیگر، شستن  از  فاصله  رعایت  شده 
دست ها و … است. اما نگران هستیم 
گذاری  فاصله  طرح  دستورالعمل های 
هوشمند، مانع شیوع ویروس کرونا نشود.

وی با بیان اینکه اگر شاخص های 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود نگران 
افزایش مبتالیان به بیماری کرونا هستیم 
گفت: بیشترین نگرانی ما نظام حمل و نقل 

عمومی است البته حجم تقاضا برای حمل 
و نقل عمومی بسیار کاهش یافته است، اما 
باید برای خدمت رسانی نظام حمل و نقل 
ظرفیت تعیین کنیم.جمشیدی افزود: اکنون 
به طور نسبی ماسک و محلول ضدعفونی 
را در کشور تولید می کنیم و نگرانی ای در 
باره برای رعایت دستورالعمل ها در  این 

فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد.
وی گفت: در مترو و اتوبوس های 
امکان  که  شکلی  هر  به  باید  شهری 
برای  و  شود  رعایت  ایمنی  فاصله  دارد 
مسافرپذیری آنها محدودیت ایجاد کنیم.

واحد  هزار   ۱۰۷ افزود:  جمشیدی 
آموزشی که ۱۴.۵ میلیون دانش آموز در 

آنها مشغول به تحصیل هستند میزان خطر 
فراگیری برای ۱۴ و نیم میلیون نفر را دارند 
لذا خطر مدارس در باالترین سطح است.

و  درصد   ۱۲ مدارس  گفت:  وی 
دانشگاه ها ۶ درصد منبع خطر هستند و 
اگر هیچ اقدامی برای مقابله با کرونا انجام 
نمی دادیم اکنون ده ها میلیون نفر در کشور 

به کرونا مبتال شده بودند.
دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با 
کرونا با بیان اینکه تعداد نمونه های فعال 
ما بسیار کم شده است افزود: اگر کشور 
یک ماه قرنطینه شود و سپس آن را رها 
کنیم منحنی افراد مبتال به ویروس کرونا 
افزایش می یابد و اگر دو ماه قرنطینه کنیم 

و سپس فاصله گذاری اجتماعی رعایت 
نشود منحنی مبتالیان رو به باال می شود.

وی گفت: کشور باید پس از دو ماه 
قرنطینه طرح فاصله گذاری اجتماعی را 

نیز ادامه دهد.
جمشیدی افزود: طرح فاصله گذاری 
تصمیم  جمله  از  شاخص   ۶ هوشمند، 
برای بازگشایی صنوف بر اساس میزان 
آلودگی ها، تصمیم گام به گام و مرحله 
اساس  بر  صنوف  بازگشایی  مرحله،  به 
دستورالعمل، تصمیم بر اساس جغرافیای 
رفتن  کار  سر  از  جلوگیری  و  آلودگی 

گروه های پر خطر و نظارت جدی دارد.
نتیجه  بررسی  برای  گفت:  وی 
فاصله  نیازمند  خود  طرح های  عملکرد 
زمانی ۱۰ تا ۱۵ روز هستیم تا اثر طرح 
را ببینیم.جمشیدی افزود: حدود ۵ میلیون 
کارگاه در طرح غربالگری ویروس کرونا 

ثبت می شود.
مقابله  و  مدیریت  ملی  ستاد  دبیر 
گذاری  فاصله  طرح  بر  گفت:  کرونا،  با 
هوشمند، یکصد هزار نفر از جمله بسیجیان 
و کارشناسان بهداشت و درمان نظارت 
می کنند و اگر طرح فاصله گذاری هوشمند 
مشکل ایجاد کند ناچاریم از اجرای آن 

عقب نشینی کنیم.

احتمال منع مسافرگیری در مترو و اتوبوس  

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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این  با  چقدر  چیست؟  پی  ال  ان 
تلخ  خاطرات  آیا  دارید؟  آشنایی  مفهوم 

گذشته شما را اذیت می کند؟
آیا صحنه های دردناک از یک اتفاق، 
مدام در ذهنتان به مانند یک فیلم مرور 
شده و شما را به شدت ناراحت می کند؟

از مسافت های  جرات عبور کردن 
بلند و مرتفع را نداشته و ترس از ارتفاع 
یا  و  به حیوانات  دارید؟ شاید هم نسبت 
پرندگان عکس العمل شدید از خود نشان 

داده و فوبیا دارید؟
ان ال پی به شما کمک می کند تا 
از همه ی این مسائل عبور کرده و آن ها 

را حل کنید!
ریزی  »برنامه  یا  پی«  ال  »ان 
شیوه  بهترین  از  یکی  کالمی«  عصبی 
های سازمان دهی ضمیر ناخودآگاه است 
که با تغییر افکار و رفتار فرد نتایج مطلوبی 

را برایش به ارمغان می آورد.
در ان ال پی تکنیک هایی وجود دارد 
که حالت ترس و رنج را تبدیل به لذت می 
کند و حالت شرطی تان را تغییر می دهد.

پیروان ان ال پی سعی می کند با 
رموز  به  پی  موفق  افراد  از  الگوبرداری 
و  دقت  با  ها  آن  ببرند.  شان  موفقیت 
به  افراد  این  اعمال  و  افکار  در  تفحص 
برای خود  و  مناسبی رسیده  بسیار  نتایج 
الگوسازی می کنند و با اجرای دقیق آن 
الگوها به هرآنچه می خواهند، می رسند.

از صفات بارز انسان های موفق این 
است که از ” کاه کوه نمی سازند”

این افراد استعدادهای خود را شناخته 
و مدام در حال تالش و پیکار با مسائل 
پیش آمده در زندگی هستند و هرگز ناامید 
نشده و با حس مثبت با مسائل پیش آمده 

برخورد می کنند.
برنارد شاو می گوید: »وقتی جوان 
که  کاری  ده  هر  از  شدم  متوجه  بودم، 
مواجه  با شکست  بار  نه  انجام می دهم 
می شوم و چون نمی خواستم تسلیم شوم 
و شکست را بپذیرم، آموختم که هر کار را 

ده بار انجام دهم«

تاریخچهیپدیدآمدنان
الپی

به طور تقریبی ۵۰ سال از تاریخچه 
ی شروع این مبحث می گذرد. در سال 
گریندر  جان  آقایان  کالیفرنیا  در   ۱9۷۰
بندلر  ریچارد  و   )John Grinder(
همکاری  با   )Richard Bandler(
یکدیگر توانستند یک روش جدید و خاص 
برای بهبود فعالیت های مغزی و رفتاری 

توام با یکدیگر ابداع کنند.
آن ها معتقد بودند که بین فرایندهای 
عصبی و الگوهای کالمی و رفتاری افراد 

ارتباط ویژه ای وجود دارد.
فراوان  تحقیقات  از  پس  دو  این 
 N e u r o - l i n g u i s t i c ( م  نا
ان  اختصار  به  (که   programming
ال پی )NLP( نامیده می شد، برای روش 

خود برگزیدند.
کلمه ی Neuro که این دو در نام 
گذاری مدلشان از آن استفاده کرده اند، به 

معنای عصب است.
گفته شد،  قبال هم  همان طور که 
ما از طریق حواس پنجگانه مان و درک 
دنیای بیرون، دنیای درونمان را خلق کرده 

و براساس آن برنامه ریزی می کنیم.
linguistic به شما می گوید در 
این شیوه، از زبان و کالم به روش خاص 

و متفاوت استفاده می شود.
برای سازمان   Programming
دهی ذهن و اندیشه ی خود باید آن ها را 
در ذهن برنامه ریزی کرد. در این قسمت 
اثرات کالمی استفاده شده را حس کرده 

و بدان ها عمل می کنند.
به طور خالصه باید بگوییم، ان ال 
پی یا برنامه ریزی عصبی کالمی به شما 
یاد می دهد که از یک موقعیت خاص چه 
می خواهید و همان را هم به دست می 
تا رفتارتان  این دانش باعث شده  آورید. 

تغییر کرده و انعطاف پذیر باشید.

کاربردهایمتنوعوکارآمد
انالپی

یک  خواهید  می  که  کنید  فرض 
قرارداد بسیار پرسود بسته و یک مذاکره 
ی موفق دیگر را در کارنامه ی خود ثبت 
کارآمد  تکنیک  این  از  توانید  می  کنید. 
حتی  و  بیان  ی  شیوه  و  کرده  استفاده 
ای  گونه  به  دهید  تغییر  را  خود  رفتار 
تان برای طرف مقابل  که که سخنرانی 
جذاب باشد و شما را به نتیجه ی دلخواه 

تان برساند.

مدیرتان مشکل  با  که  کنید  فرض 
روز  پایان  تا  خواسته  شما  از  او  دارید. 

گزارشی برایش تهیه کنید.
شما کار را به اتمام می رسانید. اما 
فرصت انجام بقیه امور را نداشته، بنابراین 

آن ها را انجام نمی دهید.
مدیرتان از شنیدن این مسئله بسیار 
خشمگین می شود.قطعا چنین موقعیتی به 

شدت آزار دهنده است.

اما این داستان همیشه دو سو دارد. با 
تکنیک های ان ال پی می توانید موقعیت 
رئیس تان را درک کنید و در نتیجه ارتباط 
بهتری با یکدیگر برقرار کرده و به شکلی 

سازنده مشکل را حل کنید.

می  که  دیگر  کاربردی  مثال  یک 
توانید بسیار از آن استفاده کنید در میانه 
ی یک بحث جدال انگیز در محل کار و 
برای  بهترین روش  ال پی  ان   ، یا خانه 

مدیریت این تعارض است.
باال،  مثال  مانند  به  هم  روش  این 
به شما کمک کرده تا خود را جای طرف 
بهتر  را  او  های  انگیزه  و  گذاشته  مقابل 

درک کنید.
بندی  جمع  به  خواهید  می  وقتی 
برخورد سریع  به جای  توانید  برسید می 
بررسی  را  قضیه  ابعاد  تمامی  هیجانی 
کرده و سپس به نتیجه ی نهایی برسید.

کاربردی  دانش  این  از  توان  می 
بروز احساسات، گفتگوهای  برای کنترل 
توانایی  و  استعدادها  بر  تمرکز  ذهنی، 
های فردی، افزایش اعتماد به نفس و یا 
باال بردن ارتباط های فردی با دیگران، 
افزایش عزت نفس، غلبه بر خاطرات منفی 
گذشته، افزایش تمرکز، ایجاد درک متقابل 

میان شما و مراجعین استفاده کرد.

NLPپیشفرضهای
هر مکتبی بر ستونی استوار شده که 
اصول و پایه های آن مکتب را می سازد. 
است  استوار  پایه   ۱۰ بر  هم  پی  ال  ان 
بازگو  ترتیب  به  را  ها  آن  شما  برای  که 

خواهیم کرد:
هر ایده و یا نقشه ای واقعیت ندارد

به تعبیر ریچارد بندلر انسان ها جهان 
و  نگاه می کنند  از پشت عینک خود  را 
تمام وقایع را از همان نگاه دیده و برنامه 

ریزی می کنند.
مدعی  توانیم  نمی  وقت  هیچ  ما 
باشیم که این نگاه درست و کامل است و 
درک درستی از دنیا داریم. ما در این روش 
واقعیت های اطراف را با توجه به نقشه ی 

ذهنی خود می سنجیم.

کافی  منابع  ها  انسان  تمام 
برای تغییر را دارند

برخی انسان ها موفقیت را شانسی 
دانسته و بهانه های زیادی را برای تالش 

نکردن می آورند.
ان ال پی معتقد است که انسان ها 
به مانند کامپیوتر هستند که همه سخت 
افزار مورد نیاز را دارند و فقط باید برنامه 
ریزی مناسب )نرم افزار( را در موردشان 

اعمال کرد.

کارهای  انجام  قدرت  همه 
محدودیتی  و  دارند  را  مختلف 

وجود ندارد
با  را  کاری  تواند  می  کسی  اگر 
می  هم  شما  قطعا  دهد،  انجام  موفقیت 

توانید. تکنیک های NLP به شما کمک 
می کند با الگوبرداری درست از این افراد 

موفق به نتایج مشابهی برسید.

همه می توانند ارتباط برقرار 
کنند

آیا خورشید می تواند نورش را فقط 
به یک قسمت زمین ساطع کرده و بقیه 

را محروم کند؟ قطعا نه!
ما هم نمی توانیم با تعداد معدودی 
ارتباط برقرار کرده و بقیه را نادیده بگیریم! 
مسئله ای که در اینجا وجود دارد، ارسال 
با حرکات بدن و  پیام نادرست است که 
می  ارسال  اطرافیانمان  به  خود  صورت 
کنیم. ما باید تالش کرده تا این پیام های 

ناخودآگاه را کنترل کنیم.

و  مثبت  نیت  رفتاری  هر 
سازنده دارد

رخداد  هر  که  مسئله  این  پذیرش 
دارد،  ما  برای  مثبت  نتیجه ی  یک  تلخ 

کار سختی است.
عادت  یا  رفتار  یک  کنید  فرض 
و..  ترس، وسواس  مثل خشم،  نامطلوب 

می تواند نیت سازنده داشته باشد!
ای  گونه  به  ما  ناخوداگاه  ضمیر 
طراحی شده که پیام های خود را از طریق 
بیماری و دردهای مختلف نشان می دهد. 
اگر شما از ارتفاع نمی ترسیدید، شاید دچار 

سقوط می شدید.
نامطلوبی حامل  به ظاهر  رفتار  هر 
پیام سازنده ای است که باید آن را درک 

کرده و بدان رسید.
هالیس:  جیمز  قول  به  بنابراین 
به  گفتن  برای  حرفی  دردها  و  ها  “رنج 

شما دارند”

شکستی وجود ندارد
مختلف  های  جایگاه  در  ها  انسان 
زندگی نتایج متفاوتی کسب می کنند که 
اگر مطابق میلشان نباشد به آن ها نسبت 

شکست می دهند.
اما پیروان مکتب ان ال پی به آن 
به عنوان یک تجربه نگاه کرده و اصال 
به شکست اعتقادی ندارند. در این روش 
شما یا موفق می شوید و یا تجربه کسب 

می کنید.

حلی  راه  مشکلی  هر  برای 
داریم

اگر فکر می کنید برخی مشکالت 
تجدید  افکارتان  در  باید  ندارد  حلی  راه 

نظر کنید.

روان و بدن با یکدیگر ارتباط 
مستقیم دارند

هستید  ناراحت  بسیار  که  لحظاتی 
به زبان بدن و فرم اندامتان توجه کنید، 
اطرافیان به راحتی متوجه ی ناراحتی شما 

خواهند شد.
حتی خشم و فشارهای روحی عصبی 

در نحوه ی بیان و صدایتان هم تاثیر می 
گذارد. زمانی که شاد هستید و یا وانمود 
پیام را  این  می کنید که شادید، ذهنتان 

دریافت می کند که شاد باش.

با  ارتباط  هر  کیفیت  معیار 
پاسخ مخاطب مرتبط است

به  شما  به  اطرافیان  واکنش  پاسخ 
کیفیت رابطه تان با آن ها برمی گردد. هر 
عکس العملی که مخاطبین تان به شما 
می دهند نشان از کیفیت رابطه تان دارد.

همیشهیکراهجدیدونووجود
دارد

اگر کاری که انجام می دهید نتیجه 
دیگر  روش  یک  قطعا  ندارد،  مثبتی  ی 
وجود دارد که می تواند شما را به نتیجه 
برساند. این اصل به انعطاف پذیری تان 

برمی گردد.
و  ر  اصرا خاص  روش  یک  به 
پافشاری نکرده و شیوه های دیگر را هم 

امتحان کنید.

از  رضایت  میزان  و   NLP
زندگی

ان ال پی به شما کمک می کند که 
خواسته هایتان را به طور کامال روشن و 
اضح برای ضمیر ناخودآگاه خود مشخص 
و  خودآگاه  عملکرد  میان  تفاوت  و  کرده 

ناخودآگاه تان را پیدا کنید.
بنابراین با کمک این مهارت شما می 
توانید از ضمیر ناخودآگاه خود به درستی 
کمک گرفته و به آرزوی قلبی تان برسید.

به طور مثال اگر هوس استیک کرده 
اید، دیگر یک ظرف خوراک دل و جگر 
برای شما نمی آورند و به همان استیک 

تان می رسید!
عالوه براین، می توانید از این روش 
هم  هایتان  مندی  توان  بردن  باال  برای 
قادر است  به راحتی  زیرا  استفاده کنید.  
در عادت های رفتاری و باورهایتان تغییر 

ایجاد کند.

روشکارتکنیکبرنامهریزی
عصبیکالمییاNLPبرمغز

ان ال پی به مانند یک دفترچه ی 
راهنمای مغز، شما را با زبان مغزتان دوست 

و همراه می کند.
قبال هم  که  این شیوه همان طور 
بدان اشاره شد به شما کمک می کند تا 
چیست  بدانید  را  خود  واقعی  خواسته ی 
به آن را هم می گوید.  و روش رسیدن 
در این تکنیک با کمک حواس پنجگانه 
تان اطالعات را از محیط دریافت کرده، 
براساس اطالعات و باورهای قبلی آن را 
جا  ذهنتان  در  و  کرده  تحلیل  و  تجزیه 
اطالعات  براساس  و  کنید  می  گذاری 

جدید رفتار خواهید کرد.
این تکنیک دو مزیت دارد:

را  دارید  ذهنتان  در  که  اطالعاتی 
اصالح کرده و رفتار مناسب را جایگزین 

می کنید.
اثر دیگری که این تکنیک می تواند 
است.  نگرش شما  تغییر  بگذارد،  بر شما 
تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  روش  این 
اطالعات مناسب را از محیط پیرامونتان 
برای خود  مطلوبی  انداز  و چشم  بگیرید 
ایجاد کنید. بدین صورت رفتار بهتری از 

شما سر می زند.

انالپیچهنوعمهارتیاست؟
ان ال پی یک  مهارت عملی است 
که می تواند تفاهم دوجانبه ی موفق بین 

شما و طرف مقابلتان ایجاد کند.
تن  از  کردن  تقلید  تکنیک  این  در 
صدا، زبان بدن و حتی سرعت حرف زدن 
بهتری  رابطه ای  تواند  طرف مقابل می 

میان شما برقرار سازد.
و  آگاهی  تکنیک  این  کمک  با 
بیشتر  حریف  بدن  زبان  از  تان  شناخت 
گشته و می توانید الگوهای مختلف را در 
او شناسایی کرده و به درک رفتار انسان 

های پیرامونتان بپردازید.
پس از این علم و هنر برای رسیدن 
به کمال و موفقیت استفاده کرده و دامنه 
ی انتخاب و کیفیت زندگی خود را ارتقا 
بخشید. ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی 

لذت بخشی داشته باشید.

کالمآخر:
حتما شما هم به مانند ما، این جمله 
ها را بارها شنیده اید »می دونم چی می 

گی«، »می تونم تصورش کنم« و…
همه ی ما کسانی که شبیه خودمان 
هستند را بیشتر دوست داریم چون با آن ها 
احساس نزدیکی بیشتر کرده و در کنارشان 

احساس امنیت خواهیم کرد.
با حرف زدن به زبان دیگران نیز 
کرد.  برقرار  ارتباط  ها  آن  با  توان  می 
دیگر  های  ویژگی  از  یکی  مهارت  این 
این دانش نوین است که به فرد کمک 
مقابلش  طرف  حسی  زبان  تا  کند  می 
از آن  را درک کرده و در صورت لزوم 

کند. استفاده 

هنوزریالیبهحسابمردمواریزنشدهاست
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت هنوز سامانه ای برای 
حمایت از اقشاری که به علت کرونا کسب و کارشان دچار آسیب شده، 

معرفی نکرده که باید در این زمینه اقدام کند.
عبدالرضا مصری با تأکید بر ضرورت حمایت از کسب و کارهایی که 
به دلیل شیوع کرونا دچار آسیب اقتصادی شده اند، اظهار داشت: متأسفانه 
فعالیت  دارند که  بسیار کمی  ماهیانه و پس انداز  افراد درآمد  از  بسیاری 

اقتصادی آنان نیز به علت کرونا دچار مشکالتی شده است.
وی افزود: متأسفانه ما یک بانک اطالعاتی منسجم از کسانی که 

این مدت کسب و کارشان دچار آسیب شده است، نداریم.
وی تصریح کرد: برای مثال بنده پیگیری کردم و بسیاری از اصنافی 
که روزانه ۵۰ هزار تومان هم درآمد نداشتند، حدود دو ماه است که هیچ 

درآمدی ندارند.
و  ساختمانی  روزمزد  کارگران  فروشگاه،  در  داشت:  اظهار  مصری 
همچنین برخی افراد که در آژانس کار می کنند به دلیل اینکه در حال 
حاضر ترددها کاهش یافته است، از جمله اقشاری هستند که در این ایام 

کسب و کارشان دچار آسیب شده است.
وی افزود: ما به صورت مرتب از طریق تلویزیون می شنویم که قرار 
است از افرادی که کسب و کارشان دچار آسیب شده است، حمایت شود 
اما مردم با ما تماس می گیرند و می گویند که هنوز ریالی به حسابشان 

واریز نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: از سوی دیگر مردم از 
ما می پرسند که ما برای دریافت بسته معیشتی کرونا باید به کجا مراجعه 

کنیم و یا اینکه در چه سایت و یا سامانه ای ثبت نام کنیم.
وی گفت: دولت مشخصًا در این باره اطالع رسانی نمی کند و فقط 
می گوید قرار است فالن مبلغ را به افرادی خاص اعطا کند و ما تاکنون 

یک مورد اجرا و عملیاتی شدن این موضوع را ندیده ایم.

اظهاراترئیسجمهوردرموردهرمزگان
اشتباهاست

نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: اظهارات رئیس جمهور در 
اعالم هرمزگان به عنوان استان سفید صد در صد اشتباه است.

در  جمهور  رئیس  اظهارات  خبر  وقتی  اظهارداشت:  مرادی  احمد 
خصوص سفید بودن وضعیت استان هرمزگان را مطالعه کردم ۲ فرضیه 
در ذهنم متبادر شد یا به ایشان اطالعات غلط داده شده و یا اینکه رئیس 

جمهور از روی عمد و بی خیالی این کار را انجام می دهد.
وی افزود: بنده گمان می کنم گزینه دوم به واقعیت بیشتر نزدیک 
است وگرنه چطور ممکن است رئیس جمهور کشور استان ها را تقسیم 
بندی کند و یک جا را خاکستری و یک جا سفید و جای دیگر را قرمز 
بداند، وقتی ویروس جهانی شده یعنی همه جا قرمز است و کشورهای 

مختلف برای مهار آن برنامه ریزی می کنند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت: حال اگر 
استانی از نظر تعداد ابتالء و جان باختگان نسبت به سایر استان ها آمار 
این  در  نیست، شاید  بودن وضعیت  منزله سفید  به  باشد  داشته  کمتری 
استان مردم بیشتر همراهی کردند و کادر درمانی نیز بیشتر تالش کردند 

تا این ویروس را کنترل کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در شرایط کنترل ویروس کرونا هستیم 
و حرف، تصمیم و استدالل رئیس جمهور صد در صد تصمیم غلطی است 
و قطعًا برای همه مدارس، دانشگاه ها و ادارات ما مثل سایر نقاط کشور 

باید تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.
مرادی با تاکید بر اینکه در مسئله کرونا بایستی برای تمام کشور 
یک تصمیم واحد گرفته شود، ابراز داشت: در بحث شدت برخورد باید به 
استانداران تفویض اختیار شود تا استاندار بتواند برخی نقاط را قرنطینه و یا 
محدودیت تردد اعمال کند اما در موضوع اعالم وضعیت سفید به صراحت 
می گوئیم خیر وضعیت ۱۰۰ درصد قرمز هست و وزارت بهداشت و درمان 

نیز رسمًا اعالم کرده که هیچ جا وضعیت سفید نداریم.

تمامظرفیتکشوربرایتولیدبهکارگرفتهشود
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم گفت: راهی به جز حرکت 
جهشی در حمایت از تولید نداریم؛ اقدامات الک پشتی، ُکند و تدریجی 

مشکالت کشور را حل نمی کند.
پاسخگوی  رج  خا به  بستگی  ا و ینکه  ا ن  بیا با  دری  قا جعفر 
می  اگر  افزود:  نیست،  اجتماعی  معضالت  حل  و  داخلی  نیازهای 
تک  اقتصاد  از  و  باشیم  داشته  دولت  درآمدهای  در  تحرکی  خواهیم 
در  وار  جهشی  حرکت  و  تولید  جز  به  راهی  شویم،  جدا  محصولی 

نداریم. مسیر  این 
منتخب مردم شیراز تاکید کرد: مجلس یازدهم باید در راستای مقررات 
زدایی کاری جدی و انقالبی انجام دهد. قوانین زائد موجب شده است 

تولیدکنندگان نتوانند اقدام جدی و سریع انجام دهند.
قادری با بیان اینکه حمایت از تولید باید به صورت راه حل جدی 
مورد توجه قرار گیرد و امکانات کشور به سمت تولید سوق یابد، اظهار 

داشت: باید حمایت های قانونی از تولیدکنندگان انجام شود.
و  قضائیه  مقننه،  قوای  جانبه  همه  حمایت  خواستار  همچنین  وی 
مجریه از تولیدکنندگان شد و گفت: باید همه ظرفیت های کشور برای 

حمایت از تولید به کار گرفته شود.
کشورهای  ظرفیت  از  باید  خارجه  امور  وزارت  افزود:  قادری 
همسایه برای صادرات محصوالت داخلی استفاده کند، عالوه بر این 
تولید به  از  حمایت  برای  هماهنگ  بانکی  و  پولی  های  سیاست  باید 
تولید  که  شود  طراحی  ای  گونه  به  کشور  فضای  و  شود  گرفته  کار 
توجه  مورد  تولیدکنندگان  و  گردد  تلقی  مهم  ارزش  یک  عنوان  به 

گیرند. قرار  جامعه  تمام 
وی گفت: زمان زیادی نداریم، راهی به جز حمایت از تولید و حرکت 
ُکند و  ندارد، حرکت های الک پشتی،  تولید وجود  در  وار  های جهش 

تدریجی نمی تواند مشکالت کشور را حل کند.

