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جامعه بر سر دوراهی یک انتخاب
معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی اعالم کرد: حذف ترم و یا 
طوالنی تر کردن ترم به علت مشکالت پشتیبانی کالس ها و نبود 
امکانات ضروری رفاهی دانشجویان امکانپذیر نیست.معاونت آموزشی 
دانشگاه خوارزمی اعالم کرد: پیرو تاکید و ابالغ معاونت آموزشی وزارت 

علوم، دستور هیات رییسه دانشگاه و نظرات اخذ شده از شورای برخی 
دانشکده ها، موارد زیر در شورای مدیران معاونت آموزشی مصوب 
شد:مقرر شد تا اعالم مصوبه رسمی دولت مبنی بر بازگشایی دانشگاه 
ها و امکان برگزاری کالس های حضوری، تمام درس های نظری 

همه مقاطع و همه اساتید )تمام وقت و مدعو( بصورت مجازی از طریق 
سامانه مدیریت آموزش دانشگاه )سماد( به آدرس برگزارشود. استفاده 

از شیوه های دیگر از تاریخ یک اردیبهشت ۹۹ قابل قبول نیست.
صفحه 3

رئیس ستاد ارتش از برگزاری طرح جایگزین رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز 
ارتش با نام »