تصمیماتوسخنانعجوالنهمردمرا
بهخطرمیاندازد

گفت:  مجلس  در  هرمزگان  نمایندگان  مجمع  عضو   - بندرعباس 
تصمیمات و سخنان عجوالنه مردم را به خطر می اندازد.

ماسک  تولید  واحد خیریه  از یک  بازدید  در  تختی  حسین هاشمی 
و سفرهای  مهاجرپذیری  دلیل  به  هرمزگان  داشت:  بیان  بندرعباس  در 
مدیریت  در  ویژه  وضعیت  از  آینده  هفته های  و  روزها  این  در  نوروزی 
کرونا برخوردار است و مشاهدات میدانی نشان می دهد که وضعیت استان 

نمی تواند سفید باشد.
وسیع  قلبی  و  روح  فعالیت ها  اینگونه  داشت:  اظهار  تختی  هاشمی 
به  کمک  هدف  با  و  مادی  چشم داشت های  بدون  که  چرا  می خواهد، 

جامعه صورت می گیرد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری ادامه داد: در شرایط کنونی 
همه باید با همگرایی و همدلی باال در راه مقابله با کرونا فکر کنیم و گام 

برداریم تا از این وضعیت نیز گذر کنیم.
هاشمی تختی با بیان اینکه کماکان استان های همانند هرمزگان در 
معرض شیوع گسترده کرونا هستند، اظهار امیدواری کرد؛ دولت و استانداری 
هرمزگان با توجه به شرایط واقعی استان و نظر به بازگشت مردم از سفرهای 

نوروزی، پیرامون تداوم تعطیلی ها تصمیم بگیرند.

بهکمدرآمدهاوامدادهمیشود
حجت االسـالم حسـن روحانی روز دوشـنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصـادی دولـت اظهـار داشـت: قباًل هم گفته شـده بود 3 میلیـون خانوار 
محـروم و تحـت فشـار هسـتند کـه برایشـان در ۴ نوبت بسـته حمایتی از 
۲۰۰ تـا ۶۰۰ هـزار تومـان در نظـر گرفته شـد که مرحلـه اول آن پرداخت 
شـده و مرحلـه دوم نیـز تا پایـان فروردیـن و مراحل بعد در اردیبهشـت و 

خـرداد پرداخت خواهد شـد.
رئیس جمهـور افـزود: یـک رقمـی را بـه عنـوان وام بـه انـدازه یـک 
تـا دو میلیـون تومـان بـرای ۴ میلیـون خانـواری کـه آنهـا هم جز اقشـار 
کـم درآمـد هسـتند مدنظـر قـرار دادیـم کـه نرخ ایـن وام ۴ درصد اسـت 
و ایـن هـم بـه زودی بـرای خانواده هـا اعـالم می شـود کـه بتواننـد ایـن 

وام را دریافـت کننـد.
روحانـی افـزود: امـروز در جلسـه ۷۵ هـزار میلیـارد تومـان وام و 
تسـهیالتی کـه بـرای ایـن ایـام مدنظـر قـرار دادیـم مـورد بحـث قـرار 
گرفـت کـه شـامل ۱۰ گـروه می شـود کـه در این ایام تحت فشـار شـدید 
قـرار گرفتنـد و تقریبًا کسـب و کارشـان متوقـف بوده یا درآمدشـان پایین 
بـوده اسـت. ایـن گروه هـای متأثر شـامل کارگاه هـای کوچک و متوسـط 
بودنـد. بعضی هـا بنگاه هـای کار ۱ نفـره و چنـد نفـره هسـتند. بعضی هـا 

۵۰ نفـر بـه بـاال یـا بـه پایین هسـتند.
وی ادامـه داد: تقریبـًا 3 میلیـون و ۲۰۰ هزار نفر هسـتند که اشـتغال 
آنهـا وابسـته بـه ایـن مـوارد اسـت و زندگیشـان تحت فشـار قـرار گرفته 
اسـت. مـا تصویـب کردیـم بـرای همه اینهـا رقمـی را مدنظر قـرار دهیم 
و بـرای هـر بنگاهـی تقریبـًا مشـخص شـده و اعـالم خواهد شـد که چه 
مقـدار آن پرداخـت می شـود. پولـی کـه بـرای کمـک بـه این عنـوان که 
اشتغالشـان فعـال نبـوده ولـی کارگرهـا را نگـه داشـتند و مقـداری پـول 
بـرای سـرمایه در گـردش آنهـا تـا بتواننـد بنـگاه خـود را به تدریـج فعال 

کننـد، در نظـر گرفته شـد.
رئیس جمهـور خاطـر نشـان کـرد: البتـه این بنگاه ها یکسـان نیسـت 
و قرار شـد دو دسـته شـود. آن بنگاه هایی که به دسـتور سـتاد ملی کرونا 
رسـمًا تعطیـل شـدند و هنـوز هـم تعطیـل هسـتند و حتـی در پایـان مـاه 
فروردیـن کـه کسـب و کارهـا فعـال می شـود بـه دلیـل پر ریسـک بودن 
همچنـان بایـد تعطیـل باشـند، تا اطالع ثانـوی فعال نخواهند شـد و برای 
مـا نیـز روشـن نیسـت که چه زمانـی می تواننـد فعالیت خود را آغـاز کنند.

وی ادامـه داد: بازگشـایی به صورت پلکانی اسـت و مـردم باید توجه 
کننـد بازگشـایی یـک مرتبـه امـکان پذیـر نیسـت. بـه همـان انـدازه که 
شـرایط بهداشـتی ما مهیاتر می شـود و وزارت بهداشـت می گوید شـرایط 
بهتر شـده اسـت، به همان نسـبت مـا می توانیم گشـایش بیشـتری ایجاد 
کنیـم و در عیـن حـال مـردم مـا باید توجه کننـد هر جا گشایشـی حاصل 
شـود به معنای آن نیسـت که به اصول بهداشـتی مد نظر وزارت بهداشـت 

و درمـان بـه عنـوان فاصله گذاری هوشـمند، قرار نیسـت توجه شـود.
روحانـی تاکیـد کـرد: همـه کسـب و کارها اعـم از تولیـدی، توزیعی 
و خدماتـی بایـد پروتکل هـای بهداشـتی اعالمـی را رعایـت کننـد. همـه 
بایـد مراعـات کننـد. در خانـه مانـدن بایـد به عنـوان یک اصـل همچنان 

مد نظـر ما باشـد.
رئیس جمهـور افـزود: مـا نمی توانیم بگوییم کسـب و کارها برای بلند 
مـدت نبایـد اصـاًل فعالیـت کننـد. بـه همیـن معنا کسـب و کارهـا تعطیل 
بـوده و در تهـران هـم جز در موارد بهداشـتی و درمانی همچنـان تا پایان 
فروردیـن تعطیـل خواهنـد بود و در اسـتان ها هـم از ۲3 فروردیـن که راه 
می افتنـد بایـد اصـول را رعایـت کننـد زیـرا شـرایط مـا شـرایطی نیسـت 
کـه بگوییـم فاصلـه گـذاری ها را بایـد کنار بگذاریـم. فاصله گـذاری باید 

هوشـمندانه و بـه گونـه ای کـه مدنظر اسـت، مدنظر همه قـرار گیرد.
روحانـی بـا بیـان اینکـه اگـر اصـول بهداشـتی رعایت نشـود ممکن 
اسـت مـا را در شـرایط سـخت قـرار دهـد، گفـت: پرسـتاران و پزشـکان 
مـا نبایـد از امکانـات بیمارسـتانی و پزشـکی نگـران شـوند. تا امـروز آنها 
الحمـدهلل بـا فـداکاری اقدام کردنـد و امکانات و تجهیزات بـه اندازه کافی 
بـوده اسـت. از امـروز بـه بعد هـم امکانـات و تجهیـزات بیشـتر در اختیار 

مراکـز درمانـی قـرار می گیرد.
وی افـزود: دیـروز بازدیـد کوتاهـی از بخش هـای تولیـدی و دانـش 
بنیانـی کـه تـالش می کننـد نیازها را برطرف کنند، داشـتیم کـه در برخی 
مـوارد اقدامـات خوبـی بـرای مثال در بخش سـی تی اسـکن انجـام داده 
بودنـد. شـرکت های دانـش بنیـان و دانشـگاه ها بـا مشـارکت هـم کار 
بزرگـی انجـام دادنـد. در مورد سـایر نیازمندی ها مانند ونتیالتور و بخشـی 
کـه تولیـد می کـرد سـوال کـردم چـه مقـدار تولیـد می کنیـد و چـه مقدار 
می توانیـد اضافـه کنیـد؟ مقـداری کـه اعـالم کـرد بـا مقـدار نیـاز وزارت 
بهداشـت مـا تقریبـًا تامین خواهد شـد یا سـی تی اسـکن در بخـش تولید 
امکانـات داشـت کـه توسـعه دهـد و ما هـم اعتبـارش را تامیـن می کنیم.

روحانـی تصریـح کـرد: پـس امـروز تصمیـم گرفتیـم برای کسـب و 
کارهایـی کـه در ایـن کرونـا تحت فشـار قـرار گرفتنـد یا تعطیل شـدند یا 
کسـب و کارشـان کسـاد شـده اسـت، برای همه وامـی با نـرخ ۱۲ درصد 
بـا مـدت زمـان بازپرداخـت ۲ سـاله در نظـر گرفته شـد و چند مـاه هم به 
عنـوان تنفـس به آنها داده می شـود یعنی از مهر مـاه باید بازپرداخت کنند.

رئیس جمهـور افـزود: ایـن اقـدام کمکـی به کسـب و کارها اسـت و 
همچنیـن بـه کارگـران مـا کـه تحـت فشـار قـرار گرفتند کمک می شـود 
و کمـک مـا بـه بنگاهها مشـروط به آن اسـت کـه کارگر تعدیـل و اخراج 
نشـود و بمانـد پـس هـم کمـک بـه بنـگاه و هـم کمـک بـه اشـتغال و 

کارگـران عزیز اسـت .
وی بـا اشـاره بـه مصوبـه دیگـری در سـتاد هماهنگـی اقتصـادی 
گفـت: مصوبـه دیگـری کـه مدنظـر قـرار دادیـم مربوط بـه اعتبـاری بود 
کـه تقریبـًا در اختیـار همـه خانوارهـا قـرار خواهد گرفـت یعنـی تقریبًا به 
همـه آنهایـی کـه یارانـه ماهانـه دریافـت می کننـد اعتبـار یـک میلیـون 
تومانـی در اختیارشـان قـرار می گیـرد و بـه تدریـج در طـول ۲۴ مـاه از 

یارانـه شـأن کـم می شـود.
روحانـی تصریـح کـرد: در اردیبهشـت می توانیـم ایـن امر را سـامان 
بدهیـم و بـه آنهـا اعـالم کنیـم و اگـر در فروردیـن امـکان داشـت انجام 
شـود. تقریبـًا حـدود ۲۵ هـزار میلیـارد تومـان بـرای ایـن امر مدنظـر قرار 
دادیـم کـه مصـوب شـد و مقـداری هم وجه اسـت کـه به صـورت اعتبار 
نیسـت و بـه صـورت پرداخـت برای اقشـار مختلف اسـت . ۵ هـزار میلیارد 
تومـان در صنـدوق بیمـه بیـکاری قرار دادیم و پول آن تامین شـده اسـت 

کـه بـه افـرادی که دچـار بیمـاری می شـوند پرداخت می شـود.
رئیـس جمهـور بیـان کـرد: حـدود ۱3 هـزار میلیـارد بـرای کرونـا 
مصـوب کردیـم کـه بخشـی از آن بـه تولیـدات اعالمی وزارت بهداشـت 
و درمـان پرداخـت می شـود و نیازهـای آن تامیـن می شـود و بخشـی بـه 
شـرکت های دانـش بنیـان پرداخـت می شـود و بخـش اعظـم آن بـرای 
نیازمندی هـای خـود وزارت بهداشـت بـرای دانشـگاه هایش، کـه همـه 
دانشـگاه های سراسـر کشـور نیازمنـد هسـتند، تامیـن می شـود کـه حدود 

۱3 هـزار میلیـارد تومان اسـت.
روحانـی بـا بیـان اینکه تصمیم دیگری که در این جلسـه گرفتیم این 
اسـت کـه امـروز کمک هایـی از نهادهـای عمومـی دیگر اعالم می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: هماهنگـی میان نهاد عمومـی مانند سـتاد اجرایی، بنیاد 
مسـتضعفان، سـپاه پاسـداران و خیرینـی کـه کمـک می کننـد و همچنین 
دولـت الزم و ضروری اسـت زیرا ممکن اسـت کمک هـا در جایی متمرکز 
شـود و در جایـی اصـاًل پرداخت نشـود کـه در این جلسـه تصویب کردیم 
معـاون اول جلسـه ای بـا همـه نهادهـا برگـزار کنـد یا در جلسـه شـورای 
عالـی رفـاه ایـن جلسـه را برگزار کند و از برخی از ایـن نهادها دعوت کند.
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نویسنده و مدرس 

ان ال پی چیست؟ چقدر با این مفهوم آشنایی دارید؟ 
آیا خاطرات تلخ گذشته شما را اذیت می کند؟

آیا صحنه های دردناک از یک اتفاق، مدام در ذهنتان به 
مانند یک فیلم مرور شده و شما را به شدت ناراحت می کند؟

مرتفع  و  بلند  های  مسافت  از  کردن  عبور  جرات 

به  نسبت  هم  شاید  دارید؟  ارتفاع  از  ترس  و  نداشته  را 
نشان  از خود  العمل شدید  پرندگان عکس  یا  و  حیوانات 

داده و فوبیا دارید؟
ان ال پی به شما کمک می کند تا از همه ی این مسائل 

عبور کرده و آن ها را حل کنید!
»ان ال پی« یا »برنامه ریزی عصبی کالمی« یکی از بهترین 
شیوه های سازمان دهی ضمیر ناخودآگاه است که با تغییر افکار 

و رفتار فرد نتایج مطلوبی را برایش به ارمغان می آورد.

ان ال پی چیست؟

یاموفقمیشویدویاتجربهکسبمیکنید



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1427- سه شنبه 19 فروردین 41399 انرژی اقتصاد- 

بانکی  مسئول  یک  شرایطی  در 
تعداد  بر  تسه  وام  اثرگذاری  مدعی 
بررسی های  که  معامالت مسکن شده 
نه  زوج ها  نشان می دهد عمده  میدانی 
 ۴ از  بیش  تا   3 اقساط  عهده  از  تنها 
برنمی آیند،  وام ها  این  تومانی  میلیون 
بلکه قادر به خرید ده ها برگه حدود ۵۰ 

هزار تومانی تسه هم نیستند.
که  مسکن  قیمت  رشد  دنبال  به 
افتاد  اتفاق  اخیر  دو سال  از  بیش  طی 
خرید  وام  سقف  گذشته  سال  اواخر  از 
مسکن از طریق اوراق که پیش از آن 
۱۲۰ میلیون تومان بود به ۲۴۰ میلیون 
بدین ترتیب  کرد.  پیدا  افزایش  تومان 
میلیون   ۲۴۰ می توانند  تهرانی  زوجین 
ساکن  زوجهای  به  بگیرند.  وام  تومان 
نفر  هزار   ۲۰۰ باالی  شهرهای  در 
و  گیرد  می  تعلق  تومان  میلیون   ۲۰۰
در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به 
تومان  میلیون   ۱۶۰ متقاضی  زوجین 
در  البته  شود.  می  پرداخت  تسهیالت 
این  از  تومان  میلیون  تمام شهرها ۴۰ 
رقم مربوط به وام جعاله است. نرخ سود 
این وام ۱8 درصد و مدت بازپرداخت آن 
وام  این  دریافت  برای  است.  سال   ۱۲
هزار   ۵۰۰ هر  ازای  به  باید  تهران  در 
تومان یک برگه اوراق تست خریداری 
کرد که نرخ آن هم اکنون بین ۴8 تا 
۵۱ هزار تومان در نوسان است. یعنی 
زوجین تهرانی باید همین ابتدا ۴8۰ برگه 

حدود ۵۰ هزار تومانی بخرند که حدود 
۲۴ میلیون تومان می شود.

اثرگذاری وام ۲۴۰ میلیون تومانی 
در آینده مشخص می شود

برآورد این موضوع که آیا متقاضیان 
می توانند از طریق این وام خانه دار شوند 
یا نه، احتمااًل در رشد تقاضای مصرفی 
بازار مسکن طی ماههای آینده مشخص 
می شود اما آنچه مشخص است اینکه 
اقساط ماهیانه این تسهیالت بزرگترین 

مانع پیش روی زوج هاست.
اقساط وام در تهران تا بیش از ۴ 

میلیون تومان
در شهر تهران اقساط این وام به 
صورت پلکانی از ماهانه 3 میلیون و ۵۰ 
هزار تومان شروع و تا ۴ میلیون و ۲۲۱ 
هزار تومان در سال دوازدهم می رسد. 
سال   ۱۲ از  بعد  پرداختی  سود  میزان 

حدود ۲89 میلیون تومان است.
 ۲۰۰ باالی  شهرهای  متقاضیان 
هزار نفر نیز باید ضمن خرید ۴۰۰ برگه 
ابتدا  تومانی که همین  حدود ۵۰ هزار 
باید خریداری کنند، ماهیانه 3 میلیون و 

۶8۰ هزار تومان قسط بپردازند.
در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر 
هم زوجین باید 3۲۰ برگه حدود ۵۰ هزار 
تومانی تهیه کنند که حدود ۱۶ میلیون 
تومان می شود. اقساط ماهانه 3 میلیون 
و ۱۴ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.

با وجود آنکه مدیر امور ابزارهای 
تسهیالت  گفته  فرابورس  مالی  نوین 
کارآمد  شهرستانها  در  مسکن  اوراق 
دهد  می  نشان  ها  بررسی  است،  بوده 
بخش قابل توجهی از زوج های جوان 
در تهران و شهرستانها قادر به پرداخت 
چنین اقساطی نیستند و حتی بسیاری 

افراد از عهده خرید اوراق برنمی آیند.
ادعای افزایش معامالت از طریق 

اوراق مسکن
با این وجود، ندا بشیری - مدیرکل 
 - فرابورس  مالی  نوین  ابزارهای  امور 
معتقد است: برخی از کسانی که در طول 
دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق 
کرده و رشد معامالت و در نتیجه رشد 
قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق 
هستند  کسانی  همان  اند،  زده  رقم  را 
که نسبت به خرید خانه اقدام کرده اند. 
او گفته که در واقع این حضور تقاضای 
مصرفی در معامالت دی و بهمن بوده 
که زمینه ساز تغییر و تحوالت در بازار 

اوراق مسکن نیز شده است.
در این مسئله که احتمااًل بخشی 
از متقاضیان بازار مسکن از طریق خرید 
اوراق تجهیز شده اند، شکی وجود ندارد 
دهد  می  نشان  میدانی  برآوردهای  اما 
عمده خرید و فروش ها در بازار مسکن 
به  معامالت  که  آذرماه  از  به خصوص 
یکباره حدوداً سه برابر شد، از نوع سفته 
است.  بوده  گذارانه  سرمایه  و  بازانه 
سالهای  طی  دهد  می  نشان  برآوردها 
اخیر دالالن ۷۷ درصد بازار مسکن ایران 
را در اختیار گرفته اند. بنابراین افزایش 
فقط  تسه  اوراق  طریق  از  مسکن  وام 
بر روی ۲3 درصد معامالت  تواند  می 
تاثیر بگذارد که ممکن است آن را چند 

درصد باال و پایین کند.

رعایتنکاتامنیتیدرحوزهبانکداریالکترونیکباپیشنهادات
بانکتوسعهصادراتایران

بانک توسعه صادرات ایران به منظور اطالع رسانی در 
خصوص افزایش کالهبرداری های تلفنی و گسترش فیشینگ 
در شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا، پیشنهاداتی در راستای 
عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  ارائه  بانکی  اطالعات  امنیت 
و  اطالعات  فناوری  مرکز  از  نقل  به  صادرات  توسعه  بانک 
ارتباطات این بانک، رعایت موارد زیر در استفاده از خدمات 

بانکداری الکترونیک به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه خطر امنیتی ضروری 
کنند،  واریز  شما  کارت  یا  حساب  به  را  وجهی  افراد،  سایر  آنکه  برای  است:  
کارت  به  وجه  انتقال  برای  نیست.   خودپرداز  دستگاه  به  مراجعه شما  به  نیازی 
 ،CCV۲ شما، ارائه شماره کارت بانکی کافی است.  به هیچ عنوان اطالعات
تاریخ انقضا، رمز دوم ایستا و پویای خود را به تماس های تلفنی که با عناوین 
مختلف با شما برقرار می شود اعالم نفرمایید. همچنین کارشناسان بانک ها به 
اینکه  به  توجه  با  کرد.  نخواهند  درخواست  از شما  را  اطالعات  این  عنوان  هیچ 
با  از طریق پیامک،  افزار رمز پویای شما و همچنین روش ارسال رمز پویا  نرم 
استفاده از دستگاه تلفن همراه شما انجام می شود، لطفا از دستگاه تلفن همراه 
خود به خوبی مراقبت کنید.   در صورت مفقودی دستگاه تلفن همراه، مراتب را 
در اسرع وقت به اطالع بانک برسانید و نسبت به غیرفعال سازی رمز دوم پویای 
خود بر اساس دستورالعمل های موجود اقدام نمایید. مراقب افراد ناشناسی که با 
شما تماس گرفته و شما را به بهانه ای مجبور به استفاده از ابزارهای پرداخت 
یا  کارت  با  مرتبط  اطالعات  یا  شخصی  اطالعات  خواستار  یا  و  کرده  بانکی  و 
حساب بانکی تان هستند، باشید. این اتفاق می تواند شروع یک تراژدی تلخ را 
با  با تماس های مشکوک،  باشد.   در صورت مواجه شدن  برای شما و خانواده 
نهایت هشیاری و دقت عمل کنید و مراتب را سریعًا به مرکز تماس بانک توسعه 
صادرات با شماره تلفن 88۵۵۴8۲3 – ۰۲۱ با نام مرکز تماس OC )واحد عملیات 
بانک توسعه صادرات ایران( منعکس نمایید.همچون گذشته پیامک های واریز و 
برداشت این بانک از سرشماره 98۷۰۰۷3۰ و پیامک حاوی رمز دوم پویای این 
بانک از سرشماره 3۰۰۰9۴۰ ارسال خواهد شد. خواهشمند است این شماره ها را 
در گوشی تلفن همراه خود ذخیره نمایید. پیامک هایی که خارج از این سرشماره 
ها ارسال می شوند معتبر نیستند.  در صورت دریافت پیامک های مشکوک از 
با شماره  بانک  تماس  مرکز  با  تماس  از طریق  ها  یا شماره  ها  سایر سرشماره 
فرمایید.  اعالم  را  موضوع   OC تماس  مرکز  نام  با   ۰۲۱  –  88۵۵۴8۲3 تلفن 
پیامک ها حاوی اطالعات  از  پیامک های دریافتی دقت کنید. برخی  به محتوای 
محرمانه ای هستند که نباید در اختیار دیگران قرار داده شوند مانند رمزهای پویا 
و یا کدهای فعال سازی خدمات بانکی.  وب سایت رسمی بانک توسعه صادرات 
و  رسانی ها  آگاهی  کلیه  و  است   /https://www.edbi.ir آدرس  به  ایران 
که  ها  پیامک  در  لینک  است. هرگونه  قابل مشاهده  این سایت  از طریق  اخبار 
مشتریان را به صفحات ساختگی هدایت کند صفحات جعلی است. لذا توجه به 
نشانی سایت بانک و مراجعه مستقیم به آن نشانی ضروری است.   برای دانلود 
و نصب نرم افزاهای همراه بانک و نرم افزار تولید رمز پویا )ریما( صرفًا از وب 
سایت بانک استفاده کنید.  اطالعات مربوط به خدمات الکترونیک بانک از سایت 
بانک و از منوی خدمات الکترونیک قابل دسترس است.  به منظور دسترسی به 
https://mbn.edbi. آدرس  به  توسعه صادرات  بانک  سامانه جدید همراه 

ir/ مراجعه کنید.  به منظور دسترسی به اینترنت بانک اشخاص حقیقی به آدرس 
https://esafir.edbi.ir/ و برای اینترنت بانک اشخاص حقوقی به آدرس 

https://bibsafir.edbi.ir/ مراجعه کنید.

قدردانیفرماندهعملیاتمدیریتبیماریکروناتهرانازبانکها
قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن 

شهر تهران از شبکه بانکی
شهر  درکالن  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
درمانی  کادر  از  بعد  کشورکه  بانکی  شبکه  تالش  از  تهران 
بیشترین زحمت را در این ایام متقبل شده اند، قدردانی کرد.

روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر علیرضا زالی در جلسه ستاد فرماندهی 
گانی  للـه  حضور  با  که  تهران  شهر  کالن  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات 
از  چند  تنی  و  ها  بانک  هماهنگی  شورای  دبیر  کارگران،  رفاه  بانک  مدیرعامل 
بیماری  با  مقابله  در  را  بانکی  نظام  برگزار شد، خدمات  ها  بانک  عامل  مدیران 
کرونا ستود.دراین جلسه لـله گانی مدیر عامل بانک رفاه گزارشی از اقدامات به 

عمل آمده در مبارزه با این بیماری توسط این بانک را ارائه کرد.

ساعتکاریجدیدشعببانکرفاهاعالمشد
ها،  بانک  هماهنگی  تصمیم شورای  با  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
شیوه جدید فعالیت و ساعت کاری شعب بانک رفاه تا ۲۱ فروردین ماه سال جاری 
اعالم شد.روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
اهمیت حفظ سالمتی کارکنان و مشتریان، با تصمیم شورای هماهنگی بانک ها 
و موافقت هیات مدیره بانک ساعت کار شعب سراسر کشور تا ۲۱ فروردین ماه 

سال جاری از 8:3۰ تا ۱۲:3۰ می باشد.

اعالمساعاتکاریسامانهچکاوکدربانکتوسعهتعاون
با توجه به شرایط بحرانی موجود به دلیل مخاطره شیوع 
ویروس کرونا و کاهش ساعت کاری بانک ها، ساعت واگذاری 
و تعیین وضعیت چک های عادی و رمزدار تا اطالع ثانوی اعالم 
اداره  ابالغ  اساس  بر  تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  شد.روابط 
پایان  ایران،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ریالی  معامالت 
واگذاری چک های عادی ساعت 9:۵۵ و پایان تعیین وضعیت 

چک های ساعت ۱۲:۱۵ اعالم گردیده است. همچنین پایان واگذاری چک های رمزدار 
ساعت ۱۰:۵۵ و پایان تعیین وضعیت چک های رمزدار ساعت ۱۲ می باشد.الزم به 
ذکر است تا زمان تداوم شرایط فعلی، ساعات کاری به صورت مذکور خواهد بود و 

به محض عادی شدن شرایط، زمان بندی چکاوک به روال عادی بازخواهد گشت.

تاکیدمدیرعاملبانکشهربرنقشبانکهادر»جهشتولید«
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به نقش بانک ها در حمایت 
از تولید ملی در سال »جهش تولید«افزود:سیاست های بانک شهر 
در سال های اخیر همواره برپایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و 
تالش برای کمک به توسعه شهرها است.مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، احمد درخشنده با بیان اینکه نرخ سود بانکی 

تأثیر بسیار زیادی در تولید و حمایت از تولیدکننده دارد، گفت: اما دریافت نرخ سود 
پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مشروط به این است که دستگاه های 
تصمیم گیرنده، مابه التفاوت آن را به نحوی تأمین کنند.مدیرعامل بانک شهر ادامه 
داد: بانک ها آمادگی این را دارند که از تولید ملی و تولیدکنندگان حمایت کنند و نیز 
این آمادگی را دارند که با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیالت الزم را به 
تولیدکنندگان ارائه دهند.درخشنده خاطرنشان کرد: اگر همه منابع بانک ها به سمت 
ایفای نقش مؤثر در حمایت از تولید و بازار کاالهای تولید داخل حرکت کنند، حتمًا 
در جهش تولید مؤثر خواهند بود. وی با بیان اینکه قطعا سال جاری، سال خوبی 
برای بخش تولید خواهد بود، اظهار امیدواری کرد: با توصیه های رهبر معظم انقالب 
اسالمی امسال شاهد شکوفایی بخش تولید داخلی خواهیم بود.مدیرعامل بانک شهر با 
اشاره به ضرورت تالش ها در رفع مشکالت اقتصادی پس از مهار ویروس »کرونا«، 
گفت : در این زمینه باید سیاست گذاری مناسب و هماهنگی خوبی میان دستگاه ها و 
بانک ها صورت گیرد تا بتوان به مشکالت و آسیب های اقتصادی غلبه کرد؛ در غیر 
اینصورت بانک ها به تنهایی قادر به حل و فصل مشکالت اقتصادی نخواهند بود.به 
گفته درخشنده، همه دستگاه های تأثیرگذار باید به صورت هماهنگ، سیاست هایی 
را اعمال کنند تا تولیدکنندگان در سال جهش تولید، احساس امنیت داشته باشند 
و با احساس امنیت به تولید بپردازند. وی در پایان تاکید کرد: قطعا همانند گذشته 
بانک شهر در سال جهش تولید نیز به کمک بخش تولیدی کشور خواهد شتافت.

مدیرعاملبانکملتدرگذشتپدرشهیدانکرمیراتسلیتگفت
دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در پیامی، درگذشت 
حاج بهمن کرمی پدر سه شهید واالمقام دوران دفاع مقدس 

را تسلیت گفت.
بانک ملت، درپی درگذشت  به گزارش روابط عمومی 
شهیدان  پدر  و  تحمیلی  جنگ  جانباز  کرمی،  بهمن  حاج 
بیگدلی  محمد  دکتر  اصغر،  و  رسول  سیروس،  واالمقام 

جانباز  فرزند  و  مرحوم  آن  خانواده  به  خطاب  پیامی  در  ملت  بانک  مدیرعامل 
آذربایجان شرقی،  استان  مدیریت شعب  ملت  بانک  در  کرمی شاغل  اکبر  وی 

را تسلیت گفت. این ضایعه 

۲۰فروردین؛عرضهنفتکورهشرکتملینفتدربورسانرژی
نفت کوره شرکت ملی نفت ایران، بیستم فروردین ماه در رینگ بین الملل 

بورس انرژی عرضه می شود.  
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، 3۵ هزار تن نفت کوره 38۰ سانتی استوک، 
فردا چهارشنبه )۲۰ فروردین ماه( در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه می شود.

خریداران عالقه مند به شرکت در معامله در روز عرضه، باید تا قبل از شروع 
عرضه نسبت به واریز ۱۰ درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه منفی 38 دالر 
در هر تن به صورت ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی یا تامین اعتبار 

نزد شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:
گازبهایمشترکانخانگیتا۱۵اردیبهشتبرمبنایفصلسرد

محاسبهمیشود
به منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، با پیشنهاد وزارت 
نفت و شرکت ملی گاز و تصویب هیئت دولت، گازبهای مشترکان خانگی همه 

اقلیم ها تا ۱۵ اردیبهشت بر مبنای فصل سرد محاسبه می شود.
روابط عمومی  رئیس  ایران، محمد عسگری،  گاز  به گزارش شرکت ملی 
شرکت ملی گاز ایران با اعالم این خبر، قانون مصوب هیئت وزیران را این گونه 
به پیشنهاد شرکت  پارسال  اسفندماه  تشریح کرد: هیئت وزیران در نشست ۲8 
ملی گاز ایران و وزارت نفت، تصویب کرد که با توجه به شرایط ناشی از شیوع 
تصویب نامه  موضوع  هوایی کشور،  و  آب  مناطق  دوره های سرد  کرونا،  بیماری 
شماره ۱۷۵۶۲۷/ 3۶9۱۱ مورخ ۲8 اسفند ۱38۵ و اصالحات بعدی آن، تا تاریخ 

۱۵ اردیبهشت ۱399 تمدید می شود.
وی ادامه داد: با توجه به رفاه حال مشترکان خانگی گاز و برابر درخواست به 
عمل آمده از هیئت دولت مبنی بر موافقت با تمدید دوره سرد تا نیمه اردیبهشت 
ماه سال جاری، گازبهای مشترکان خانگی تا تاریخ ذکر شده بر مبنای فصل سرد 

محاسبه خواهد شد.

حمایتاماراتازفراخوانبراینشستفوقالعادهاوپکپالس
امارات متحده عربی اعالم کرد که از فراخوان برای برگزاری نشست فوق العاده 

اوپک پالس و دیگر تولیدکنندگان نفت حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، 
گفت: از پیشنهاد عربستان برای برگزاری نشست فوق العاده سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به اوپک پالس و دیگر تولیدکنندگان 

نفت حمایت می کند.
وی در بیانیه ای اعالم کرد: به تالش مشترک همه کشورهای تولیدکننده 

نفت نیاز داریم، نه فقط  کشورهای عضو اوپک پالس.
وزیر انرژی امارات افزود: امارات متحده عربی اطمینان دارد که در صورت 
انسجام همکاری  با  و  به سرعت  تولیدکننده  توافق، همه کشورهای  به  دستیابی 
می کنند تا معضل تقاضای ضعیف نفت در بازارهای جهانی برطرف و تعادل بازار 

و حفظ ذخایر نفتی جهان در سطوح معقول برقرار شود. 
بیشتر  از شیوع  برای جلوگیری  از شهروندان سراسر جهان  نفر  میلیارد   3
ویروس کرونا در قرنطینه خانگی هستند، یک میلیون نفر دچار بیماری شدند و در 

مجموع نزدیک به ۵۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت خام، قیمت های جهانی این ماده 
از  از سال ۲۰۱۲ میالدی رسانده و بودجه بسیاری  پایین ترین سطح خود  را به 
کشورهای تولیدکننده نفت را تحت فشار گذاشته و صنعت نت شیل آمریکا را با 

مخاطره جدی روبه رو کرده است.
نشست  هشتمین  مذاکرات  شکست  از  پس  نفت  قیمت  کاهشی  روند 
و  روسیه  بین  قیمتی  جنگ  آغاز  دلیل  به  غیراوپک  و  اوپک  وزارتی  مشترک 

عربستان تشدید شد.
در پی کاهش تقاضا برای سوخت و باال رفتن سطح ذخیره سازی های نفت 
و فرآورده های نفتی، بیشتر تولیدکنندگان نفت در سراسر جهان هم اکنون تولید 

خود را کاهش داده اند.
 مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبداهلل نیز اعالم کرده  است اختالل 
موجود در بازارهای جهانی نفت خام به حدی زیاد است که اوپک نمی تواند به 

تنهایی ثبات آن را برقرار کند.
است که  بی مانند  و  فوق العاده  دورانی  در حال گذراندن  نفت  بازار جهانی 
حل بحران و چالش های پیش روی آن به همکاری بین المللی بیشتری نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:
جکتفاز۱۱پارسجنوبیاوایلامسالنصبمیشود

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از نصب جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی در 
اوایل امسال در آب های خلیج فارس خبر داد و گفت: ظرفیت برداشت روزانه گاز 
از میدان مشترک پارس جنوبی پارسال به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

پارس  میدان مشترک  دریایی  اینکه بخش  به  اشاره  با  محمد مشکین فام 
جنوبی به  جز فاز ۱۱ سال 98 به پایان رسید، اظهار کرد: ۶ سکوی فازهای ۱3، 
۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی سال گذشته نصب شد و چهار سکو از این تعداد 

عملیاتی شده است.
وی درباره راه اندازی دو سکوی باقی مانده هم با یادآوری اینکه حداکثر زمان 
برای راه اندازی سکوها دو هفته است و شرکت نفت و گاز پارس در این زمینه 
رکورددار است، افزود: راه اندازی دو سکوی باقی مانده )A . C ۱3( به دلیل شیوع 

ویروس کرونا با کمی تأخیر انجام می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر اینکه سالمت کارکنان برای 
این شرکت حائز اهمیت است و تجمع تعداد زیادی از افراد روی شناور به صالح 
نیست، گفت: تالشمان این است با حداقل افراد این سکوها راه اندازی شود که 

این موضوع سبب طوالنی شدن کار خواهد شد.
مشکین فام درباره پاالیشگاه فاز ۱۴ هم توضیح داد: بخش دریایی این فاز 
پارسال تکمیل شد و همه تالشمان این است ردیف نخست شیرین سازی پاالیشگاه 

این فاز تا پایان امسال عملیاتی شود.
وی درباره آخرین وضع فاز ۱۱ هم با اشاره به اینکه جکت این فاز اوایل 
امسال در موقعیت خود در آب های خلیج فارس قرار می گیرد، گفت: پس از نصب 

جکت، عملیات حفاری این فاز آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره اینکه پیش از این پایان سال 98 
برای نصب این جکت عنوان شده بود، گفت: شیوع ویروس کرونا مهم ترین دلیل 

تأخیر در نصب این جکت در روزهای پایانی پارسال بوده است.
وی درباره میدان مشترک گازی فرزاد هم اظهار کرد: شرکت پتروپارس قرار 

است برنامه های خود را برای توسعه این میدان ارائه دهد.
مشکین فام درباره مهم ترین اولویت های شرکت نفت و گاز در سال 99 هم 
توضیح داد: این شرکت برای اجرا و تکمیل فعالیت های باقی مانده پارس جنوبی 

که در قالب ۲۲ پروژه از سوی آقای وزیر تعیین شده، برنامه ریزی کرده است.
به گفته وی، این شرکت افزون بر این فعالیت ها، ۱۵ پروژه دیگر را نیز در 

دست اجرا دارد که با فعالیت های تعیین شده، مجموع آن به 3۷ پروژه می رسد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل بندر صادراتی تنبک به عنوان یکی 
از پروژه های این شرکت در سال 99 نام برد و اظهار کرد: این بندر شامل تأسیسات 
انبارش و ترمینال صادراتی گوگرد، اسکله صادراتی ال پی جی و... باید تکمیل شود.

وام 240 میلیونی مسکن و شرایط سخت بازپرداخت؛

با اقساط 4 میلیونی، هیچ جوانی قادر به پرداخت وام مسکن نیست
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهي حصروراثت
آقای حمیدرضا باقری اصل به شماره شناسنامه 333 فرزند خسرو از این 
داده که شادروان  نموده و چنین توضیح  شورا درخواست گواهي حصروراثت 
خسرو باقری اصل فرزند موسی  در تاریخ 98/۱۱/۲8 در شهرستان رشت فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- علیرضا باقری 
اصل به ش ش ۲ فرزند خسرو نسبت پسر ۲-حمیدرضا باقری اصل به ش 
ش 333 فرزند خسرو نسبت پسر3-عارف باقری اصل به ش ش ۶3۰ فرزند 
خسرو نسبت پسر۴-فاطمه باقری اصل به ش ش ۲۶۷۰۲۷۷38۱ فرزند خسرو 
نسبت دختر۵-حبیبه اسمعیل زاده به ش ش 39۶ فرزند محمد نسبت زوجه 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۵ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي 
برابر  حصروراثت  گواهي  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  رشت  اختالف  حل 

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

با مجموعه تصمیماتی که درباره 
افزایش حقوق و همسان سازی پرداختی 
به بازنشسته ها اخذ شده است، متوسط 
افزایش حقوق آنها در سال جاری به 3۰ 

درصد می رسد.
طی سال های گذشته حقوقی که 
با  می شد،  پرداخت  بازنشسته ها  برای 
پرداخت های  دلیل  به  آنها  نارضایتی 
موجود  شرایط  با  تناسب  عدم  و  پایین 
همراه بود تا این که در حدود سه سال 
و  هماهنگی  راستای  در  دولت  اخیر 
 ، زنشسته ها با حقوق  همسان سازی 
موضوع  این  برای  را  بودجه ای  ساالنه 
حقوقی  اختالف  تا  می گیرد  نظر  در 

بازنشسته ها تا حدی جبران شود.
در حالی در سال جاری افزایش ۱۵ 
درصدی حقوق کارکنان و شاغالن در 
بودجه در نظر گرفته شد که دولت برای 
بازنشسته ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
هم به عنوان منابعی برای همسان سازی 
حقوق آنها پیش بینی کرد؛ رقمی که در 
مقایسه با سال گذشته که ۵۰۰۰ میلیارد 
درصدی   ۱۰۰ افزایش  با  بود  تومان 

همراه شده است.
حقوق هیچ باز نشسته ای کمتر 

از 2.۸ میلیون نیست
درصدی   ۱۵ افزایش  این که  اما 
برای  که  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۰ و 
در  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 

چه  و  اعمال  چگونه  شده،  گرفته  نظر 
خواهد  ایجاد  آنها  دریافتی  در  تغییری 
شد، موضوعی است که بررسی آن نشان 
می دهد که ابتدا حقوق ها تا ۱۵ درصد 
افزایش پیدا می کند تا هیچ بازنشسته ای 
کمتر از دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
دریافتی نداشته باشد. بعد از آن مابقی 
اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق ها 
برای حقوق های باالی دو میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان توزیع می شود؛ به نحوی که 
به صورت پلکانی اعمال و حقوق های 
باالتر از رشد کمتری برخوردار می شوند.

سازمان  پیش تر  که  آنچه  طبق 
که  بود  کرده  اعالم  بودجه  و  برنامه 
پنج  حقوق های  برای  همسان سازی 
پایین  به  تومان  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 

اعمال خواهد شد.
میانگین رشد 30 درصد شد

اما با پیش بینی های انجام شده، 
ها   بازنشسته  حقوق  افزایش  میانگین 
حالی  در  این  رسد،  می  درصد   3۰ به 
بازنشستگان  حقوق  میانگین  که  است 
کشوری از حدود دو میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان در سال گذشته به سه میلیون و 
۷99 هزار تومان می رسد که با افزایش 
همچنین  است.  همراه  درصدی   3۱
میانگین حقوق بازنشستگان لشگری از 
سه میلیون و 3۰۰ هزار تومان در سال 
گذشته با افزایش 3۰ درصدی به چهار 
میلیون و ۲9۱ هزار تومان خواهد رسید.

ق  حقو نگین  میا ع  مجمو ر  د
بازنشستگان لشگری و کشوری از سه 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱398 
با افزایش 3۰.۵ درصدی به چهار میلیون 

و ۴۵ هزار تومان افزایش می یابد.
توزیع 10 هزار میلیارد تومان 

در 20 گروه شغلی
میلیارد  هزار   ۱۰ حدود  توزیع  اما 
حقوق  همسان سازی  برای  که  تومانی 
کارکنان در نظر گرفته شده به این نحو 
توزیع  شغلی  گروه   ۲۰ بین  که  است 
می شود. بر این اساس برای افرادی که 
در گروه های یک تا پنج قرار دارند از یک 
میلیون و ۱3۵ هزار تومان تا یک میلیون 
و ۱9۴ هزار تومان به دریافتی شان اضافه 
خواهد شد. همچنین در گروه دوم که 
سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار 
تا ۷8۱ هزار تومان، برای گروه سوم در 
سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از 8۰۰ هزار 

تومان در نظر گرفته شده است.
تا   ۱۷ گروه  در  که  افرادی  برای 
۲۰ قرار دارند از 9۰۰ هزار تا 9۵۶ هزار 
تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده 
برای  افزایش  این  اساس  براین  است. 
یک میلیون و 3۱۱ هزار نفر پیش بینی 

شده است.
رییس   - نوبخت  که  آنچه  طبق 
داده  وعده  بودجه-  و  برنامه  سازمان 
حقوق  افزایش  و  همسان سازی  است 
بازنشسته ها از فروردین ماه سال جاری 

در حقوق های آنها اعمال خواهد شد.

افزایشحقوق3۰درصدیبازنشستههادرسال99

معاون مسکن و ساختمان وزارت 
برخالف  که  داد  خبر  و شهرسازی  راه 
دستگاه های  جمهوری،  رییس  دستور 
برای  را  دولتی  زمین های  مربوطه 
ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی قرار ندادند.
محمود محمودزاده گفت: در قانون 
از تولید و عرضه  ساماندهی و حمایت 
که  است  آمده  صراحت  به  مسکن 
دستگاه های دولتی اراضی مازاد بر نیاز 
خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای 
تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با 
این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ 
استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده 
است.وی ادامه داد: آزادسازی زمین های 
دولتی، پتانسیل بزرگی است که وجود 
دارد و می تواند در اختیار پروژه مسکن 
ملی قرار بگیرد اما تا به این ساعت این 

امر تحقق نیافته است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال 
ساخت  برای  زمین  تامین  اکنون  که 
انجام  چگونه  ملی  مسکن  واحدهای 
می شود، گفت: اراضی ای که از گذشته 

در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده 
است در سال های گذشته برای اجرای 
کمترین  به  مسکن  مختلف  طرح های 
سطح خود رسیده است و ما اکنون برای 
تولید پویا و مستمر مسکن به خصوص 
در شهرهای بزرگ تر نیازمند اجرای ماده 

۶ قانون ساماندهی هستیم.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
برای  وزارتخانه  این  که  کرد  تاکید 
زمین  تامین  نیازمند  مسکن  ساخت 
قانون  بر اساس ماده ۶  است و گفت: 
ساماندهی باید اراضی دولتی در اختیار 
این وزارتخانه برای ساخت مسکن قرار 

گیرد و رییس جمهوری در چند مرحله 
این دستور را برای تحویل زمین های 

دولتی صادر کرده اند.
وی خبر داد که اکنون همکاران در 
استان های  راه و شهرسازی در  وزارت 
مختلف در حال رایزنی و تالش برای 
اما  هستند  دولتی  زمین های  انتقال 
وزارتخانه ای  و  دستگاه  هیچ  تاکنون 

همکاری نکرده است.
به گفته محمودزاده اجرای این بند 
دولتی  زمین های  آزادسازی  و  قانونی 
فزایش  ا را  مسکن  ساخت  ظرفیت 
تمام  گفت:  راه  وزیر  داد.معاون  خواهد 

و  است  دولت  به  متعلق  زمین ها  این 
است  وزارتخانه  کدام  اختیار  در  اینکه 
اهمیتی ندارد؛ هدف دولت ساخت انبوه 
برای  باید  این زمین ها  مسکن است و 

تولید انبوه مسکن استفاده شود.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ماده  اجرای  عدم  در  دستگاه ها  توجیه 
مسکن  عرضه  و  ساماندهی  قانون   ۶
به  نسبت  بخشی نگری  گفت:  چیست، 
موضوعات باعث شده است که نتوانیم 
هماهنگ عمل کنیم، درحالی که تمام 
این زمین ها متعلق به دولت است و خود 
زمین ها  این  از  استفاده  هدفش  دولت 
در امر تولید مسکن است اما همراهی 

وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی سال گذشته 
ملی  سامانه  از  رونمایی  با  همزمان  و 
دریافت  هدفش  که  اسکان  و  امالک 
مالیات از خانه های خالی است، نسبت به 
عدم آزادسازی زمین های دولتی گالیه 
را  خانه سازی  نهضت  موفقیت  و   کرد 
و  سازمان ها  تمامی  همکاری  گرو  در 

ارگان ها دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

هیچ زمین دولتی برای ساخت مسکن ملی آزاد نشده است!

حسن روحانی، رئیس جمهوری اعالم 
ماه،  فروردین   ۲3 روز  از  که  است  کرده 
متوسط  و  کم ریسک  رهای  کسب وکا
می توانند فعالیت خود را دوباره آغاز کنند. 
اما این کسب وکارها شامل چه صنف هایی 

می شود؟  
آمارهای وزارت صنعت،  اساس  بر 
معدن و تجارت ۷.۵ میلیون نفر به طور 
دارند  فعالیت  کشور  اصناف  در  مستقیم 
میلیون   ۱8.۵ غیرمستقیم،  صورت  به  و 
در  مختلف  صنف های  مشاغل  با  نفر 
ه  حوز ر  د   . هستند تباط  ر ا و  تماس 
نفر  ۲میلیون  .۵ به  نزدیک  نیز  لید  تو

در صنایع  آنها  ۵۰ درصد  دارد که  شاغل مستقیم وجود 
هستند. فعال  متوسط 

»ابراهیم درستی« نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف 
دقیق چه  به طور  نیست که  معلوم  ایران می گوید: »هنوز 
مشاغلی فعالیت عادی خود را از ۲3 فروردین آغاز می کنند. 
زیست،  محیط  و  سالمت  شاخص  چند  از  استفاده  با  ما 

مدلی را طراحی کرده ایم تا مشاغل کم ریسک در این مدل 
مشخص شوند.« 

اصلی  شاخص های  »این  می دهد:  ادامه  درستی 
در  آن ها  سپس  می کنیم.  دریافت  بهداشت  وزارت  از  را 
کارگروه های ویژه اتاق اصناف ایران بررسی و بر اساس آن 
لیست پیشنهادی مشاغل تعیین می شود. سپس این فهرست 
را به ستاد ملی کرونا می دهیم. اما االن برای اینکه بگوییم 

بازمی گردند،  فعالیت  به  صنف هایی  چه  دقیقا 
زود است.« 

ئم مقام  قا نی«  با خیا مدرس  »حسین 
وزیر صنعت نیز پیش از این اعالم کرده است 
که  فهرست آن دسته از واحدهای صنفی که 
گذاری  فاصله  دوم  مرحله  در  فعالیت  امکان 
اتاق اصناف،  از سوی  اجتماعی خواهند یافت، 
در  مرتبط،  دستگاه های  سایر  و  وزارت صنعت 
اینکه همچنان  حال نهایی شدن است؛ ضمن 
با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و 
کارها نیز به تدریج و به صورت پلکانی و البته 
با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به این فهرست اضافه می شوند.
مدرس خیابانی همچنین اعالم کرد که فعالیت واحدهای 
پرتردد همچنان ممنوع است، گفت: پروتکل بهداشتی شامل 
مسئول واحد، ابزارهای مورد استفاده و مشتریان است که در 
چارچوب پروتکل های عمومی و تخصصی رعایت کنند و باید 
پروتکل ها را در معرض دید عموم قرار دهند و اصناف، بهداشت 

و بازرسان روی نحوه اجرای آن نظارت خواهند داشت.

نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران:

کسب وکارهای کم ریسک هنوز مشخص نشده اند
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درکمکبهنیازمندان
ایران نیز به جمع  المپیکی کاراته  سجاد گنج زاده چهره 
کشتی گیران شاخص ایران برای کمک به نیازمندان اضافه شد.

کاراته  نقره   ۲ و  مدال طال  یک  دارنده  زاده  گنج  سجاد 
قهرمانی جهان که چندی پیش با اقتدار موفق به کسب سهمیه 
المپیک توکیو شد، به جمع ملی پوشان سابق کشتی ایران برای 

کمک به نیازمندان پیوست.
قاسمی  کمیل  کنار  در  زاده  گنج 
آزادکار سابق تیم ملی و دارنده مدال های 
نقره جهان مشغول  و  المپیک  نقره  و  طال 
کمک رسانی به اقشار ضعیف نقاط محروم 

تهران شد.
چهره های عنوان دار کشتی ایران و 
جهان، همچون رسول خادم، کمیل قاسمی، 
بازیگر  پرستویی  پرویز  و  رحیمی  حسن 

پیشکسوت سینمای ایران و برخی دیگر از چهره ها در قالب موسسه خیریه 
خادمان علی بن ابیطالب)ع( با جمع آوری کمک های نقدی مردم، اقدام 
به تهیه مایحتاج نیازمندان در نقاط مختلف کشور می کنند.طی روز های 
گذشته بیش از یک میلیارد تومان از سوی خیرین به حساب این موسسه 

خیریه واریز شده تا صرف خرید مایحتاج برای  نیازمندان شود.

کرونادادگاهجودویایرانرالغوکرد
رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به 
تاثیر گرونا بر لغو فعالیت های حوزه ورزش 
جهان  سطح  در  ویروس  این  شیوع  گفت: 
موجب شد تا دادگاه مربوط به تعلیق جودوی 

ایران لغو شود.
»سیدرضا صالحی امیری« در نشست 
خبرنگاران  با  انالین  به صورت  که  خبری 
تعلیق  از  پس  داشت:  اظهار  کرد  برگزار 
با  مالقات   ۱۰۰ حدود  در  ایران  جودوی 

مقامات IOC و OCA داشتم و در تالش بودم تا بتوانم از این طریق از 
باور دارم رییس فدراسیون جهانی  ایران دفاع کنم.  حق و حقوق ورزش 
جودو با کار سیاسی به دنبال انجام هدف سیاسی بود و ما سعی کردیم در 

دیدارهای مختلف از حقانیت ورزش ایران دفاع کنیم و تعلیق را بشکنیم.
فدراسیون جهانی جودو مهرماه سال ۱398 در بیانیه ای به خاطر ۲ 
باخت سعید موالیی در نیمه نهایی مسابقات مسابقات جهانی جودوی ژاپن 
محروم کرد. در این بیانیه، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی، فدراسیون ایران 

را متهم به تخطی از منشور المپیک و کدهای اخالقی IOC کرده است.

رقابت های لیگ جهانی شطرنج آنالین؛
پیروزیدرخشانشطرنجبازانایرانمقابلروسیه

تیم شطرنج آنالین ایران طی دیداری 
و  درخشید  روسیه  مقابل  جهانی  لیگ  در 
نتیجه  با  را  این حریف قدرتمند  موفق شد 

سه بر صفر شکست دهد.
شطرنج  پیکارهای  از  دور  پنجمین 
لیگ جهانی آنالین در هر سه رقابت بولت، 
بلیتس و رپید در حال پیگیری است که تیم 
این مسابقات حضور  ایران هم در  شطرنج 
فرانسه،  تیم های   شد  موفق  ایران  دارد. 

صربستان، آرژانتین و پرو را شکست دهد. در این دوره از رقابت ها تیم 
ایران به اوکراین و قزاقستان باخت.ایران در آخرین دیدار مرحله نخست 
مقابل روسیه قرار گرفت. روسیه که یکی از قدرت های این مسابقات به 
شمار می رفت در مقابل شطرنج بازان ایران تسلیم شد. ایران موفق شد در 
مسابقات بولت با نتیجه ۲۶8.۵ بر ۲۲۱.۵، در  برق آسا با نتیجه  ۲۷3 بر 
۲۵۷ و در مسابقات سریع با نتیجه ۲۷۴ بر ۲3۶ حریف خود را مغلوب کند.

در این مسابقه بیش از 3۲ استاد بزرگ شطرنج ایران و ۲8 استاد بزرگ 
شطرنج روسیه در کنار ۵3۰ شطرنج باز برجسته دو کشور حضور داشتند.  
چهره هایی مانند پرهام مقصودلو، محمدامین طباطبایی و پویا ایدنی در 
این مسابقات به رقابت پرداختند. در شبی که روس ها با 3۵۰ شطرنجباز 
خود به رقابت با ۲۶۵ بازیکن ایران آمدند با وجود اختالف ریتینگی که در 
میزهای انتهایی ایران به وجود آمده بود این شطرنج بازان ایران بودند که 

مقابل این حریف قدرتنمند به پیروزی رسیدند.

فروردین۱4۰۰،تاریخگزینش۶سهمیهکشتیالمپیکتوکیو
میخائیل مامیاشویلی گفت: مسابقات گزینشی المپیک در قاره هایی که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام نشده بود در سال ۲۰۲۱ برگزار می شود.

این  فدراسیون  و مسئوالن  ملی  تیم های  کادرفنی  در شرایطی که 
روزها در انتظار اعالم برنامه جدید از سوی اتحادیه جهانی هستند، نایب 
رییس اتحادیه جهانی کشتی در مصاحبه ای از برگزاری این رقابت ها در 

سال ۲۰۲۱ خبر داده است.
رئیس  و  کشتی  جهانی  اتحادیه  رئیس  نایب  مامیاشویلی  میخائیل 
گفت:  ریانووستی  خبرگزاری  با  گو  و  گفت  در  روسیه  کشتی  فدراسیون 
جلسه ای را به صورت کنفرانس ویدیویی با سایر اعضای اجرایی اتحادیه 
جهانی کشتی و نناد اللوویچ رئیس این اتحادیه انجام دادیم و مقرر شد 
تمامی رقابت های کسب سهمیه المپیک که به تعویق افتاده بود در همان 
به میزبانی همان کشورها در  )در سال ۲۰۲۰( و  تاریخ های اعالم شده 

سال ۲۰۲۱ برگزار شود.
وی ادامه داد: مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ می تواند پس از رقابت 
های المپیک برگزار شود که قرار شد در این مورد تصمیم نهایی توسط 

اتحادیه جهانی کشتی گرفته شود.
پیش از این قرار بود مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا در تاریخ 
به  و سپس  بود  آن چین  میزبان  ابتدا  که  برگزار شود  فروردین  تا ۱۰   8

قرقیزستان منتقل شد، اما در نهایت هم برگزار نشد.
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هر کدام 3 سهمیه کسب 

کردند و در 3 وزن دیگر به دنبال سهمیه های المپیکی هستند.

ملیپوشتکواندوجراحیمیکند
عضو تیم ملی تکواندو از تعویق یکساله 
آسیب  مشکل  رفع  برای  المپیک  بازیهای 

دیدگی خود استفاده خواهد کرد.
عرفان ناظمی عضو تیم ملی تکواندو 
کشورمان که به دلیل صادر نشدن روادید، 
حضور در مسابقات جهانی را از دست داد، 
۲۱ دیماه و در جریان رقابتهای انتخابی تیم 
ملی آسیب دید و قرار است به زودی تحت 
این مورد  قرار گیرد. وی در  عمل جراحی 

گفت: مدتی بعد از آسیب دیدگی قرار بود، رباط پاره شده را جراحی کنم، 
ولی به دلیل آنکه احتمال داشت این جراحی مانع حضورم در بازی های 
المپیک شود، پس از مشورت با چند کارشناس از جراحی منصرف شدم و 
کارهای درمانی را پیگیری کردم.ناظمی افزود: با انتشار خبر تعویق یکساله 
بازی های المپیک به فکر رفع کلی مشکل آسیب دیدگی افتادم. اکنون که 
کارهای فیزیوتراپی و برنامه های درمانی را زیر نظر دکتر مطوری نژاد انجام 

می دهم تا ان شااهلل شرایط جراحی فراهم شود.
ملی پوش تکواندو در پایان گفت: پس از جراحی باید شش ماه دوره 
آغاز  را  تمرینات خود  آن  از  و پس  بگذارم  را پشت سر  درمان  و  نقاهت 
خواهم کرد. با وجود عضویت در تیم اعزامی به مسابقات تیمی المپیک که 
به صورت نمایشی برگزار می شود، فرصت الزم را دارم تا با سالمت کامل 
خود را آماده سفر به توکیو کنم. دوست دارم در بزرگترین آوردگاه ورزشی 

جهان حضور داشته باشم.

احتمالبازگشترونالدوبهرئالمادرید!
به گزارش بی ساکر، در مورد بازگشت 
نیمار به بارسلونا و احتمال حضور ارلینگ 
مادرید  رئال  در  ام باپه  کیلیان  یا  هالند 
صحبت می شود. با این حال بمب نقل و 
انتقاالت می تواند خبری باشد که هر لحظه 
به واقعیت نزدیک می شود یعنی بازگشت 

کریستیانو رونالدو به سانتیاگو برنابئو. 
در روزهای اخیر اخباری درباره جدایی 

مهاجم پرتغالی از یوونتوس به خاطر بحران کرونا منتشر شده بود که در حد 
شایعه و نظر بود. با این حال کوریه دلو اسپورت با پرداختن به این موضوع 
احتمال این انتقال را به واقعیت نزدیک کرد. نشریه ایتالیایی نوشت که 
رونالدو در حال بررسی شرایط است که اگر امکانش باشد پس از دو سال 
به مادرید برگردد. در تورین همه چیز بر وفق مراد بازیکن پرتغالی نیست 

و او ترجیح می دهد مسیر دیگری را طی کند. 
رونالدو دو سال دیگر با یوونتوس قرارداد دارد اما هرگز یک جابجایی 
این که چنین خداحافظی هایی  با  نادیده نمی گیرد.  را  گرانقیمت دیگر 
همیشه ناخوشایند است اما  همچنان رابطه فلورنیتینو پرس )رییس باشگاه 
رئال مادرید( و رونالدو خوب است. این نکته را نباید فراموش کرد که او 

چند ماه پیش جایزه مارکا را به ستاره پرتغالی اهدا کرد.
همچنین عالقه رونالدو به رئال مادرید کامال آشکار است و او پس 
از لغو دیدار یوونتوس و اینتر به خاطر  کرونا خود را به سانتیاگو برنابئو 

رساند تا شاهد پیروزی رئال مادرید در ال کالسیکو باشد.

اتلتیکو۲۵۰هزاریوروپولبلیتهوادارانشراپسداد
هواداران  شده  خریداری  های  بلیت  پول  مادرید  اتلتیکو  باشگاه 
برای بازی های معوقه و همچنین دیدار برگشت مقابل لیورپول در لیگ 

قهرمانان اروپا را پس داد.
به گزارش بی ساکر، اتلتیکو مادرید به دنبال حل کردن مشکالتی 
است که بحران کرونا به وجود آورده است. فراگیری کووید ۱9 موجب 
متوقف شدن لیگ های اروپایی شده است. یکی از مهمترین موضوعات 
باز گرداندن پول بلیت های خریداری شده بازی های معوقه است. باشگاه 
به  را  مایورکا  و  آالوس  وایادولید،  های  بازی  بلیت  پول  بالنکو  روخی 

طرفدارانش برگرداند که ارزشش ۲۵۰ هزار یورو می شود.
عالوه بر این گروهی از هواداران به خاطر ترس از ابتال به ویروس 
کرونا برای دیدار اتلتیکو و لیورپول در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
به انگلیس سفر نکردند. آن ها در کنار 3۰۰۰ طرفداری که تیم مادریدی 
را همراهی کردند نبودند و باشگاه اتلتیکو پول ۲9۰ بلیت که در مجموع 

۱۷۰۰۰ یورو ارزش داشت را بازگرداند.

اخراجعجیبسرمربیاماراتبدونحتییکبازی

قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال امارات پیش از آنکه هدایت این تیم 
را حتی در یک مسابقه برعهده داشته باشد، فسخ شد.

»ایوان  قرارداد  کرد  اعالم  قبل  دقایقی  امارات  فوتبال  فدراسیون 
یووانوویچ« سرمربی صربستانی این تیم و دستیارانش لغو شده است و 

آنها دیگر سمتی در این تیم ندارند.
این اتفاق در حالی رخ داد که یووانوویچ در دسامبر ۲۰۱9 به مدت ۶ 
ماه هدایت تیم ملی امارات را به عهده گرفته بود تا این تیم را در چند دیدار 
باقیمانده در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های 
۲۰۲3 چین هدایت کند، اما لغو بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا باعث 

شد تا همه مسابقات لغو شود.
لغو بازی ها باعث شد تا یووانوویچ حتی یک بازی هم روی نیمکت 
این  برای  آرزوی موفقیت  امارات ضمن  ننشیند. حاال فدراسیون فوتبال 
سرمربی ۵۷ ساله اعالم کرد به زودی سرمربی جدید تیم ملی این کشور 

مشخص خواهد شد.

رییس اتحادیه فوتبال اروپا؛
خطرمحرومیتازرقابتهایاروپایی،بیخگوشلیگهایی

کهبیاجازهتعطیلشوند
بدون  که  لیگ هایی  اعالم کرد  )یوفا(  اروپا  فوتبال  اتحادیه  رییس 
مجوز و به واسطه پاندمی ویروس کرونا، زودتر از موعد فوتبال خود را 
متوقف و تعطیل کرده اند، در معرض محرومیت از حضور در رقابت های 

اروپایی فصل آینده قرار دارند.
بلژیک نخستین کشور اروپایی بود که لیگ فوتبال خود را مختومه 

و کالب بروژ را به عنوان قهرمان اعالم کرد.
اتحادیه  و  یوفا  بعد،  ساعاتی  که  شد  اتخاذ  حالی  در  تصمیم  این 
باشگاه های اروپا با ارسال نامه ای مشترک به فدراسیون های عضو تاکید 
از جمله لیگ های داخلی، »در داخل  کردند که تعیین تکلیف مسابقات 

زمین بازی از اهمیت ویژه ای« برخوردار است.
در این بین، »الکساندر چفرین« گفت که تصمیم بلژیک برای لغو 
با این نهاد اتخاذ نشده  ادامه لیگ این کشور با مشورت یوفا و همگام 
است و در نتیجه این کشور در خطر محرومیت از رقابت های فصل آینده 
اروپایی قرار گرفته است.وی در این باره گفت: فکر نمی کنم این اقدام 
نمی توانید  نیست.  یکطرفه  خیابان  یک  یکپارچگی  زیرا  باشد  درستی 
خواستار همبستگی و یکپارچگی باشید و در عین حال تصمیمی که به 
نفع خودتان است را بگیرید. و باید بگویم که آنها )بلژیک( و کشورهایی 
که چنین تصمیمی بگیرند، ریسک حضور نداشتن در رقابت های اروپایی 

فصل آینده را به جان خریده اند.
به دلیل شیوع کرونا تمامی لیگ های معتبر اروپایی به حالت تعلیق 
درآمده اند؛ فوتبال در انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و بسیاری دیگر از 
کشورها تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاده و این در حالی است که سری آ 

ایتالیا دست کم تا ۱3 آوریل تعطیل خواهد بود.
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا نیز تا مدتی نامعین تعلیق شده و عالوه 

بر این، یورو ۲۰۲۰ نیز تا سال آینده به تعویق افتاده است.
چفرین در ادامه گفت که یوفا برای کمک به باشگاه هایی که تحت 
تاثیر کرونا با مشکل مالی مواجه شده اند، بودجه ۶۰ میلیون یورویی در 
اختیار دارد.وی افزود: باید از این بودجه استفاده کنیم اما تصور نمی کنم با 
خطر تضعیف مالی یا چیزی شبیه به آن روبرو باشیم. پیش تر این پرسش 
برایم به وجود آمده بود که چرا با وجود داشتن این میزان پول در حساب، 
را  آن  پاسخ  حاال  و  نمی دهیم  اعضا  و  باشگاه ها  فدراسیون ها،  به  را  آن 
گرفتم؛ اگر این پول را در حساب نداشتیم حاال به دردسر بدی می افتادیم.

چفرین در پایان تاکید کرد که اعمال مقررات بازی جوانمردانه مالی 
به منظور کمک به بیشتر به نگرانی های اقتصادی فزاینده باشگاه ها، تا 

مدتی نامشخص به تعویق خواهد افتاد.

مجتبی محرمی با اشاره به خاطره 
تلخ درگذشت »سیروس قایقران« گفت: 
دنیا روی سرم خراب شد و با کوهی از 
با  مسیر  طول  در  رفتم،  انزلی  به  غم 
خودم می گفتم ای کاش وقتی به انزلی 
رسیدم مثل همیشه سیروس به استقبال 
من بیاید اما همه رویاهایم نقش بر آب 
شد و عزیزترین رفیقم دیگر در این دنیا 

وجود نداشت.
»سیروس  مرحوم  خاطرات  مرور 
قایقران« از زبان صمیمی ترین دوست 
محرمی«  »مجتبی  است؛  شنیدنی  او 
تیم  فقید  کاپیتان  به  فرد  نزدیک ترین 
روزهای   ۲ این  می شد،  محسوب  ملی 
تلخ و شیرین زیادی را با یکدیگر پشت 
از گذشت  بعد  محرمی  و  گذاشتند  سر 
قایقران  به ۲ دهه هنوز مرگ  نزدیک 

را باور نمی کند.
برای  جالبی  حرف های  محرمی 
قایقران  دوست  بهترین  داشت.  گفتن 
از قهرمانی در بازی های آسیایی ۱99۰ 
پکن و گل تاریخی دوست فقیدش گفت 
تا شیطنت هایی که در اردوهای تیم ملی 
داشتند. مشروح این گفت و گو را در زیر 

می خوانیم.  
درگذشت  سالگرد  حتم  طور  به 
قایقران«  سیروس  »سیروس  مرحوم 
به همراه  را  تلخی  برای شما خاطرات 

دارد.
لعنتی  روز  این  از  سال ها  اگرچه 
می گذرد، اما من هنوز نتونسته ام آن را 
فراموش کنم و هر وقت ۱8 فروردین ماه 
از راه می رسد غم بزرگی وجود مرا فرا 
با هم  می گیرد و تمام خاطراتی را که 
داشتیم مثل یک فیلم جلوی چشمانم 

رژه می رود.

این خبر چطور به شما رسید؟
سیروس قرار بود به خانه ما بیاید؛ 
چند ساعت پیش از این حادثه تلخ با من 
تماس گرفت و گفت ساعت ۴ منزلتان 
هستم و جایی نرو.  منتظر او بودم که 
یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت 
فهمیدی چه اتفاقی افتاده است؟ به او 
»سیروس  داد  جواب  شده؟  چی  گفتم 

قایقران در حادثه رانندگی فوت کرد«
واکنش شما چه بود؟

باور نمی کردم؛ به او گفتم سیروس 
بهترین دوست من است و آخرین بارت 
باشد که چنین شوخی مسخره ای با من 
کردی؛  بنده خدا با بغض گفت خودم 
و  دارد  حقیقت  اما  نمی کنم  باور  هم 
تلویزیون اعالم کرد. با گفتن این جمله 
تلفن از دستم افتاد و سراسیمه تلویزیون 
را روشن کردم و بعد از دقایقی متوجه 
شدم این خبر صحت دارد و سیروس و  

پسر گلش  آسمانی شدند.
همان شب عازم شمال شدید؟

شاید باور نکنید اما دنیا روی سرم 
انزلی  به  از غم  با کوهی  و  خراب شد 

رفتم.  در طول مسیر با خودم می گفتم 
مثل  رسیدم  انزلی  به  وقتی  کاش  ای 
بیاید  من  استقبال  به  همیشه سیروس 
و  شد  آب  بر  نقش  رویاهایم  همه  اما 
دنیا  این  در  دیگر  رفیقم  عزیزترین 

وجود نداشت.
این رفاقت از کجا شکل گرفت؟  

چطور این دوستی عمیق شد؟
به هر حال در اردوهای تیم ملی 
اخالقی  خصوصیات  و  بودیم  هم  با 
هم  به  زیادی  شباهت  رفتاری مان  و 
رابطه  تا  شد  موجب  همین  و  داشت 
پیدا  یکدیگر  با  بهتری  و  صمیمانه 
تیم  در  که  سال هایی  تمام  در  کنیم. 
بودیم  اتاقی  هم  داشتیم  حضور  ملی 
که  گذاشتیم  سر  پشت  را  روزهایی  و 
فراموش نشدنی است و تا ابد در ذهنم 

باقی خواهد ماند.
یاد  به  روز  یکدیگر  همکاری  با 
پکن  در  ایران  فوتبال  برای  را  ماندنی 
خلق کردید؛ شما پاس دادید و مرحوم 

قایقران دروازه کره جنوبی را باز کرد.
بدون شک بازی ایران و کره جنوبی 

یکی از حساس ترین بازی های تاریخ تیم 
ملی فوتبال ایران است. کره جنوبی در 
جام جهانی ۱99۰ ایتالیا حضور داشت 
و نتایج بسیار خوبی گرفت. آنها با تمام 
قدرت در بازی های آسیایی پکن حاضر 
به  نیمه نهایی  مرحله  در  و  بودند  شده 
مسابقه  این  رفتیم.  یکدیگر  مصاف 
در  و  شد  کشیده  اضافی  وقت های  به 
دقیقه ۱۰۷ روی یک ضد حمله، پاس 
او به زیبایی دروازه  به قایقران دادم و 
کره را باز کرد تا به فینال راه پیدا کنیم 
برابر  پیروزی  با  توانستیم  نهایت  در  و 
قهرمان  پایانی  دیدار  در  کره شمالی 

شویم.
اگر از »مجتبی محرمی« بخواهیم 
با  بودن  روزهای  از  جذاب  خاطره ای 
تعریف  ما  برای  قایقران«  »سیروس 

کند چه پاسخی  می دهد؟
در  که  روزهایی  ز  ا نم  نمی دا
ساعت ها  یکدیگر  با  انزلی  مرداب های 
یا  بگویم  می کردیم،  گذار  و  گشت 
شوخی هایی که در اردوهای تیم ملی با 
بازیکنان و مربیان می کردیم؛  شاید باور 
نکنید همه مربیان را سرکار می گذاشتیم. 
درباره  شما  با  دارم  که  االن  همین 
قایقران حرف می زنم اشک در چشمانم 

جمع شده است.
بدون  را  »انزلی  گفته اید  همیشه 

سیروس )قایقران( دوست ندارم...«
همین چند لحظه پیش با همسر 
زدم.  حرف  تلفنی  قایقران«  »سیروس 
به او گفتم من تا ابد دلم پیش داداش 
سیروس است، اما انزلی بدون او برایم 
جهنم است و هر کجای آن که پا بگذارم 
سیروس جلوی چشمانم است و هر وقت 

به آنجا بیایم دیوانه می شوم.

22 سال از پرواز ستاره گیالن گذشت؛

محرمی: انزلی بدون قایقران برایم جهنم است
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گفت:  خودرو  شهر  باشگاه  مالک 
بهمن   ۲3 روز  از  پرسپولیس  مدیران 
مطالبات  شنبه  می گویند  گذشته  سال 
خواهندکرد  پرداخت  را  ما  میلیاردی   ۶
تقویم  در  شنبه  این  کنم  می  فکر  اما 

آنها وجود ندارد.
خصوص  در  حمیداوی  فرهاد 
مطالبه باشگاه شهرخودرو از پرسپولیس 
اظهار  گل محمدی  یحیی  انتقال  بابت 
داشت: جا دارد از پرسپولیسی ها تشکر 
کنم. مدیرعامل سابق، مدیرعامل فعلی 
باشگاه در  این  و اعضای هیات مدیره 
خصوص وعده های خود قول هایی داده 
اند.وی افزود: در تاریخ ۲3 بهمن ماه که 
پرسپولیسی ها باید مابقی پول رضایتنامه 
یحیی گل محمدی را پرداخت می کردند، 
خیالتان  که  گفتند  پرسپولیس  مدیران 
حسابتان  در  پول  این  »شنبه«  راحت. 
خواهد بود اما ظاهرا در تقویم های آنها 

روز شنبه وجود ندارد و یا مرده است.

تاکید  خودرو  شهر  باشگاه  مالک 
کرد: پرسپولیس تا این لحظه ۶ میلیارد 
باید به ما پرداخت کند و منتظر هستیم 
تا ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. در 
همان تاریخ ۲3 بهمن روی چک های 
آنها اقدام قانونی کردیم و وکیل باشگاه 

در حال پیگیری است.
وی در مورد توافق ۱۷ میلیاردی 

باشگاه پرسپولیس و شهر خودرو بابت 
انتقال گل محمدی، گفت: چنین مبلغی 

به هیچ وجه صحت ندارد.
حمیداوی گفت: تمام مبلغ توافق 
ما در این انتقال ۶ میلیارد تومان بود که 
پرسپولیس در آن زمان یک میلیارد و 
نیم به ما پرداخت کرد. در حال حاضر 
پرسپولیس  از  دیگر  میلیارد  نیم  و   ۴

می خواهیم که با توجه به عملی نشدن 
در  میلیارد   ۶ زیان،  و  ضرر  و  تعهدات 
نتقال  ا بابت  پرسپولیس  ز  ا مجموع 

گل محمدی می خواهیم.
مالک باشگاه شهرخودرو در مورد 
احتمال نیمه تمام ماندن لیگ به دلیل 
کرد:  خاطرنشان  کرونا،  ویروس  شیوع 
ویروس  این  زودتر  چه  هر  امیدوارم 
دست از سر دنیا بردارد. در مورد ادامه 
تابع  ما  نیز  برتر  لیگ  مسابقات  لغو  یا 

قانون هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در 
فوتبال  لیگ  ماندن  کاره  نیمه  صورت 
امکان قهرمانی پرسپولیس وجود دارد، 
گفت: به نظر من حساسیت در انتهای 
جدول بیشتر از صدر جدول است. اگر 
قرار است لیگ نیمه کاره رها شود، بهتر 
است با آینده تیم ها بازی نشود چرا که 
همه آنها زحمت کشیدند و فصل آینده با 
همین تیم ها مسابقات از سر گرفته شود.

در تقویم مدیران پرسپولیس شنبه وجود ندارد؛

حمیداوی: ۶ میلیارد از پرسپولیس طلب داریم

استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
آبی پوشان  بدهی های  برای  می گوید 
شود  تشکیل  کمیته ای  باید  پایتخت 
تا به صورت جزئی رسیدگی های الزم 

صورت بگیرد.
پیشکسوت  فرزامی،   غالمحسین 
شرایط  درباره  استقالل،  فوتبال  تیم 
اخیر آبی پوشان پایتخت گفت: متاسفانه 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو  در 
نه کاری  کسانی که روی کار می آیند 
با  بلدند و نه پولی می آورند. اخیرا من 
من  به  او  کردم.  صحبت  زاده  فتح اهلل 
گفت که وقتی که به استقالل آمد ۱۰ 
میلیارد به باشگاه آورد اما در عرض دو 

روز 8 میلیارد آن گم شد.
 بدهی های استقالل برای فتح اهلل 
زاده مساله مهمی بود که با وجود این 
اتفاقات کار را سخت کرده بود. استعفای 
فتح اهلل زاده تاکتیکی بود و باید دالیل 

جزئی تر آن از خودش پرسیده شود.
و  مال  استقالل  باشگاه  افزود:  او 
اموال و امالک زیادی دارد. ساختمان 
تهران  استان  بدنی  تربیت  کل  اداره 
بوده  استقالل  باشگاه  به  متعلق  روزی 
برای  مختلفی  استادیوم های  است. 
از  را  این ها  و  بوده  قدیم  تاج  باشگاه 
باشگاه گرفتند. اگر استقالل می خواهد 

تمرین  زمین  باید  حداقل  شود،  بارور 
داشته باشد. باشگاه به نوعی آواره است. 
یک هفته یک جا تمرین می کند. هفته 
بعد در جایی دیگر به تمرین می پردازد. 
من در دوره ای که کارشناس فدراسیون 
بودم از خودم مایه می گذاشتم و زمین 

را برای تیم هماهنگ می کردم.
استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
این  کلی  طور  به  کرد:  خاطرنشان 
استقالل  نیست.  داری  باشگاه  طرز 
مردم  چراغ  و  چشم  پرسپولیس  و 
از  یکی  که  سال هاست  من  هستند. 
و  را می شناسم  ورزش  پیشین  مدیران 
به او گفتم شما در مدتی که در ورزش 
حضور داشتید این دو باشگاه را شما بی 
پدر کردید و تا موقعی که مسئول بودید 

هیچ کاری نکردید. من و هوادار هستیم 
که برای استقالل دلمان می سوزد. باید 
کمک کرد تا باشگاه از دست »نفاثات 

فی العقد« نجات پیدا کند.
می شود  چطور  اینکه  درباره  او 
کرد  مدیریت  را  استقالل  بدهی های 
گفت: مدیران استقالل از وقتی که به 
تنها هزینه  و  تنها  باشگاه می آیند  این 
بار می آورند و به نظر  برای باشگاه به 
من راهش این است که کمیته ای درست 
را  استقالل  بدهی های  بتوان  که  شود 
ترین  بزرگ  کرد.  بررسی  به جزء  جزء 
مشکل استقالل مالیات است. در زمانی 
که من معاون اقتصادی باشگاه استقالل 
بودم، هشت ماه حساب های ما را بسته 
بودند و حق امضا نداشتیم این در حالی 

بود که من تحصیالتم در ورزش بوده 
و طرح های خوبی برای باشگاه داشتم.

باشگاه  موسس  درباره  فرزامی 
استقالل گفت: تیمسار خسروانی برای 
باشگاه  کشید.  زحمت  بسیار  باشگاه 
اختیار  در  ورزش  مرکز   ۲3 استقالل 
داشت که دو تای آن در خارج کشور بود. 
یک هیاتی از ترکیه آمد و خواست زمینی 
در ترکیه که متعلق به استقالل بود را از 
ما بخرد یا واگذار شود تا یک بیمارستان 
ساخته شود و درآمد آن تقسیم شود اما 
مدیریت باشگاه در این زمینه همکاری 
انجام نداد و این مساله هم نادیده گرفته 
تنیس  زمین  مثل  زمین هایی  باید  شد. 
استقالل به این باشگاه برگردانده شود. 
این زمین که می تواند روزی ۱۰ میلیون 
برای باشگاه درآمدزایی کند، باید به به 

استقالل پس داده شود.
او در پایان گفت: باید هیاتی از دو 
تیم استقالل و پرسپولیس ایجاد شود که 
بتوان مطالبات این دو باشگاه را گرفت 
بتوانند  که  بیایند  کار  روی  مدیرانی  و 
خارجی  مربی  کنند.  رفع  را  مشکالت 
بتوانیم  باید  ما  نمی خورد.  درد  به  هم  
تربیت  تجربه  با  را  خودمان  مربی های 
کنیم که دیگر نیازی به مربی خارجی 

نداشته باشیم.

باشگاه به نوعی آواره است؛

فرزامی: ۸ میلیارد پول استقالل در 2 روز گم شد!

سیون  ا فدر ییسه  هیات ر عضو 
فوتبال گفت: من پیشنهاد دادم که اگر 
همین  با  شود  تعطیل  لیگ  است  قرار 
شود،  منتقل  بیستم  فصل  به  شرایط 
لیگ  امتیازهای  همان  با  تیم ها  یعنی 

نوزدهم به کار خود ادامه دهند.
محمود شیعی درباره طوالنی شدن 
فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات  جلسه 
بود  زمانی  برنامه   بحث  داشت:  اظهار 
که برای فیفا در خصوص اساسنامه و 
انتخابات باید فرستاده می شد. همچنین 
راجع به دبیرکلی هم صحبت شد و به 

همین خاطر جلسه به طول انجامید.
مهدی  فزود:  ا مه  دا ا در  وی 
محمدنبی به عنوان دبیرکلی فدراسیون 
سرپرست  دیگر  و  شد  انتخاب  فوتبال 

با فیفا و  نیست. مسائل به وجود آمده 
ای اف سی نیز حل شد.

سیون  ا فدر ییسه  هیات ر عضو 
فوتبال درباره اساسنامه و طول کشیدن 
گفت:  سال  یک  حدود  تا  آن  تنظیم 
درباره اساسنامه هم باید بگویم کمتر از 

یک سال زمان می گیرد. برنامه زمانی 
آن برای فیفا ارسال می شود و اگر تایید 
شود در مدت زمان کمتری تنظیم خواهد 
شد. دبیرکل موظف است تا برنامه زمانی 

را تحویل دهد.
هیات رییسه  از  استعفا  درباره  وی 

تصریح کرد: من از باشگاه پیکان استعفا 
کرده بودم اما در فدراسیون کار خودم 
را قوی انجام می دهم و مشکلی از این 

بابت وجود ندارد.
شیعی درباره ادامه پیدا کردن لیگ 
با یک ساز و کار خاص بیان داشت: من 
دیشب پیشنهاد دادم که اگر قرار است 
به  شرایط  همین  با  شود  تعطیل  لیگ 
تیم ها  یعنی  شود؛  منتقل  بیستم  فصل 
با همان امتیازهای لیگ نوزدهم به کار 

خود ادامه دهند.
نتقال  ا ره  با در یان  پا در  وی 
جنوبی  شهرهای  به  لیگ  بازی های 
باره  این  در  من  گفت:  کیش  چون 
باید  لیگ  سازمان  و  نشنیدم  چیزی 

توضیح بدهد.

پیشنهاد عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال:

ادامه لیگ نوزدهم را همراه با فصل بعدی برگزار کنیم!
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
:  عالقمندان  کربالیی  مریم  اصفهان 
به  همکاران  یکایک  از  تشکر  ضمن 
کنار  در  تالششان  و  همراهی  واسطه 
هم تا انتهای سال ۱398 گفت :امسال 
متغیرهای  با  و  متفاوت  بسیار  سالی 
قبل می  به سال های  جدیدی نسبت 
باشد  و به همین منظور باید از همین 
ابتدای سال برای انتخاب مسیر درست 
و بهترین طریق به کمک و همفکری 
داد:  ادامه  وی   . بشتابیم  همدیگر 
مهمترین و اولین کار برای ادامه مسیر 
در شرکت ، » تبدیل سازمان موجود به 
یک سازمان مجازی است » تا بتوانیم 
ضمن حفظ سالمت همکاران، از ایجاد 
جلوگیری  نیز  فرایندها  انجام  در  وقفه 

انجام  امکان  واقع  در  این  که  نماییم 
تمامی کارها به شکل دورکاری است.

دورکاری  مساله  عالقمندان  مهندس 
را در ۲ بخش مطرح نمود : در بخش 
اول وی ایجاد زیرساخت های ارتباطی 
قابلیت  با  و  مناسب  ظرفیت  با  و  امن 
دسترسی هر یک از همکاران به تمامی 
شرکت  در  که  امکاناتی  و  افزارها  نرم 
برای ایشان فراهم بوده را مطرح نمود 
و در بخش دوم که آن را از بخش اول 
نیز مهمتر دانست ، ایجاد فرهنگ دور 
کاری را عنوان کرد. عالقمندان افزود: 
در فرهنگ دورکاری همه ما و پرسنل 
جدید  بستر  این  در  چگونه  بدانیم  باید 
را مثل  تنها کارها  نه  باید  فراهم آمده 
سابق انجام دهیم بلکه با هم ارتباطات 

تبادالت جدیدی  و  ، جلسات  سازمانی 
مبتنی بر این نوع سازمان داشته باشیم و 
موفقیت این کار بستگی به تعهد ، تالش 
و هنر  هر یک از مدیران شرکت دارد 
استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت   .
شهرستانهای  خصوص  در  اصفهان 
زیرمجموعه این شرکت نیز گفت : در 
مانند  شهرستان  هر  مجازی  سازمان 
بردن  پیش  پتانسیل  که  است  گروهی 
کارها را به صورت شبانه روزی و از راه 
دور می تواند داشته باشد. رمز موفقیت 
مدیران در شرکت های مجازی برقراری 
ارتباطات موثر و مستمر از راه دور با همه 

همکاران است . 
عالقمندان مشارکت و تالش برای 
همراهی پرسنل را تنها راه کسب نتیجه 

دانست. وی گفت : همبستگی همکاران 
بسیار مهم است که تنها با هنر برقراری 
ارتباط توسط مدیر در هر شهرستان و در 

هر حوزه ستادی حاصل میشود . 
را  شرکت  در  جدید  هنر  وی 
دنیای  در  همکاران  کامل  همراهی 
اهداف  به  رسیدن  راستای  در  مجازی 
طی  برای  گفت:  وی  دانست  شرکت 
به  توجه  با  جدید  مسیر  این  نمودن 
با آموزش  باید  اندک،  همگی  فرصت 
کنیم.  کمک  یکدیگر  به  جدید  های 
عالقمندان در پایان با آرزوی سالمتی 
 : گفت  نمان  هموطنا تمامی  برای 
انشاءاهلل که بتوانیم در این فضای جدید 
هم بهترین خدمات را به بهترین شکل 

ارائه دهیم .

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
 برنامه سال 99 شرکت را تشریح کرد

در ژاول آب کننده ضدعفونی ماده تولید دستگاه
شهرستاندهلرانتجهیزوراهاندازهشد

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-   آذر یعقوبیان  :  مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم گفت؛ در 
راستای مبارزه موثر با شیوع بیماری کرونا و لزوم بسیج امکانات ، دستگاه 
تولید ماده ضدعفونی کننده آب ژاول در شهرستان دهلران تجهیز و راه 
اندازی شد.نوراله تیموری« اظهار داشت: با خرید و راه اندازی یکدستگاه 
ماده  ریال  بر ۲۰۰۰میلیون  بالغ  اعتباری  با  و  نمک طعام  الکترولیز  دیگر 
گندزدای آب ژاول ۵/۰ درصد را جهت ضدعفونی کردن در اختیار سازمان 
های بهداشتی، شهرداری، بسیج و سپاه و ادارات شهرستان دهلران قرار 
خواهد داد.وی  ابراز امیدواری کرد با تامین بخش اعظمی مواد گندزدای 
مورد نیاز در سطح استان توسط شرکت آب و فاضالب روستایی هر چه 
زودتر ریشه این ویروس منحوس در سطح استان خشکیده شده و مردم 
برخوردار گردند.گفتنی است؛  ایمنی کامل  و  ازسالمت  ایالم  استان  عزیز 
شرکت آب و فاضالب روستایی با خرید و نصب 8 دستگاه تولید آب ژاول 
در سطح شهرستانهای ایال ، ایوان، آبدانان، مهران و دهلران از ۱۵ اسفند 
ماه سال 98 بصورت شبانه روزی نیاز عمده مواد ضدعفونی کننده سطح 
استان را بصورت کامال رایگان تامین نموده است.الزم به ذکر است؛ مطابق 
دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت )WHO( برای مقابله با ویروس کوید 
۱9، موثرترین ماده ضدعفونی کننده جهت گندزدایی آب ژاول ۵/۰ درصد 

توصیه شده است.

استاندار اردبیل خبرداد
تلفیقعلموعملدراجرایپروژههایعمرانیدانشگاه

محققاردبیلی

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان اردبیــل : اســتاندار اردبیــل گفــت: 
تمامــی پروژه هــای عمرانــی در دســت اجــرا در دانشــگاه محقــق 
اردبیلــی بــا اقدامــی جهــادی در حــال انجــام اســت کــه ایــن موضــوع 
نشــانگر تلفیــق علــم و عمــل و حرکــت در مســیر ســازندگی می باشــد.

ــم  ــی در مراس ــای عمران ــد از پروژه ه ــان بازدی ــو در جری ــر بهنام ج اکب
ــام و  ــهدای گمن ــان ش ــان یادم ــای الم ــی پروژه ه ــات اجرای ــاز عملی آغ
خوابــگاه دانشــجویی متاهلــی خیرســاز دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفــت: 
همــه پروژه هــای هدفگــذاری شــده در ایــن دانشــگاه از جملــه خوابــگاه  
ــی،  ــی و مهندس ــکده فن ــوم دانش ــاز دوم و س ــران، ف ــجویی، پس دانش
ســاختمان های جدیــد دانشــکده های کشــاورزی و منابــع طبیعــی و 
ادبیــات و علــوم انســانی، کتابخانــه مرکــزی، گلخانــه تحقیقاتــی، خوابگاه 
خیرســاز ویــژه دانشــجویان متاهــل و اســتخر بــا اقــدام جهــادی در حــال 
اجــرا می باشــند.وی بــا اشــاره بــه آغــاز اجــرای یادمــان شــهدای گمنــام 
ایــن دانشــگاه خواســتار احــداث ایــن یادمــان بــه شــکل سرپوشــیده و در 
مســاحت بزرگتــر بــرای اســتفاده  فرهنگــی دانشــجویان و اقشــار مختلف 
مــردم شد.اســتاندار اردبیــل بیــان کــرد: در صــورت طراحــی مناســب بــه 
شــیوه نمایشــگاه فرهنگــی و نمــاز خانــه ایــن مــکان می توانــد فضایــی 
مناســب بــرای حضــور فرهنگــی و مذهبــی جوانــان و دانشــجویان باشــد.

عزیــز حبیبــی رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی نیز ضمــن ارائه گزارشــی 
از پروژه هــای در حــال اجــرای ایــن دانشــگاه گفــت: عملیــات اجرایــی 
ــا  ــی ب ــق اردبیل ــام دانشــگاه محق ــان شــهدای گمن ســاخت المــان یادم
اعتبــار ۱۴ میلیــارد ریــال و اجــرای خوابــگاه خیرســاز ویــژه دانشــجویان 
متاهــل بــا اعتبــار ۲۰ میلیــارد ریــال کــه توســط خیــر اردبیلی قــدرت حاج 
نــوری تامیــن می شــود، آغــاز شــده اســت.حبیبی افــزود: در حــال حاضــر 
3۴ هــزار متــر مربــع پــروژه عمرانــی در دانشــگاه محقــق اردبیلــی در حال 
اجــرا می باشــد.وی ادامــه داد: ایــن پروژه هــا شــامل کتابخانــه مرکــزی، 
فــاز دوم و ســوم دانشــکده فنــی و مهندســی، خوابگاه دانشــجویی پســران 
ــکده های  ــی، دانش ــه تحقیقات ــی، گلخان ــتخر ورزش ــی، اس ــهید میرزای ش

ــوم انســانی می باشــد. کشــاورزی و عل

کسبرتبهبرترمنطقهشاهروددرسامانهسامد
دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان شــاهرود ســهیال دهقانی : شــرکت 
ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود موفــق بــه کســب 
رتبــه برتــر در ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت شــد.به گزارش 
روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخش فــراورده هــای نفتی منطقه شــاهرود 
: بــر اســاس نتایــج حاصــل از ارزیابــی اســتانداری ســمنان ، شــرکت ملــی 
پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود موفــق بــه کســب رتبــه 
برتــر در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در شــبکه ســامد شــد .نتایج 
ــی نشــان مــی دهــد کــه منطقــه شــاهرود موفــق شــده در  ــن ارزیاب ای
خصــوص مــدت زمــان پاســخ گویــی بــه پیــام هــای مردمــی در ســامانه 
ارتبــاط مــردم و دولــت ) ســامد( و همچنیــن کیفیت مناســب پاســخگویی 
بــه درخواســتها وشــکایات مردمــی ، جایــگاه مناســبی را در بیــن دســتگاه 

هــای اجرایــی هــم ســطح بــه دســت آورده اســت .

خدمات شرکت انبار به اوره کود تن ۱۵۰۰ حمل
حمایتیکشاورزیایالم

دنیـای جوانـان گروه شهرسـتان ایـالم- آذر یعقوبیـان:   آیت جمالی 
مدیـر شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان ایـالم گفـت: از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون  میـزان ۱۵۰۰ تـن کـود اوره از مبـادی بنـدر امام و 
بوشـهر وارد انبـار سـازمانی شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی اسـتان 
ایـالم شـد.وی افـزود: ۷۵۰ تـن از کـود فـوق الذکر براسـاس نیـاز منطقه 
به انبار کارگزاران حمل و توزیع شـده اسـت.مدیر شـرکت خدمات حمایتی 
کشـاورزی اسـتان اظهـار کـرد: بـا توجـه به شـروع فصـل کاشـت بهاره، 
ایـن شـرکت  آمـاده تأمیـن و توزیع کود مورد نیاز کشـاورزان اسـتان را بر 
عهده دارد و در این راسـتا تمهیدات الزم اندیشـیده شـده اسـت.وی ادامه 
داد: کـود اوره بـه شـکل بلورهـای سـفید رنگی اسـت که حـاوی مقداری 
نیتروژن اسـت و به طور گسـترده در صنعت کشـاورزی مورد اسـتفاده قرار 
می گیرد.جمالـی بـا بیـان اینکـه فصل بهـار پرمصرف تریـن فصل مصرف 
کـود اوره توسـط کشـاورزان اسـت، گفـت: در این فصل تمـام محصوالت 
کشـاورزی بویـژه گنـدم بـه کـود اوره نیـاز زیـاد دارند.به گفتـه ی جمالی، 
هـم اکنـون بیـش از ۴۰ کارگـزار در سـطح اسـتان توزیـع انـواع کودهای 

شـیمایی در بیـن کشـاورزان را بر عهـده دارند.

رئیس پلیس راه ایالم خبر داد:
اعمالقانون۲۸۰۰دستگاهخودرودرایالمطیطرحفاصله

گذاریاجتماعی

 دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم   آذر یعقوبیان:   رئیس پلیس 
راه ایالم از اعمال قانون دو هزار و 8۰۰ دستگاه خودرو در ایالم طی طرح 
فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.سرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد: برای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، تعداد هفت ایستگاه کنترلی در ورودی های 
استان با ۶9 تیم عملیاتی انتظامی مستقر شده اند.وی بیان کرد: این تیم ها 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم توجه به قانون مصوبات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، رانندگان متخلف رامشمول اعمال قانون جریمه ۵۰۰ هزار 
تومانی و توقیف خودرو خواهند کرد.همتی زاده تصریح کرد: خودروهایی که 
از مبادی ذی صالح دارای مجوز تردد هستند، مشمول اعمال قانون در طرح 
فاصله گذاری اجتماعی نیستند.وی افزود: در طول مدت اجرای این طرح 
تعداد، دو هزار و 8۰۰ دستگاه به دلیل تردد غیرمجاز در سطح راه ها اعمال 
قانون، ۴۱ دستگاه وسیله نقلیه توقیف و دو هزار و 98۴ دستگاه خودروی 
غیربومی به شهرهای خود عودت داده شدند.رئیس پلیس راه استان ایالم 
تصریح کرد: طرح ممنوعیت تردد ورود وسایل نقلیه غیربومی به استان و 
شهرستان ها تا زمان قطع زنجیره ویروس کرونا با شدت هرچه بیشتر در 
ورودی های استان و مسیرهای بین شهری اجرا می شود.وی ادامه داد: از 
تمامی مردم شریف استان تقاضا می شود که نهایت همکاری و همراهی 
را با عوامل انتظامی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی داشته باشند.

سرهنگ همتی زاده به دلیل تعامل و همکاری مطلوب مردم فهیم استان 
با عوامل انتظامی و امدادی در مدت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 

به ویژه روز ۱3 فروردین )روزطبیعت( تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
توسعه در ریالی میلیارد ۸۵9 گذاری سرمایه

زیرساختهایبرقرسانیاستان
دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا تبیانیان : با جذب اعتبارات 
پروژه های سرمایه ای توسعه و احداث ، اصالح و بهینه سازی و نیرورسانی، 
در سال 98مبلغ 8۵9 میلیارد و ۴۴8 میلیون ریال در زیرساخت های صنعت 
توزیع برق استان سمنان سرمایه گذاری شده است.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان با بیان این خبر گفت: با تالش همکاران این شرکت اقدامات 
شایسته ای در عرصه خدمت رسانی به مشترکان صورت گرفته و در زمینه 
جذب اعتبارات سال 98 به نسبت سال 9۷، بیش از 9۲ درصد رشد حاصل 
شده است.سید محمد موسوی زاده با اشاره به این که در سال قبل، پنج 
هزار و ۱98 پروژه ی عمرانی برق رسانی در سطح استان به اجرا در آمده 
و به بهره برداری رسیده است افزود: پروژه های توسعه و احداث با مبلغ 
۲۶8 میلیارد و ۱۴ میلیون ریال ، بخش اصالح و بهینـه سازی با اعتبـار 
۲۶۲ میلیارد و ۶۶8 میلیـون ریـال و برای پروژه های نیرورسانی نیز 3۲8 
میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال هزینه شده است   وی اظهارداشت: در سال 
9۷، میزان جذب اعتبارات به میزان ۴۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده و 
رشدی که در سال 98 صورت پذیرفته ، مرهون زحمات ارزشمند تالشگران 
این شرکت در عرصه خدمت رسانی محسوب می شود و برای سال جاری 
هم، برنامه های مناسبی برای پروژه های برق رسانی در سطح استان پیش 

بینی گردیده و به انجام خواهند رسید

پلمب۵۶واحد تا ازممانعتورود۱۰هزارخودرو
صنفیمتخلفدرمیناب

دنیای جوانان گروه شهرستان هرمزگان : معاون استاندار و فرماندار 
ویژه میناب، گفت: ۵۶ واحد صنفی متخلف از ابتدای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی به رغم صدور اخطارهای متعدد در میناب پلمب و ۱83 باب مراکز 
صنفی نیز در سطح شهرستان اخطاریه دریافت کرده اند.محمد احمدی صبح 
امروز)۱8 فروردین ماه( در حاشیه بازدید از ایستگاه سالمت در ایست و 
بازرسی شهید چغازردی میناب در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت 
این طرح  افزود:  این شهرستان،  اجتماعی در  اجرای طرح فاصله گذاری 
و  ایستگاه سالمت مستقر در مبادی ورودی  با کیفیت در ۱۲  و  با دقت 
خروجی شهرستان میناب در حال اجرا می باشد تا نقش موثری در توقف 
چرخه انتقال ویروس کرونا داشته باشد.وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای 
این طرح تاکنون 3هزار و 9۴8 دستگاه خودرو در مبادی شهرستان میناب 
بازگشت داده شده اند، افزود: در مجموع توسط ایستگاه های سالمت و 
فاصله گذاری اجتماعی از ورود ۱۰ هزار دستگاه خودرو در مبادی ورودی 
شهرستان میناب ممانعت بعمل آمده است.فرماندار ویژه میناب اظهار کرد: 
در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ۱۱۰ دستگاه خودرو متخلف نیز 
۵۰۰ هزار تومان جریمه شده اند.احمدی خاطرنشان کرد: ۵۶ واحد صنفی 
متخلف به رغم صدور اخطارهای متعدد در میناب پلمب و ۱83 باب مراکز 

صنفی نیز در سطح شهرستان اخطاریه دریافت کرده اند.

در اصفهان افزایش۱۸.۵درصدیمصرفآبشرب
ایامنوروز

دنیای جوانان گروه شهرستان اصفهان مریم کربالیی : ناصر اکبری 
با اشاره به افزایش مصرف آب شرب در ایام نوروز، اظهار کرد: با وجود 
افزایش ۱8 درصدی مصرف آب شرب در اصفهان، میانگین بارش ها طی 
به مدت مشابه  تا شانزده فروردین ماه ۱۶ درصد و نسبت  اول  روزهای 
در سال ۱398، ۴۶ درصد کاهش داشته است.وی با بیان اینکه موضوع 
مردمی  و  کارفرمایی  مجزا  بخش  دو  به  آبی  تاسیسات  های  زیرساخت 
تقسیم می شود که اصل موضوع در بحران فعلی کرونا مصارف مردمی 
است، افزود: با توجه به شرایط خشکسالی موجود،  در سال های گذشته 3۰ 
درصد کمبود منابع آبی داشتیم که در صورت مشارکت جمعی و کنترل، 
می توانیم شرایط را همانند سال گذشته نگه داریم.اکبری با اشاره به برخی 
اقدامات فنی شرکت آب و فاضالب، در خصوص یاری مردم برای بهبود و 
کنترل شرایط آبی موجود، گفت: برای گذر از این شرایط برنامه ریزی ها، 
اقدامات فنی و زیرساختی الزم توسط شرکت آبفا صورت گرفته و اطالع 
رسانی خواهد شد، اما از مردم نیز به عنوان نیمه دیگر در کنترل بحران 
آب، انتظار می رود با مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب همانند 
سال های قبل کمک رسان سیستم آبی استان باشند.اکبری با تاکید بر 
کیفیت  داد:  توضیح  این شرکت،  قرمز  عنوان خط  به  آب  کیفیت  کنترل 
آب، خط قرمز شرکت آب و فاضالب است و هیچ آبی بدون تایید کیفیت 
و سالمت، تحویل مردم نخواهد شد، حتی اگر احتمال قطعی در سیستم 
داشته باشیم.وی ادامه داد: تامین آب های مصرفی برای شرب و بهداشت 
وظیفه شرکت آبفا است و دقت و درایت مسئوالن نیز بر رعایت کیفیت آب 
است، همچنین شبکه بهداشت استان به عنوان ارگان نظارتی روزانه این 
مهم را بررسی می کند.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان همچنین در خصوص اقدامات نظارتی این سازمان بر کیفیت آب، 
اظهار کرد: تعداد ۲۰۰۰ نمونه گیری در سطح استان توسط شرکت آب 
و فاضالب انجام شده که کلیات کیفی آن در ۲۲ آزمایشگاه میکروبی و 
چهار آزمایشگاه شیمیایی رصد می شود تا آب شرب با صحت و سالمت 

۱۰۰ درصدی تحویل مردم شود.

دنیای جوانان گروه شهرستان بوشهر:  استاندار 
پروژه  برای  تومانی  میلیارد  اعتبار ۵  تامین  از  بوشهر 

اورژانس هسته ای بوشهر خبر داد.
عبدالکریم گراوند در نشست ویدئو کنفرانس با 
فرمانداران استان بوشهر که با محوریت بررسی پروژه 
های عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری های 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   ۲.۵ گرفته  صورت 
وزارت  اعتبارات  از  هم  تومان  میلیارد   ۲.۵ و  استانی 
بوشهر  ای  هسته  اورژانس  تکمیل  برای  بهداشت 
اختصاص یافت.وی یادآور شد: تامین این میزان اعتبار 
نقش مهمی در تکمیل پروژه مهم اورژانس هسته ای 
برای استان بوشهر دارد.این مسئول با اشاره به اولویت 
بندی پروژه های عمرانی در شهرستانها اضافه کرد: 
حوزه معاونت عمرانی استانداری، نقشه راه پروژه های 
عمرانی استان را به تفکیک شهرستانی تدوین کند.

اینکه پروژه های سفر هیات  بیان  با  استاندار بوشهر 
تفکیک  اعتبار،  تامین  و  اجرا  برای  استان  به  دولت 
شهرستانی شود، اضافه کرد: پروژه های عمرانی در 
شهرستان ها با نظر فرمانداران تامین اعتبار می شوند، 
پروژه های دستگاه  تفکیک شهرستانی  اینکه  ضمن 
های اجرایی هم باید مشخص شود.مقام عالی دولت در 
استان بوشهر تاکید کرد: در اولویت بندی اجرا و تامین 
مشکالت  فرمانداران  شهرستانی،  های  پروژه  اعتبار 
از  یکی  باشند،  داشته  نظر  مد  را  شهرستانها  عمده 
مشکالت جدی استان مسئله آب است که نباید از این 
مشکل غافل شویم.وی تصریح کرد: شیوه جدید توزیع 
اعتبارات در استان، هدفگذاری برای پایان سال است 
و سازمان برنامه و بودجه، معاونت عمرانی، فرمانداران 
و تمام دستگاه های اجرایی مکلف هستند سال مالی 
را در بهمن ماه تمام کنند.استاندار بوشهر یادآور شد: 

توزیع اعتبارات دقیقه 9۰ بازخورد خوبی برای استان 
نخواهد داشت و سازمان برنامه و بودجه استان این رویه 
را تغییر دهد.عبدالکریم گراوند یادآور شد: در حالی که 
اعتبار ارزش افزوده شهرداری ها در سال 9۶ کمتر از 
۶۵۰ میلیارد تومان بوده این رقم امسال به 8۱۰ میلیارد 
تومان رسیده و ضروری است شهرداری ها توجه به 
عمران شهری را در تدوین پروژه ها لحاظ کنند.وی 
تاکید کرد: فرمانداران از ظرفیت منابعی که در اختیار 
دهیاری ها قرار دارد استفاده کنند ضمن اینکه نظارت 
جدی بر منابع در دسترس دهیاری ها صورت گیرد.این 
مسئول بیان کرد: یکی از فرصت های خوبی که بعد 
از کرونا در استان ایجاد شد استفاده از ظرفیت ویدئو 
کنفرانس است که در وقت و هزینه هم صرفه جویی 
می کند لذا فرمانداران و دستگاه های اجرایی از این 

امکان برای نشست ها و جلسات خود استفاده کنند.

استاندار بوشهر خبر داد

تامین اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای پروژه اورژانس هسته ای بوشهر

امکان دریافت کمک های روانپزشکی مربوط به کرونا 
به صورت تلفنی در آذربایجان شرقی

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
تخصص  فوق    : شرقی  آذربایجان 
عضو  و  نوجوان  و  کودک  روانپزشکی 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
از امکان دریافت مشاوره و کمک های 
»هات  با  کرونا  به  مربوط  روانپزشکی 
شاهرخی  حسن  داد.دکتر  خبر  الین« 
این  تشریح  در  ایسنا  با  گفت وگو  در 
کرونا  اپیدمی  شرایط  کرد:  اظهار  خبر 
با بحران های دیگر مثل سیل و زلزله 
تماس  فزود:   ا است.وی،  متفاوت 
عاملی  بحرانی،  شرایط  در  اجتماعی 
مشکالت  برابر  در  کننده  محافظت 
تماس  این  اما  به شمار می آید،  روحی 
می تواند  اپیدمی،  شرایط  در  اجتماعی 
بنابراین  شود؛  محسوب  تهدید  عامل 
به  فیزیکی  فاصله  حفظ  ضمن  باید 
دنبال  راه های دیگر ارتباط اجتماعی بود 
و خدمات و حمایت های روانشناختی را از 
طرق جایگزین فراهم کرد.وی، اضافه 
کرد: با در نظر گرفتن این مالحظات، 
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز نیز مانند گروه های بالینی به دنبال 

بحران شیوع ویروس کرونا با عمل به 
حفظ  برای  را  اقداماتی  خود  رسالت 

سالمتی روان مردم آغاز کرد. 
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اندازی  راه  به  اشاره  با  تبریز  پزشکی 
خط تلفن »هات الین« و امکان دریافت 
مشاوره و کمک های روانپزشکی مربوط 
دانشگاه  روانپزشکی  گروه  از  کرونا  به 
علوم پزشکی تبریز، گفت: هم استانی ها 
می توانند مسائل و معضالت روانپزشکی 
و روانشناختی مربوط به کرونا را همه 
چهار  الی  صبح  هشت  ساعت  از  روزه 
تلفن  شماره  با  تماس  با  ظهر  از  بعد 
در  متخصصان  با   ۰9۰۱3۰9۲9۷9
میان گذاشته و از راهنمایی های آن ها 

استفاده کنند.
مبنای  بر  کرد:  خاطرنشان  وی، 
گفت وگو و تشخیصی که در این تماس 
صورت  در  افراد  می شود،  داده  تلفنی 
یا  روانپزشکی  درمانگاه های  به  نیاز 
داده  ارجاع  درمانی  روان  کلینیک های 
درمانگاه  اندازی  راه  از  وی  می شوند. 
گفت:  و  داد  خبر  روانپزشکی  مجازی 

کنونی  شرایط  در  اینکه  به  توجه  با 
اقبال عمومی برای مراجعه حضوری به 
درمانگاه ها به طور طبیعی کاهش یافته ، 
از این رو توانستیم درمانگاه های مجازی 
با مشارکت مجموعه ای  را  روانپزشکی 
از همکاران روانشناس و روانپزشک راه 

اندازی کنیم. 
روانپزشکی  تخصص  فوق  این 
به  اشاره  با  ادامه  در  نوجوان  و  کودک 
کادر  برای  کلینیک هایی  اندازی  راه 
خط  در  سالمت  مدافعان  و  درمان 
خدمات  این  کرد:  بیان  کرونا،  مقدم 
بیمارستان  در  حضوری  صورت  به 
عالوه  و  بوده  فعال  )ع(  رضا  امام 
برای  نیز  مجازی  برنامه های  آن  بر 
حمایت های روانشناختی از کادر درمان 
گرفته  نظر  در  کرونا  بحران  با  درگیر 
حال  در  شد:  متذکر  وی،  است.  شده 
حاضر کادرهای درمان بیمارستان های 
امام رضا )ع( و سینای تبریز جزو گروه 
استفاده  با  امیدواریم  و  هستند  اهداف 
این  اجرای  از  تجربیات کسب شده  از 
برنامه ها بتوانیم به سرعت آن را در سایر 

مراکز درمانی استان نیز اجرا کنیم. وی با 
اشاره به غربالگری خانواده های بیماران 
مبتال به ویروس کرونا از نظر مشکالت 
روانپزشکی با مشارکت مرکز بهداشت 
مبنای  بر  افراد  کرد:  اظهار  استان، 
این غربالگری  در  داده شده  تشیخص 
علوم  دانشگاه  نگر  جامعه  درمانگاه   به 
و  می شوند  داده  ارجاع  تبریز  پزشکی 
خدمات مورد نیاز را متناسب با نیازشان 

دریافت می کنند.
طراحی  برای  تالش  از  شاهرخی 
برنامه هایی برای عموم مردم در فضای 
برنامه ها  این  مجازی خبر داد و گفت: 
حال  در  مراقبتی  و  حمایتی  رویکرد  با 
طراحی بوده و تقریبا شروع شده است 

و به زودی گسترش خواهد یافت. 
تداوم  به  اشاره  با  خاتمه  در  وی 
و  روانپزشکی  درمانگاهی،  برنامه های 
روانشناسی، خاطرنشان کرد: با توجه به 
عدم تمایل مردم به مراجعه حضوری، 
و  نپزشکی  روا با  تا  گرفتیم  تصمیم 
روانشناسی از راه دور، خدماتمان را به 

صورت مجازی نیز ارایه دهیم.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
عامل  مدیر   : دهقانی   شاهرود سهیال 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اهدای لوح تقدیراز مدیریت و 
کارکنان منطقه شاهرود در زمینه سوخت 
زمستان  سخت  و  سرد  ایام  در  رسانی 
عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  تقدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کرمی  ویس  کرامت   : شاهرود  منطقه 
طی لوح تقدیری ضمن تبریک سال نو 
و آرزوی سالمتی برای کلیه همکاران و 
قدر دانی از زحمات مدیریت منطقه دکتر 
را  موفقیت  این   ، عربعامری  اکبر  علی 
حاصل همکاری و همدلی کلیه کارکنان  
نقل  و  اندر کاران حوزه حمل  و دست 
رانندگان  ویژه  به  نفتی  های  فرآورده 

خدوم نفتکش دانست .

دریافت لوح تقدیر منطقه شاهرود در زمینه سوخت رسانی

آذر  ایالم-  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
یعقوبیان:    مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم گفت: طی سال جاری 3۲ هزار تن کاال 
در استان ایالم جابجا شده است.نوراهلل دلخواه« اظهار 
کاال  تن  هزار  ماه سال جاری 3۲  فروردین  در  کرد: 
طی ۱9۰۰ بارنامه، در داخل و خارج استان جابجا شده 
که از لحاظ میزان بارنامه صادر شده نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد.

وی تصریح کرد: میزان تناژ کاالهای صادر شده 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3۱ 

درصد افزایش یافته است.
دلخواه با اشاره به اینکه سیمان، گوگرد، گاز مابع 
و بنزین از مهمترین کاالهای جابجا شده در استان بوده 
است، تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای ناوگان باری 
و جابجایی کاال به ویژه کاالهای اساسی اعمال نشده 
و نخواهد شد.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان ایالم بیان کرد: مشکلی در خصوص حمل و 
نقل  انواع کاالها از جمله کاالهای ضروری مردم استان 
وجود ندارد و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا جابجایی کاالها با دقت و جدیت انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵3 شرکت 
انواع  دستگاه   ۴۰۰ و  هزار  سه  و  کاال  نقل  و  حمل 
کاال  جابجایی  امر  در  استان  در  باری  نقلیه  وسایل 

فعالیت دارند.

32 هزار تن کاال در استان ایالم جابجا شد

دنیای جوانان گروه شهرستان کرمان:  استاندار کرمان 
گفت: درباره فعالیت مجدد ۱۶ صنف از ۵۶ صنفی که در 
گذشته تعطیل شده بودند در این جلسه به جمع بندی نرسیدیم 
و مقرر شد فعالیت کلیه واحدهای صنفی طبق مصوبات ملی 
باشد و در این باره به صورت استانی تصمیم نخواهیم گرفت.

دکتر »محمدجواد فدایی« در حاشیه برگزاری ستاد مدیریت 
بیماری کرونا استان کرمان درباره مصوبات این جلسه گفت: 
فعالیت  موضوع  جلسه،  این  در  شده  مطرح  بحث  از  یکی 
واحدهای صنعتی و تولیدی بود که در این جلسه مقرر شد 
همچنان طبق مصوبه ملی ستاد مدیریت بیماری کرونا، این 
فعالیت ها ادامه پیدا کند.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور 
صورت  های  بررسی  طبق  کرد:  اظهار  شود  تعطیل  نباید 
گرفته از سوی کارشناسان تعیین شده، مشکل خاصی از نظر 
اجرای دستورالعمل های تعیین شده برای واحدهای صنعتی 
و تولیدی در مجموعه گل گهر وجود نداشته و ادامه فعالیت 
این مجموعه از نظر قانونی مشکلی ندارد.فدایی با اشاره به 

نیروهای غیربومی این مجموعه نیز گفت: در این جلسه مقرر 
شد نیروهای شرکتی که به مرخصی رفته بودند، با هزینه 
خود واحدهای صنعتی، در هنگام ورود غربالگری و از کسانی 
ابتال به این ویروس هستند، تست گرفته  که مشکوک به 
شود.استاندار کرمان با اشاره به اینکه مقرر شد در این جلسه 
روزانه ۱۰۰ نفر از نیروهای غیربومی طبق دستورالعمل های 
مصوبه غربالگری، به محل کار خود وارد شوند افزود: مقرر 
شد در این جلسه اگر مدیران واحدهای صنعتی خالف این 
مقررات عمل کنند، طبق ماده ۶88 قانون مجازات عمومی 
مجرم محسوب شده و محاکمه خواهند شد.وی درباره تولید 
و توزیع لوازم پزشکی مورد نیاز استان نیز گفت: طبق این 
جلسه مقرر شد کمیته ای تشکیل و برای تولید و توزیع این 

اقالم، پیشنهادات الزم را به ستاد ارائه دهند.
عالی ترین مقام اجرایی در استان کرمان با تاکید بر 
ادامه کنترل ورودی های استان در ۶8 نقطه اظهار کرد: این 
طرح همچنان تا ۲3 فروردین ماه ادامه پیدا خواهد کرد و در 

آینده نیز درباره ادامه یا لغو طرح کنترل ورودی ها تصمیم 
گیری خواهد شد.

مذهبی  تجمعات  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
برگزاری  برای  افزود:  بود  خواهد  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا 
مراسمات نیمه شعبان نیز مقرر شد در کمیته ای این موضوع 
بررسی و بر اساس نظر آن کمیته، مراسمات نیمه شعبان در 
صورتی که مشکلی به وجود نیاید برگزار شود اما بیشترین 

تاکید بر برگزاری مجازی این مراسمات را داریم.
فدایی به حوزه فعالیت اصناف نیز اشاره کرد و گفت: 
درباره فعالیت مجدد ۱۶ صنف از ۵۶ صنفی که در گذشته 
تعطیل شده بودند در این جلسه به جمع بندی نرسیدیم و 
مقرر شد فعالیت واحدهای صنفی طبق مصوبات ملی باشد 
و در این باره به صورت استانی تصمیم نخواهیم گرفت.وی 
در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد 
تا پایان فروردین ماه کلیه پروژه های شهری و همچنین 
تجمع در پارکها و تفرجگاه های استان کرمان ممنوع باشد.

استاندار کرمان خبر داد
ادامه فعالیت اصناف در کرمان طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا

تاکید بر کنترل ورودی های استان
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تصویری دیده نشده از رضا رفیع و ابوالفضل زرویی نصرآباد
اختصاصی دنیای جوانان

من جای باده ریخته ام
خون دل به جام

سیّد محّمد تولیت

آه ای دل شکسته! شکستت علی الّدوام!
شد بر سر تو سایه اندوه مستدام

وقتی که غم به دور جهان حکم می کند
زاری حالل می شود و سرخوشی حرام

سرخ است جام زندگی ام سرخ باده نه!
من جای باده ریخته ام خون دل به جام

فریادها درون گلو ماند و دم به دم
با مویه های خویش گرفتم زبان به کام

پایان پذیر نیست غم و غّصه های من
گویم که والّسالم ولی نامه ناتمام...

نویسنده  بابایی،  رضا 
و پژوهشگر سرشناس دین 
به  ابتال  اثر  بر  ادبیات،  و 

سرطان درگذشت.
بابایی، نویسنده،  رضا 
حوزه  استاد  و  پژوهشگر 
روز  سحرگاه  دانشگاه،  و 
دوشنبه ۱8 فروردین ۱399 
در قم درگذشت. او از سال 
سرطان  به  مبتال  گذشته 
او  پژوهش های  بود.  شده 
در حوزه مثنوی معنوی در 

جامعه ادبی کشور بسیار مهم و اثرگذار بود. از او به عنوان 
یکی از سرشناس ترین اساتید ادبیات فارسی در حوزه علمیه 

قم نام می بردند.
بابایی پژوهشگر حوزه دین شناسی بود و از جمله آثار او 

می توان به کتاب هایی چون 
»دیانت و عقالنیت«، »آیین 
بنویسیم«،  »بهتر  قلم«، 
بیانی  اعجاز  به  »نگاهی 
و  جان  »پیوند  و  قرآن« 
جانان« و… اشاره کرد. او 
همچنین کانالی تلگرامی به 
داشت  »یادداشت ها«  اسم 
را  نکات مهمی  آن  در  که 
فرهنگ می نوشت.  نقد  در 
زنده یاد بابایی در این کانال 
نویسندگی و ویراستاری را 

نیز آموزش می داد.
در دی ماه سال گذشته به همت برخی نهادهای حوزوی 
از جمله انجمن های علمی حوزه، آئین نکوداشت او نیز برگزار 

شده بود.

رضا بابایی پژوهشگر دین و ادبیات درگذشت

مترجم کتاب های ادبی کودک و نوجوان 
کشورمان توصیه می کند: در این روزها و ایام با 
کودکان بیشتر مهربان باشیم، این روزها که در 
منزل هستیم و به قولی در منزل گیر افتاده ایم، 
فراموش نکنیم که آنها حوصله شان سر می رود، 
برای شان کتاب بخوانیم و با آنها بازی کنیم و 
در نهایت سعی کنیم این ساعات اجباری درخانه 

ماندن را برای کودکانمان لذت بخش کنیم. 
از  متفاوتی  تجربه  کرونا  ویروس  شیوع 
سراسر  انسان های  برای  را  زندگی  و  زیست 
این  که  تجربه ای  است.  آورده  به وجود  جهان 
یاد  خانگی  قرنطینه  به عنوان  آن  از  روزها 
یعنی  درمان  امر  کارشناسان  گفته  به  می شود. 
کادر درمان، پرشکان و پرستاران متعهدی که 
با تعبیر واژه ایثار و از جان گذشتگی به شکل 
حال  در  مبارزه  مقدم  خط  در  خستگی ناپذیر 
شعار  تحقق  برای  هستند؛  بی مثال  مجاهدتی 
از اصلی ترین مواردی که  شکست کرونا یکی 
ویروس  این  شیوع  زنجیره  قطع  به  می تواند 

مرگ بار منتج شود در خانه ماندن است.
تعطیلی فعالیت های فرهنگی و هنری در 
که  فعالیت هایی  از  دیگر  بسیاری  تعطیلی  کنار 
زیست اجتماعی انسان ها را معنا می داد، اتفاقی 
است که طی بیش از یکی، دو  ماهه اخیر جامعه 
ایران را همراه خود کرده است؛ به ویژه در این 
ایام که درحال سپری روزهای متفاوت فروردین 

ماه ۱399 هستیم.
تالش تمام آحاد جامعه برای تحقق شعار 
ازسوی دیگر  و  از یک سو  دادن کرونا  شکست 
کالن  دست اندرکاران  و  مسئوالن  برنامه ریزی 
کشور در مسیر متوقف کردن زنجیره شیوع کرونا 
و بازگشت فضای زیست اجتماعی به حالت عادی 

از مهم ترین اتفاقات و برنامه هایی است که در 
دستور کار تمامی مسئوالن قرار گرفته است.

تردیدی در این مهم وجود ندارد که برای 
به بار نشستن تالش مسئوالن، اتحاد؛ همدلی 
و همراهی آحاد مردم از مهم ترین اتفاقاتی است 
که می تواند به تسریع قطع زنجیره شیوع کرونا 
و شکست دادن این ویروس مرگ بار در جامعه 

منتج شود.
دست اندرکاران،  تمام  فعالیت  راستای  در 
بخش های  کالن  متولیان  و  ریزان  برنامه 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، 
و شاعران  نویسندگان  از  و هنر  فرهنگ  اهالی 
پژوهشگران  و  منتقدان  مترجمان،  تا  گرفته 
نیز دست در دست یکدیگر دادند تا با همراهی 
مسیر  در  گرفته  شکل  اجتماعی  پویش های 
را  خود  دین  و  ویروس هم سهم  این  شکست 
آحاد  با  دیگر روی همراهی خود  از  و  کنند  ادا 

مردم جامعه را این بار در قامت و جبهه ای دیگر 
به اثبات رسانند.

خانه  همراهی  با  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
یار مهربان در  بازوی فرهنگی  به عنوان  کتاب 
حوزه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
#تندرست_ پویش  دو  راه اندازی  با  اسالمی 

#بهار_نزدیک_است؛  و  یران  باش_ای_ا
طی روزهای تعطیالت نوروزی ۱399 و ادامه 
جامعه  افراد  اجتماعی  فاصله  رعایت  روزهای 
یا  و  پیام ها  صحبت ها،  با  تا  کرده اند  تالش 
در  خود  سهم  ادای  بر  عالوه  دل نوشته هایی 
تحقق هرچه بیشتر دعوت مردم به خانه ماندن 
و گسترش و توسعه پویش های نام برده مشارکت 
هرچه بیشتر آحاد مردم را برای صرف فعل اتحاد 
و همدلی در مسیر شکست دادن ویروس کرونا 

در کشور ادا کنند.
نجف خانی  محبوبه  افراد  این  ز  ا یکی 

مترجم نام آشنا، منتقد ادبی و از اعضای شورای 
و  کودک  نویسندگان  انجمن  و  کودک  کتاب 
پیوستن  با  نجف خانی  است.  کشورمان  نوجوان 
و  #تندرست_باش_ای_ایران  پویش  دو  به 
فضای  در  را  خود  پیام  #بهار_نزدیک_است؛ 
مجازی و شبکه های اجتماعی از یک سو و ازسوی 
دیگر در فضای مطبوعاتی منتشر کرده است. او 

در این پیام آورده است:
وقت به خیر دوستان... همه ما این روزها؛ 
می گذرانیم.  را  پردلهره ای  لحظات  و  ساعت ها 
نگرانی، ناراحتی، خشم و ترس از آینده نامعلوم 
همه  به  خداوند  است.  شده  آوار  سرمان  روی 
مجهز،  اختصاصی  بیمارستان  یک  موجودات 
بدن  یعنی  است.  کرده  هدیه  مجانی  و  منظم 
است.  شفابخش  و  زنده  موجودی  ما  بدن  ما... 
یک موجود زنده شگفت انگیز است. برای خود 
دولت، ارتش، دکتر و پرستار دارد. درصورتی که 
دشمن بیرونی به ما حمله کند بدون آنکه خود 
ما خبر داشته باشیم، بدن ما زود تجهیز می شود 
و شروع به دفاع کردن از خود می کند؛ فقط ما 
باید سوخت این سیستم را تامین کنیم و سوخت 
این سیستم چیزی نیست جز امید! امید ضامن 
تقویت نیروی جسمانی و روحی ماست... نکته 

دیگر آنکه با کودکان مهربان تر باشیم. 
این روزها که در منزل هستیم و به قولی 
در منزل گیر افتاده ایم، فراموش نکنیم که آنها 
حوصله شان سر می رود. برای شان کتاب بخوانیم 
و با آنها بازی کنیم و در نهایت سعی کنیم این 
ساعات اجباری در خانه ماندن را برای کودکانمان 

لذت بخش کنیم.
محبوبه  فرهنگی  کارنامه  بر  مروری   *

نجف خانی

تهران  در  محبوبه نجف خانی سال ۱33۵ 
مترجمی  رشته  آموخته  دانش  وی  شد.  زاده 
زبان انگلیسی از مدرسه عالی ترجمه )دانشگاه 
شورای  اعضای  از  و  کنونی(  طباطبائی  عالمه 
و  کودک  نویسندگان  انجمن  و  کودک  کتاب 

نوجوان است.
کتاب های  سال   ۵ مدت  به  نجف خانی 
در شورای  را  نوجوانان  و  کودکان  ترجمه شده 
کتاب کودک بررسی می کرد و مدتی نیز مشاور 
کتاب و معلم کتابخوانی در یک دبستان و یک 

مدرسه راهنمایی دخترانه در تهران بود.
الکساندر  نوشته  بود  کوچک  بابا  وقتی 
کینگ  دیک  اثر  جناغ  و  ملکه  دماغ  راسکین، 
اسمیت، گنجینه داستان های ایرلندی نوشته جیمز 
رایور دان، بندر امن و دختر گل های وحشی اثر 
ماریتا کانلن مک کنا، دوست یا دشمن اثر مایکل 
مورپورگو، قصر افسون شده و جوینده یابنده است 
نوشته امیلی رودا بخشی از مهمترین آثاری است 

که نجف خانی آنها را ترجمه کرده است.
 ۱38۵ سال  در  ناشران  فرهنگی  اتحادیه 
دلتورا  جوی  و  جست  در  جلدی   ۱۵ مجموعه 
نوشته امیلی رودا ترجمه نجف خانی و مجموعه 
۵ جلدی جودی دمدمی نوشته مگان مک دونالد 
برای  مناسب  کتاب های  برگزیده  عنوان  به  را 

نوجوانان انتخاب کرد.
دال،  رولد  نوشته  ماتیلدا  کتاب  ترجمه 
نمایشی در کهکشان نوشته گیلیان رابین اشتاین 
و شیاطین فضا نیز برنده لوح تقدیر شورای کتاب 
کودک شده اند. همچنین ترجمه نجف خانی از 
کانلن  ماریتا  نوشته  زالزالک  درخت  زیر  کتاب 
مک کنا در بیست و چهارمین دوره کتاب سال 

جمهوری اسالمی مورد تقدیر قرار گرفت.

ساعات اجباری در خانه ماندن را برای کودکان لذت بخش کنیم

ترجمهدواثرادبیایرانیبهانگلیسیوفرانسه

ــران  ــات ای ــار ادبی ــد از آث ــه جدی ــه دو ترجم ــمع و م ــارات ش انتش
ــاب  ــی کت ــارس منتشــر و در بازارهــای جهان ــان انگلیســی و ف ــه زب را ب

عرضــه کــرد.
کتــاب »کابــوس بــاغ ســیاه« اثــر آرمــان آریــن یکــی از ایــن دو اثــر 
اســت کــه در قالــب رمــان نوجــوان و در ســبک فانتــزی تألیــف شــده 
اســت. ایــن اثــر داســتانی دربــاره پســری ۱۴ ســاله اســت، کــه بــا بــرادر، 
مــادر و پــدر خــود در یــک بــاغ زندگــی می کننــد. ایــن بــاغ از مدت هــا 
ــاغ تمــام  ــوده. داخــل ب ــدران آنهــا ب ــاکان و پ پیــش، محــل زندگــی نی
شــرایط بــرای زندگــی مهیــا اســت؛ آب، غــذا، میــوه و حتــی نفــت بــرای 
اســتفاده بــه عنــوان ســوخت! بــاغ توســط دیوارهایــی احاطــه شــده اســت 

ــدارد. ــاغ و اتفاق هــای آن طــرف اطالعــی ن و هیچکــس از بیــرون ب
ایــن کتــاب در نــوع فانتــزی ترســناک و بــرای مخاطــب نوجــوان 
نوشــته شــده اســت و از ســوی نشــر ایران بــان در ایــران منتشــر شــده 

اســت.
مترجــم ایــن کتــاب بــه زبــان انگلیســی کارولیــن کراس کــری بــوده 

و کتــاب بــه تازگی منتشــر شــده اســت.
شــمع ومــه همچنیــن ترجمه ای از گزیده اشــعار شــبنم ســمیع زادگان 
از شــاعران جــوان ایــران کــه از شــاگردان مرحــوم افشــین یدالهی بــوده 

اســت را نیــز بــه زبــان فرانســه ترجمــه و منتشــر کــرده اســت.
ــان  ــه زب ــی ب ــه تازگ ــزاد ب ــرا به ــه میت ــا ترجم ــعر ب ــر ش ــن دفت ای
فرانســه ترجمــه و منتشــر شــده اســت و شــامل شــصت قطعــه شــعر نــو 

از ایــن شــاعر اســت.

میسجینیوزناندیگربهبازارآمدند

کتاب »میس ِجینی و زنان دیگر« نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه احمد 
اخوت توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد.

فاکنر  ویلیام  نوشته  بزرگ«  »جنگل  کتاب  که  بود   9۴ سال  اواخر 
این کتاب  شد.  چاپ  افق  نشر  توسط  اخوت  احمد  ترجمه  و  گردآوری  با 
اولین عنوان از مجموعه »میراث فاکنر« بود که بنا شده بود آثار کوتاه 
ویلیام فاکنر نویسنده آمریکایی را به صورت منسجم در اختیار مخاطبان 

وی قرار دهد.
به تازگی و طی روزهای گذشته هم کتاب »میس ِجینی و زنان دیگر« 
با ترجمه احمد اخوت توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب پنجمین و جدیدترین عنوان مجموعه »میراث فاکنر« است که 
افق پیش از آن، ۴ کتاب »کارآگاه دهکده«، »جنگل بزرگ«، »گنج نامه 
)داستان های گنج نمکی(« و »اسب ها و آدم ها« را در قالب این مجموعه 

به چاپ رسانده است.
این کتاب هم تعدادی از داستان های کوتاه فاکنر را شامل می شود 
که هرکدام با مقدمه  و توضیحی از احمد اخوت مترجمشان همراه شده 
است. »میس جینی و زنان دیگر« 8 داستان را از فاکنر شامل می شود 
که شخصیت محوری شان یک زن است و به تعبیر اخوت، این کتاب را 
فاکنر  زندگی  در  دانست. دو زن  فاکنر  زنان  داستان های  باید مجموعه 
پرستار  که  سیاه پوست  زنی  بار  کالی  داشته اند؛  اساسی  و  مهم  نقش 
باتلر  ماد  و  می داند  دومش  مادر  را  او  فاکنر  و  بوده  کودکی اش  دوران 

این نویسنده. مادر  فاکنر، 
اخوت ابتدای کتاب، این توضیح را هم داده که جای برخی از زنان مهم 
داستان های فاکنر هم در کتاب خالی است؛ از جمله امیلی گریرسون شخصیت 
معروف »گل سرخی برای امیلی«. زنان حاضر در قصه های این کتاب، در 
از 8 زنی که  تاثیرگذار بر زندگی فاکنر هستند.  واقع زنان شخصیت های 
در این داستان ها حضور دارند، ۶ تن شان به قول فاکنر از دست رفته اند که 
آدم هایی شجاع و باشرف بوده اند و در تالش بودند تا هرطور شده حق شان 

را بگیرند و روی پای خودشان بایستند.
است  عبارت  به ترتیب  این کتاب،  در  مندرج  داستان های  عناوین 
بی باران،  سپتامبر  میالرد،  مادربزرگم  سارتوریس،  سرای  در  درگیری  از: 
آن خورشید دم غروب، ملکه ای بود، میس زیلفیا گانت، سنجاق سینه، برف. 
»کتابدار  و  برف«  داستان  »پیوست  مطلب  دو  هم  این داستان ها  از  پس 

جفرسونی« چاپ شده اند.
این کتاب با ۲۶۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۲ 

هزار تومان منتشر شده است.
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است:  معتقد  کشور  ادبی  منتقد  و  شاعر 
ما در مقام  به هر مساله ای در روحیه  نگاه مان 
طبیعتًا  است،  تأثیرگذار  رویداد  آن  با  مواجهه 
هر یک از ما با درایت و تدبیر می توانیم شکلی 
بحران  این  از  عبور  برای  را  انعطاف پذیری  از 

ایجاد کنیم. 
از  متفاوتی  تجربه  کرونا  ویروس  شیوع 
زیست و زندگی را برای انسان های سراسر جهان 
به وجود آورده است. تجربه ای که این روزها از آن 

به عنوان قرنطینه خانگی یاد می شود.
مسیر  در  درمان  امر  کارشناسان  گفته  به 
مبارزه با این ویروس یعنی کادر درمان، پرشکان و 
پرستاران متعهدی که با تعبیر واژه ایثار و از جان 
گذشتگی به شکل خستگی ناپذیر در خط مقدم 
مبارزه در حال مجاهدتی بی مثال هستند؛ برای 
اصلی ترین  از  یکی  کرونا  شعار شکست  تحقق 
مواردی که می تواند به قطع زنجیره شیوع این 
ویروس مرگ بار منتج شود در خانه ماندن است.

هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  تعطیلی 
فعالیت هایی  از  دیگر  بسیاری  تعطیلی  کنار  در 
می داد،  معنا  را  انسان ها  اجتماعی  زیست  که 
اتفاقی است که طی بیش از یکی، دو  ماهه اخیر 
به ویژه  است؛  کرده  را همراه خود  ایران  جامعه 
روزهای  کردن  سپری  درحال  که  ایام  این  در 
باستانی ۱399 هستیم. تالش تمام آحاد  نوروز 
جامعه برای تحقق شعار شکست دادن کرونا از 
یک سو و ازسوی دیگر برنامه ریزی مسئوالن و 
متوقف  مسیر  در  کشور  کالن  دست اندرکاران 
فضای  بازگشت  و  کرونا  شیوع  زنجیره  کردن 
مهم ترین  از  عادی  حالت  به  اجتماعی  زیست 
کار  دستور  در  که  است  برنامه هایی  و  اتفاقات 

تمامی مسئوالن قرار گرفته است.
تردیدی در این مهم وجود ندارد که برای 

به بار نشستن تالش مسئوالن، اتحاد؛ همدلی 
و همراهی آحاد مردم از مهم ترین اتفاقاتی است 
که می تواند به تسریع قطع زنجیره شیوع کرونا 
و شکست دادن این ویروس مرگ بار در جامعه 

منتج شود.
تمام دست اندرکاران؛  فعالیت  راستای  در 
بخش های  کالن  متولیان  و  ریزان  برنامه 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه؛ 
و شاعران  نویسندگان  از  و هنر  فرهنگ  اهالی 
پژوهشگران  و  منتقدان  مترجمان،  تا  گرفته 
نیز دست در دست یکدیگر دادند تا با همراهی 
مسیر  در  گرفته  شکل  اجتماعی  پویش های 
را  خود  دین  و  ویروس هم سهم  این  شکست 
آحاد  با  دیگر روی همراهی خود  از  و  کنند  ادا 
مردم جامعه را این بار در قامت و جبهه ای دیگر 

به اثبات رسانند.
خانه  همراهی  با  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
در  مهربان  یار  فرهنگی  بازوی  به عنوان  کتاب 
حوزه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
#تندرست_ پویش  دو  راه اندازی  با  اسالمی 

طی  #بهار_نزدیک_است؛  و  باش_ای_ایران 

روزهای پایانی اسفند ماه و آغاز تعطیالت نوروزی 
۱399 تالش کرده اند تا با صحبت ها، پیام ها و 
در  ادای سهم خود  بر  یا دل نوشته هایی عالوه 
تحقق هرچه بیشتر دعوت مردم به خانه ماندن 
و گسترش و توسعه پویش های نام برده مشارکت 
هرچه بیشتر آحاد مردم را برای صرف فعل اتحاد 
و همدلی در مسیر شکست دادن ویروس کرونا 

در کشور ادا کنند.
یکی از این افراد گروس عبدالملکیان شاعر 
و منتقد ادبی نام آشنای کشورمان است که شهرت 
است.  نوردیده  در  نیز  را  جهانی  مرزهای  وی 
و  مجازی  فضای  در  را  خود  پیام  عبدالملکیان 
دیگر  ازسوی  و  از یک سو  اجتماعی  شبکه های 
در  او  است.  کرده  منتشر  مطبوعاتی  فضای  در 

این پیام آورده است:
بی تردید همان طورکه می دانیم مهم ترین 
مقوله ای که این روزها مردم را درگیر خودش 
ما  دید  زاویه  کروناست.  ویروس  مساله  کرده؛ 
نسبت به این مقوله قطعًا بر روحیه، حال و هوا 
و شکل مبارزه ما با این چالش بسیار تاثیرگذار 
است. یک داستانی را یادم می آید که می گویند 

زندان  از  استرالیا  در  زندانی  پیش یک  سال ها 
فرار کرده بود و مخفیانه سوار قطار باری شده 
بود که از آن منطقه دور شود. مسئول قطار می 
آید و در کوپه ها را از بیرون قفل می کند و بعد 
از مدتی زندانی از روی نوشته های دیوار متوجه 
می شود جایی که مخفی شده یخچال قطار است. 
وقتی قطار به مقصد می رسد و جنازه او را در 
کوپه پیدا می کنند می بینند که بدنش از سرما 
یخچال  که  بود  آن  مهم  مساله  ولی  زده!  یخ 
قطار خاموش بود و او این را نمی دانست. نگاه 
ما به هر مساله ای در روحیه ما در مقام مواجهه 
با آن رویداد تأثیرگذار است. الزم است شرایط 
قرنطینه را در این روزها رعایت کنیم دوری ما 
از دوستان و خانواده و شرایط عادی برای همه 
ما سخت است. اما خب طبیعتًا هر یک از ما با 
درایت و تدبیر می توانیم شکلی از انعطاف پذیری 
را برای عبور از این بحران ایجاد کنیم. نمی دانم 
با خواندن کتاب، شنیدن موسیقی، دیدن فیلم، 
با اعضای خانواده، استفاده  بیشتر همراه بودن 
از این فرصت برای ساختن رابطه های عمیق تر 
و یا نهایتًا پذیرفتن این وضعیت به عنوان یکی 
از چالش های زندگی مدرن... ولی مساله مهم 
انفعال  اینجاست که پذیرفتن نه به عنوان یک 
ما  از  یک  هر  یعنی  عمل!  یک  به عنوان  بلکه 
می توانیم با آن چیزی که در این روزها انجام 
تجربه  به  عامالنه  را  پذیرفتن  این  می دهیم 

موفق تبدیل کنیم.
* مروری بر کارنامه فرهنگی عبدالملکیان

گروس عبدالملکیان متولد ۱8 مهر ۱3۵9 
در تهران؛ شاعر، منتقد ادبی و دبیر بخش شعر 

نشر چشمه است.
 ۱۱ از  را  نوشتن  عبدالملکیان  گروس 
در  شعرهایش  ولین  ا و  کرد  ز  غا آ لگی  سا

به  نوجوان  سروش  و  بچه ها  کیهان  مجالت 
از  اشاره می کند  چاپ رسید. چنان که خودش 
سال ۱3۷۷ مطالعٔه نقد و نظریه ادبی را آغاز 
کرد و برخی از اولین شعرهایش را که بعدها 
مطبوعات  در  شدند  منتشر  اولش  کتاب  در 
تخصصی آن سال ها از جمله کارنامه و عصر 

رساند. به چاپ  پنجشنبه 
با   ۱38۱ سال  در  عبدالملکیان  گروس 
مجموعه شعر پرنده پنهان پا به دنیای حرفه ای 
شعر گذاشت؛ مجموعه ای که با استقبال منتقدان 
جایزه  و  شد  مواجه  شعر  حرفه ای  مخاطبان  و 

کارنامه را از آن خود کرد.
از  گزیده ای   ۱39۲ سال  در  همچنین 
 3۶ همکاری  با  و  عکس  با  همراه  شعرهایش 
عکاس ایرانی از جمله عباس کیارستمی، بهمن 
صمدیان،  سیف اهلل  شاهرودی،  افشین  جاللی، 
مهران مهاجر، کریم ملک مدنی، رومین محتشم 
در کتابی با عنوان هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست 

در نشر چشمه به چاپ رسید.
شاعران  جمله  از  عبدالملکیان  گروس 
از  متعددی  آثار  که  است  کشورمان  جوان 
اشعار وی به زبان های دیگر ترجمه و به چاپ 
می توان  آنها  مهمترین  جمله  از  که  رسیده اند 
)بیروت  عربی  زبان  به  اشعار  گزینه  کتاب های 
جا  تاریکی  در  سطرها  الغاوون/۲۰۱۱(،  نشر   /
زبان  به  دنیا  رفته  رنگ های  و  می کنند  عوض 
نشر   / عراق  )سلیمانیه  کردی  زبان  به  کردی 
چاودیر/۲۰۰8( و گزینه اشعار به زبان های سوئدی 

و آذری نام برد.
کسب جایزه شعر امروز ایران، برگزیده کتاب 
شب های  شعر  جایزه  و  ایران  جوان  شعر  سال 
در  عبدالمکیان  موفقیت های  جمله  از  شهریور 

جشنواره ای ادبی کشورمان است.

 انعطاف پذیری برای عبور از بحران

قفل کتابفروشی های کشور یک ماه است 
که سفت و محکم بسته شده و به نظر نمی رسد 
به این زودی ها بتوان کلیدی برای بازگشایی آن 
فعالیت  تناسب  به  ناشران  از  پیدا کرد. بسیاری 
هرساله خود و برای شرکت در نمایشگاه کتابی 
که قرار بود همین روزها برپا شود بخش عمده ای 
از نقدینگی خود را صرف تولید کتاب کردند و 
به طبع به بازار شب عید و فروردین برای معرفی 
آن چشم دوخته بودند. کتابفروشان نیز به همین 
سودا برای فروش ویژه کتاب و سایر اقالمی که 
معمواًل در این ایام عرضه می کنند، مهیا می شدند 
تا اینکه ویروس ناشناخته همه محاسبات را به هم 

زد و قرنطینه به کتابفروشی ها هم رسید.
فروش  ترفند  با  ناشران  از  بسیاری  گرچه 
غیرحضوری و اینترنتی و حتی تخفیف در هزینه 
ارسال کتاب سعی در تعدیل این شرایط کردند. 
اما واقعیت بسیار دردناک تر از آن است که بتوان 
باور کرد.هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران 
می گوید  زمینه  این  در  کشور  کتابفروشان  و 

کاهش  از  حاکی  صنفی  نهاد  این  برآوردهای 
کتابفروشان  و  ناشران  فروش  درصدی   9۰

تهرانی است.
باید فاتحه  این وضع  با تداوم  او می گوید 

صنف نشر، کتابفروش و توزیع کننده را خواند.
که  صنفی  ز  ا یندگی  نما به  حسن پور 
مسئولیتش را به عهده دارد، چندی قبل در نامه ای 
مفصل به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون 

اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور مالیاتی 
و رئیس سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبات 
و حمایت های الزم از صنف خود درخواست هایی 
کرده بود که شامل کمک هایی در زمینه پرداخت 
حق بیمه، بررسی حساب های مالیاتی و نیز ارائه 

تسهیالت به ناشران بود.
به دنبال این نامه نگاری، خبرهایی حاکی از 
شنیده شدن این درخواست ها و جواب مثبت به 

مدیر  روزهای گذشته  اما طی  مخابره شد  آنها 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عمومی  روابط  مرکز 
ناشران  از  دولت  حمایت  کرد  اعالم  اسالمی 
برای  کارفرما  سهم  بیمه  حق  استمهال  شامل 
دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱399 
گاز مصرفی  و  برق  هزینه های  استمهال  نیز  و 
برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 
۱399 توسط وزارتخانه نیرو و نفت شده است و 
این، یعنی برای جبران خسارت های مالی ناشران 
تنها یک سوم از پیشنهادات و تقاضای صنف نشر 
مورد توجه قرار گرفته است.حسن پور با اشاره به 
این خبر می گوید: با وجود این شرایط، صنف نشر 
هنوز از موضوع دریافت تسهیالت ناامید نیست و 
در این زمینه رایزنی هایی شده و پاسخ های مثبتی 
نیز دریافت کرده است. امیدواریم هیأت دولت نیز 
در جلسات آتی خود درباره این اتفاق به زودی 

تصمیم گیری کند.
وی همچنین گفت: صدمات وارد شده به 
صنف نشر حتی با تخصیص این تسهیالت نیز، 

بسیار دردناک و حتی جبران ناپذیر است. اعتقاد 
ما این است که از تقاضای صنف به طور کامل 
با هم عملیاتی نشود، بدنه این صنف  و همراه 
این  ما  آنچه  صدماتی جبران ناپذیر خواهد دید. 
و  می بینیم  صنف  همکاران  طریق  از  روزها 

می شنویم حاکی از همین است.
هنوز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
درباره این موضوع موضعی رسمی نگرفته است. 
برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
هم در ابهام باقی مانده است و عماًل امید صنف 
نشر برای تدبیر این وزارتخانه به منظور عبور از 

این بحران در حال ناامیدی است.
شاید در این میان، برگزار نشدن نمایشگاه 
کتاب تهران و تبدیل یارانه های برگزاری آن به 
تسهیالت برای ناشران، بتواند مرهمی بر دردهای 
آنها باشد. هرچند که در سیستم مدیریت فرهنگی 
کشور چنین تدبیرهایی با سنگ های بزرگ پیش 
روی خود مواجه است که عماًل اجراشدن آنها را 

در دم مسکوت می کند.

کاهش 90 درصدی فروش کتاب

صنعت نشر در وضعیت قرمز



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

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

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

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی
فرید توانا، رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری

 یداهلل ساعدپناه

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

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

سه شنبه 19  فروردین 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1427

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶۵۶2۸01-۶۶917312 -۶۶91۵2۶۸      
فکس:۶۶12۶139

تئاتری ها »تراس« می سازند

ز  ا هی  و گر ها  ز و ر ین  ا
هنرمندان تئاتر اقدام به راه اندازی 
»رادیو  عنوان  با  اینترنتی  رادیو 
که  رادیویی  کرده اند؛  تراس« 
در  گروه  این  همفکری  حاصل 

روزهای قرنطینه خانگی است.
فضای  در  تی  تبلیغا زگی  تا به 
مجازی مبنی بر راه اندازی رادیوی اینترنتی »رادیو تراس« منتشر 
بارگذاری  نیز در فضای مجازی  برنامه  این  شده و شماره صفر 
شده. در تبلیغ این برنامه رادیویی نام هنرمندان و فعاالن تئاتری 
مثل حمید پورآذری، عباس جمالی، حسین جمالی، آرش عزیزی، 

مازیار سیدی، آنالی شکوری و امیر قالیچی دیده می شود.

»بازیمون« راه درازی پیش رو دارد

جدید  برنامه  زیمون«  »با
ز  شعبده با روشن  فتحی  سعید 
شناخته شده فصل نخست »عصر 
رد  وا دوم  قسمت  در  جدید« 
اتاقی مشابه  و  اصلی شد  مرحله 

»اتاق های فرار« را به تلویزیون آورد. 
برنامه تلویزیونی بازیمون که شنبه 
و یکشنبه این هفته روی آنتن شبکه سه سیما رفت احتمااًل هنوز راه 
درازی برای طراحی های جذاب دلهره آور و مهیج طبق مدل اتاق های 
فرار و با سابقه ذهنی مخاطب از شعبده های شگفتی آور فتحی روشن 
پیش رو دارد. این برنامه در قسمت اول هتلی را نشان داد که سعید 

فتحی روشن به آن جا وارد شده و قرار است گنجی را در آن بیابد.

فیلمهای پخش شده دراینترنت اکران نمی شود

ران  سینمادا نجمن  ا رییس 
تأکید کرد: اگر فیلم های سینمایی 
اینترنت  در  اکران عمومی  از  قبل 
نمایش  شبکه  وارد  یا  و  عرضه 
دیگر  ینده  آ در  شوند،  خانگی 

سینماداران از اکران این فیلم ها بر پرده 
رئیس  قاصداشرفی  محرومند.محمد 
این طرح گفت: صاحبان  درباره عملی شدن  انجمن سینماداران 
آثار سینمایی مجاز هستند که فیلم های خود را به هر نحوی که 
تمایل دارند در اختیار مخاطبان سینما قرار دهند، اما فیلمی که در 
فضای مجازی و یا شبکه نمایش خانگی ارائه شده باشد، قطعًا در 
آینده امکان اکران عمومی در سینماهای کشور را نحواهد داشت. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اقدامات شبکه های رادیویی در نوروز 99

با  معاون صدای رسانه ملی 
تشریح اقدامات مهم معاونت صدا 
در نوروز99، از تداوم برنامه ریزی 
ها برای همراهی هرچه بیشتر با 
مردم و مسئولین در شرایط خاص 

فعلی کشور خبر داد.
به  اشاره  ضمن  شاه آبادی  حمید 
متفاوت بودن شرایط نوروز 99 نسبت به سالیان گذشته، گفت: 
طعبیتًا این مسأله بر روی کنداکتور برنامه های رادیویی نیز تاثیر 
را دستور  ها  برنامه  در  تغییرات  اسفند  اوایل  از  و  داشت  زیادی 
کار خود قرار دادیم و در شرایط کنونی در عرصه برنامه سازی 

رادیو به ساختارها و قالب های مختلف توجه بیشتری می شود.
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هنرمندان امید خود را از دست نداده اند

داریوش مودبیان: در روزهاي قرنطینه مشغول آماده سازي کارهاي جدید هستم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

داریوش مودبیان بدون شک یکي از شاخص ترین 
هنرمندان کشور در عرصه تئاتر مي باشد که از او به 
این  مي شود.  یاد  عرصه  این  مفاخر  از  یکي  عنوان 
چهره محبوب و دوست داشتني سالهاست که به عنوان 
عرصه  این  در  مترجم  و  بازیگر  کارگردان،  نویسنده، 
آمده  تصویر  عرصه  به  نیز  هرازگاهي  و  دارد  حضور 
ولي خانه اصلي خود را تئاتر مي داند. در این روزها که 
نمایش هاي تئاتري به دلیل پیشگیري از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا تعطیل هستند و فعالیت هاي هنرمندان 
نیز در این زمینه تعطیل شده، هستند هنرمنداني مانند 
جدید  آثار  آماده سازي  مشغول  که  مودبیان  داریوش 

خود براي بعد از برطرف شدن بحران کرونا هستند.
داریوش مودبیان در تازه ترین صحبت هاي خود 
به  قرنطینه  فعالیت های جدیدش در روزهای  درباره 
شدم  بازنشسته  زمانی که  از  گفت:  جوانان  دنیاي 
تاکنون عموما مشغول به فعالیت در تئاتر بودم و یا 
در منزل به کار ترجمه و نوشتن می پرداختم. اکنون 
طی یک ماه اخیر پس از تعطیلی فعالیت های تئاتر و 
طنزآوران  مجموعه  که  انتشاراتی  تعطیلی  همچنین 
می کردم،  منتشر  طریق  آن  از  را  نمایش،  جهان 
همچنان مشغول ادامه این مجموعه هستم با این امید 
که این روزها به سر آید و ادامه این مجموعه به چاپ 
برسد. تا جلد نهم مجموعه طنزآوران جهان نمایش، 
یازدهم  دهم،  دفتر  و  شد  منتشر  تعطیلی ها  از  پیش 
و دوازدهم آن آماده و در چاپخانه بود که انتشارات 

تعطیل شد. این روزها نیز مشغول آماده  سازی دیگر 
سال  از  هستم.  شده  شناخته  مجموعه  این  دفاتر 
خود  ترجمه های  انتشار  و  جمع آوری  به  آغاز   ۱3۷۵
 ۱۲ جمعا   ۱39۵ سال  تا  و  کردم  کمدی  زمینه  در 
دفتر این مجموعه را به چاپ سپردم و منتشر شد و 
مورد استقبال نیز واقع و تبدیل به مرجعی در کمدی 
و طنز نمایشی شد. پس از آن از آنجا که به شخصه 
معتبرتری  نشر  به  باید  و  نداشتم  را  الزم  امکانات 
رجوع می کردم با نشر گویا به نتیجه رسیدم و از سال 
گذشته شروع به چاپ دوباره این مجموعه ها از ابتدا 
و به شکل جدید کردم که در نهایت محصوِل مدت 
زمان یکسال کار تا بهمن ماه ۱398 انتشار و چاپ 9 
بازار موجود  از این مجموعه بود که اکنون در  دفتر 
است و پس از آن تا جلد ۱۲ این مجموعه آماده شد 
که مجوز آنها نیز صادر شده است و منتظر چاپ و 
دفتر  هستیم.  تعطیالت  از  پس  مجموعه  این  نشر 
یازدهم مجموعه طنزآوران جهان نمایش، به بریان 
فیالن نویسنده ایرلندی تبار اختصاص دارد و عالوه 
نمایشنامه  می توانند  مخاطبان  نویسنده  معرفی  بر 
مطالعه  را  داشته  موفقی  اجراهای  که  سوزن بانان 
که  است  آنتون چخوف  درباره  دوازدهم  دفتر  کنند. 
در این دفتر ۴ داستان کوتاه طنز و ۴ نمایشنامه کوتاه 
تک پرده ای از چخوف آمده است. خود او ۴ نمایشنامه 
به همین  است  کرده  اقتباس  کوتاه  داستان   ۴ از  را 
دلیل من تحلیلی راجع به اقتباس و چگونگی رسیدن 

به نمایشنامه از داستان نوشته ام. از آنجا که گستره 
طنز نمایشی و ترجمه هایی که تاکنون انجام داده ام 
دفاتر  دیگر  آماده سازی  مشغول  است،  زیاد  بسیار 
هستم و در حال حاضر تاکنون تا دفتر ۲۵ را آماده 
کرده ام. در این مجموعه، منابع جمع آوری می شود و 
برحسب نظر خودم نسبت به تاریخ، موضوع کمدی 
و نویسندگان، در دفاتر به چاپ می رسد. اکنون نیز 
در حال فراهم سازی مقدمات و مطالعه به منظور آغاز 
نیز  پژوهشی  جنبه  این مجموعه  دفتر جدید هستم. 
دارد و در هر دفتر، نویسنده ای معرفی شده و کارها 
و سبک او تحلیل شده است. گاهی هر دفتر به 3۰۰ 
رجوع  آن  به  خواننده ای  هر  تا  می رسد  نیز  صفحه 
می کند به جز اینکه اثری کمدی را می خواند برداشت 
خود را داشته باشد. از آنجا که این مجموعه گاهی 
آثار ساده ای نیز دارد، جوان ها در تهران و شهرستان،  

مراکز آموزشی و دانشجویی آنها را اجرا کرده اند.
مجموعه  به  پرداختن  اهمیت  درباره  مودبیان 
کتاب ها  این  داشت:  اظهار  نمایش  جهان  طنزآوران 
که  این  به عالوه  باشند  مرجع  و  پژوهشی  می توانند 
اجرا  قابلیت  آثار  این  از  بسیاری  هستند.  نمایشنامه 
دارند به ویژه نمایشنامه های کوتاه که مورد استقبال 
جوان ها نیز قرار گرفته است. در این دفترها به معرفی 
هر آنچه که به آن کمدی و طنز نمایشی گفته می شود 
پرداختم. کمدی دارای انواعی است و یک عرصه و 
بسیار  پهنه  و  نمایش محسوب می شود  از  عالی  نوع 

گسترده ای دارد. گرچه در تراژدی گونه های مختلف 
نداریم و برحسب تاریخ طبقه بندی می شود اما کمدی 
بستگی به دوره دارد، اقوام و کشورهای مختلف کمدی 
دارند. کمدی موقعیت وجود دارد و از نظر ساختاری 
لحاظ  به  همچنین  کنیم  تقسیم  را  کمدی  می توانیم 

مضمونی، اجتماعی و سنتی.
داریوش مودبیان همچنین درباره آثار جدید خود 
در سال 99 و همچنین فعالیت هایي که خواهد داشت، 
گفت: در صورتی که شرایط پیش آمده به دلیل کرونا 
ویروس این امکان را ایجاد کند، حتما در سال جدید 
تئاتر مردم  آورد. گروه  به صحنه خواهم  را  نمایشی 
اکنون  که  بود  مستقر  انتظامی  استاد  موزه  خانه  در 
مدتی است که به دلیل شیوع کرونا ویروس تعطیل 
شده است. آخرین کاری که من به صحنه آورده ام، 
گروه،  اعضای  البته  بود.  گذشته  سال  ماه  شهریور 
را  بود آن  قرار  بودند که  آماده کرده  نیز  را  نمایشی 
اسفندماه به صحنه آورند که متاسفانه متوقف شد و 
اکنون باید منتظر بمانیم تا بار دیگر فعالیت ها از سر 
با همه  کنیم.  آغاز  را  کار خود  نیز  ما  و  گرفته شود 
بالتکلیفی ها، تکلیف بر ما این است که کار خود را 
پیش ببریم چراکه کار ما تنها وسیله زندگی ماست و 
نباید امید خود را از دست دهیم به خصوص برای من 
که جمعی از جوانان به من وابسته هستند و نمی توانم 
به  را  برنامه هایی  اساس  براین  و  کرده  دور  را  خود 
مطلوب  شرایط  منتظر  و  داریم  نظر  در  اجرا  منظور 

در  انسان ها  ذهن  با  ما  کار  صورت  هر  به  هستیم. 
مداوا  حال  در  پزشکان  که  همانطور  و  است  ارتباط 
هستند ما نیز باید وارد عرصه شده و بر ذهن و روح 
انسان ها مرهم بگذاریم. هر چند که اکنون فرصتی 
فرصت  تاکنون  که  کارهایی  و  خودمان  به  تا  است 
بود  این  بر  قرار  بپردازیم.  نداشته ایم،  را  آن  انجام 
اثر  نمایشنامه  خانواده گویومیدان،  تئاتر مردم،  گروه 
ژرژ کورتولین را به کارگردانی سعید پارسا، اسفندماه 
سال گذشته به صحنه آورد که اجرای این نمایش به 

دلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس متوقف شد.
ن  یا پا ر  د همچنین  ن  بیا د مو ش  یو ر ا د
که  نمایش هایي  به  اشاره  خود ضمن  صحبت هاي 
گفت:  دارد،  نظر  در  اجرا  براي  جدید  سال  براي 
کمدی  سه گانه  یک  جاری  سال  در  دارم  تصمیم 

درباره  نمایشنامه  سه  از  که  البیش  اوژن  نوشته 
استاد  موزه  خانه  در  را  است  شده  تشکیل  ازدواج 
 9 حدود  من  آورم.  روی صحنه  انتظامی  عزت اهلل 
اثر کوتاه از البیش را ترجمه کرده ام که امیدوارم 
در سال جاری در یکی از دفاتر مجموعه طنزآوران 
جهان نمایش به چاپ برسد. از میان این 9 اثر، 3 
به  تلفیق سه گانه  در یک  و  کرده ام  انتخاب  را  اثر 
آورم.  به صحنه  را  آن  فکر کرده ام که چگونه  آن 
نباید امیدها را از دست داد و این دوره نیز بگذرد 
ما  در  و فکری  باعث تحوالت روحی  ایام  این  اما 
خواهد شد. همه به خود بیاییم و به خود بیاندیشیم 
و خودمان را از قیدوبندهایی که ما را در گذشته از 
زندگی واقعی دور کرده بود، نجات دهیم، شاید در 

یا هست. و  بوده  نهفته  روزها خیری  این  شرایط 

محمد حسین زاده

روز گذشــته بــود کــه معــاون ســیما در 
صحبت هایــي بــه تولیــدات جدیــد تلویزیــون 
اشــاره کــرد و اعــالم کــرد کــه ســریال هاي جذابي 
بــراي مــاه رمضــان امســال در نظــر گرفتــه شــده 
ــاهد  ــر ش ــال هاي اخی ــام س ــا در تم ــت. طبیعت اس
تولیــد ســریال هاي ویــژه بــراي ایــام نــوروز و مــاه 
ــده  ــن قائ ــز از ای ــال نی ــم و امس ــان بوده ای رمض
مســتثني نخواهــد بــود ولــي چیــزي کــه مشــخص 
اســت ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــي کشــور و 
ــي کــه بســیاري از مــردم در قرنطینه هــاي  در حال
ــار  ــاید از روي اجب ــرد و ش ــر مي ب ــه س ــي ب خانگ
ــا  ــینند، آی ــي مي نش ــار تلویزیون ــاي آث ــه تماش ب
ــد!؟  ــرآورده کن ــارات را ب ــته انتظ ــون توانس تلویزی
ســریال هاي نــوروز امســال بــه جــز پایتخــت 
کــه آن هــم ایــرادات فراوانــي داشــت، هیچکــدام 
ــه تنهــا ســریال هایي  ــد و در عمــل ن موفــق نبودن
ــف  ــوان در وص ــاید بت ــه ش ــد، بلک ــف بودن ضعی
ــاال  ــرد! ح ــتفاده ک ــه" اس ــه "فاجع ــا از کلم آنه
ــاله  ــر س ــه روال ه ــیما ب ــف س ــبکه های مختل ش
ــش  ــرای پخ ــریال هایی را ب ــش س ــا پی از مدت ه
ــه  ــد ک ــر گرفته ان ــان در نظ ــارک رمض ــاه مب در م
البتــه امســال بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــر  ــتخوش تغیی ــا دس ــن برنامه ریزی ه ــا ای در دنی
شــد و جابجایی هایــی در آنهــا روی داد. امــروز 
ــط  ــاه رمضــان از ســوي رواب ــژه م ســریال هاي وی
عمومــي رســانه ملــي اعــالم شــد و در ادامــه بــه 

ــم پرداخــت. ــا خواهی ــي آنه معرف

شبکه یک: زیرخاکی
شــبکه یــک ســیما امســال ســریال زیرخاکــی 
را روی آنتــن مي بــرد. پیــش از ایــن ســریال 
نــون.خ در جــدول پخــش شــبکه یــک قــرار 
داشــت کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا تصویربــرداری 
آن در 3۰ قســمت بــه ســرانجام نرســید و ایــن اثــر 
ــد  ــش خواه ــن پخ ــمت از ۲۰ فروردی در ۱۷ قس
ــی پخــش  ــریال زیرخاک ــم س ــس از آن ه ــد. پ ش
خواهــد شــد. ایــن ســریال بــه کارگردانــی جلیــل 
ســامان ســاخته شــده اســت و پیــش از ایــن گفتــه 
ــا  می شــد بناســت از شــبکه ســه پخــش شــود ام
بــا برنامه ریزی هــای جدیــد، زیرخاکــی بــه شــبکه 
یــک مــی رود. بهرنــگ ملک محمــدی مدیــر 
ــن  ــش از ای ــیمافیلم پی ــریال س ــم و س ــروه فیل گ
دربــاره ســریال گفتــه بــود کــه ســریال زیرخاکــی 
بــا محوریــت تحــوالت جامعــه در ســال های 
ــاده می شــود.  ــز آم ــان طن ــا زب ــی دهــه ۵۰ ب پایان
ــه  ــر اســت و ب ــدی فاخ ــک کم ــه ی ــن مجموع ای
ــژه ای  ــارزات مــردم پیــش از انقــالب توجــه وی مب

ــان  ــدی بی ــان کم ــا زب ــوالت را ب ــن تح دارد و ای
ــرداد در شــهرک  ــد. زیرخاکــی کــه از 3۰ م می کن
ــون  ــورد، تاکن ــد خ ــدس کلی ــاع مق ــینمایی دف س
در لوکیشــن های متعــددی چــون محلــه بــاغ 
آذری تهــران، خانه هایــی در مرادآبــاد، شــهرک 
ــگاه هوایــی  ــی، بیمارســتان و کالنتــری و پای غزال
شــهید لشــگری مهرآبــاد ضبــط شــده اســت کــه 
ــده،  ــط ش ــگاه ضب ــن پای ــه در ای ــی ک صحنه های
جــزو نقــاط عطــف قصــه اســت و اتفاقــات مهمــی 
در طــول داســتان را شــکل می دهــد. پژمــان 
ــش،  ــر خیراندی ــی، گوه ــه صامت ــیدی، ژال جمش
ایــرج ســنجری، نــادر فــالح، اصغــر نقــی زاده، رایان 
ــی  ــران اصل ــر بازیگ ــادی حجازی ف ــرلک و ه س
ایــن ســریال هســتند. قصــه ایــن مجموعــه دربــاره 
مــردی اســت کــه دنبــال زیرخاکــی اســت و بــرای 
یافتــن گنــج درگیــر ماجراهــای جذابــي می شــود. 

رضــا نصیري نیــا تهیه کنندگــي ایــن ســریال و 
جلیــل ســامان نویســندگي آن را برعهــده داشــتند.

شبکه دو: بچه مهندس
شــبکه دو ســیما فصــل ســوم ســریال بچــه 
مهنــدس را روی آنتــن خواهــد بــرد. ســال گذشــته 
ــا اســتقبال  فصــل اول ســریال پخــش شــد کــه ب
باالیــی مواجــه شــد امــا فصــل دوم کــه بــه دوران 
اصلــی می پرداخــت،  نوجوانــی شــخصیت های 
خیلــی مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و حتــی 
آن  محتــوای  بــه  نســبت  خانواده هــا  برخــی 
گالیــه کردنــد. حــاال فصــل ســوم بــه بزرگســالی، 
ــد رســیده  ــی کــه در یــک پرورشــگاه بودن کودکان
اســت. تصویربــرداری ســریال بچــه مهنــدس بــه 
ــعید  ــی س ــاری و تهیه کنندگ ــی غف ــی عل کارگردان
ســعدی کــه از نیمــه تیرمــاه در ســازمان آب آغــاز 

ــاي  ــن روزه ــاه در آخری ــس از 8 م ــود، پ ــده ب ش
اســفندماه بــه پایــان رســید. داســتان ســریال بچــه 
مهنــدس در ســه فــاز کودکــی، نوجوانــی و جوانــی 
ــش از  ــه پی ــی مطــرح می شــود ک شــخصیت اصل
ــش  ــریال پخ ــن س ــای اول و دوم ای ــن فصل ه ای
ــا،  ــاره رهنم ــینی، به ــز پورحس ــت. پروی ــده اس ش
اندیشــه فوالدونــد، بهنــاز جعفــری، افشــین نخعــی، 
ــن  ــور، فرزی ــیاوش چراغی پ ــده، س ــلمان فرخن س
محــدث، ســوگل طهماســبی، عبــاس جمشــیدی فر، 
حمیــد شــریف زاده از بازیگرانــی هســتند کــه هم در 
فــاز یــک و هــم در فــاز دو حضــور داشــتند. پیش از 
ایــن ســیما تیرانداز، علی اوســیوند، نســرین نکیســا، 
مهــران نائل، صحرا اســدااللهی، فرج اهلل گلســفیدی 
و ســیامک اشــعریون هــم بــه ایــن ســریال اضافــه 
ــاهد  ــد ش ــل جدی ــن در فص ــد. همچنی ــده بودن ش
ــران  ــمی، کام ــا قاس ــان، ثری ــاد قائمی ــور فره حض

تفتــی و اتابــک نــادری و همچنیــن روزبــه حصاری 
نیــز خواهیــم بــود.

شبکه سه: می جان
روز گذشــته و البتــه بــا کمــي شــک و تردیــد 
اعــالم شــد کــه می جــان، ســریال مــاه رمضانــی 
شــبکه ســه ســیما در ســال 99 اســت کــه بــا بــازی 
بازیگرانی سرشــناس ســینما و تلویزیــون این روزها 
در حــال ســاخت اســت تــا بــرای پخش در ایــام ماه 
مبــارک رمضــان آمــاده شــود. ایــن ســریال مراحــل 
تولیــد خــود را در ســکوت خبــری طــی کــرد و هنوز 
تصویــری از کار نیــز بیــرون نیامــده اســت! بهــروز 
ــی ســریال  شــعیبی و الهــام کــردا دو بازیگــر اصل
ــریال  ــن س ــران ای ــع بازیگ ــه جم ــه ب ــتند ک هس
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــب های م ــتند و در ش پیوس
مهمــان خانه هــای مخاطبــان خواهنــد بود. ســریال 

ــرفی زاده و  ــان اش ــی مرج ــه کارگردان ــان، ب می ج
تهیه کنندگــی ســعید پروینــی ســریال پربازیگــری 
اســت کــه بــا داســتانی عاشــقانه و اجتماعــی روی 
آنتــن تلویزیــون مــی رود. ســاخت ســریال می جــان 
ــرفی زاده  ــان اش ــی مرج ــه کارگردان ــن تجرب اولی
اســت کــه بــه عنــوان نویســنده در ســریال شــکوه 
یــک زندگــی و دیگــری حضــور داشــت. امیررضــا 
ــا  ــی، روی ــم بوبان ــور، مری ــز فالحی پ دالوری، پروی
ــور،  ــیاوش چراغی پ ــمی، س ــی قاس ــینی، گیت حس
ــی،  ــد پتک ــور، مجی ــد آقاپ ــاری، وحی ــا خدای ره
معصومــه قاســمی پور، فریــده دریامــج، محمدعلــی 
فرمنــد، شــهروز آقایی پــور، ســونیا ســنجری، مریــم 
ــه  شــعبانی، رضــا جوشــنی، مهــدی فریضــه و هال
ــن  ــه در ای ــتند ک ــي هس ــر بازیگران ــی دیگ گرج

ــد. ــای نقــش می پردازن ــه ایف ســریال ب

شبکه پنج: پدر پسری
ــن  ــش روی آنت ــی پی ــر از مدت ــریال میانب س
ــوروز هــم ادامــه یافــت  شــبکه پنــج رفــت و در ن
و حــاال قــرار اســت تــا مــاه مبــارک رمضــان روی 
آنتــن بــرود و پــس از آن جــای خــود را بــه ســریال 
پــدر پســری، بدهــد. غالمرضــا نیکخــواه، محمــود 
جعفــری، رضــا شــفیعی جم، شــهین تســلیمی، آرش 
نــوذری، اشــکان اشــتیاق، بهــراد خــرازی، مهــران 
رجبــی، مرضیــه صدرایــی، حمیــد نیک نبــرد، 
جابــر  کریم خانــی،  ســاالر  مرتاضــی،  فاطمــه 
ــد  ــری، وحی ــرگل جعف ــی، ت ــد چنان ــوق، وحی وث
اســمی خانی، ریحانــه ســرلک و شــاهکار صالحیــان 
از جملــه بازیگــران اصلــی ســریال میانبــر هســتند 
ــاره  کــه مضمونــی اجتماعــی و کمــدی دارد و درب
ســاکنین یــک آپارتمــان و اتفاقات شــیرین پیرامون 
آنــان اســت. امــا ســریال طنــز پدرپســری، ســاخته 
محمدرضــا حاجی غالمــی و بــه تهیه کنندگــی 
ــازی در ۴۰  ــال آماده س ــز در ح ــودی نی ــا ج رض
قســمت بــرای پخــش از شــبکه ۵ سیماســت کــه از 
ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان پخــش می شــود. این 
ســریال اقتباســی از کتــاب آخریــن نشــان مــردی، 
بــه قلــم مهــرداد صدقــی اســت کــه بــه صــورت 
طنزگونــه و اپیزودیــک کــه هر قســمت آن قصه ای 
مجــزا دارد، پخــش می شــود. همچنیــن در راســتای 
احیــای فرم هــای نمایشــی جدیــد از جمله ســیتکام 
ــن ســیتکام در  ــن ســریال اولی ــت( ای ــز موقعی )طن
ــم  ــت. تی ــون اس ــر تلویزی ــریال های اخی ــن س بی
نویســندگی ایــن ســریال احســان ثقفــی، حســین 
ــي  ــتند و بازیگران ــدار هس ــد پای ــی و محم حقیق
مهــرآوران،  عــزت اهلل  رجبــی،  مهــران  چــون 
مریــم ســرمدی، افشــین ســنگ چاپ، محمدجــواد 
جعفرپــور، کتایــون بختیــاری و یدالــه شــادمانی در 

ــد. ــش کرده ان ــاي نق آن ایف

سریال هاي ماه رمضان مشخص شدند

از بازگشت پژمان جمشیدي به تلویزیون تا ساخت سریال در سکوت خبري


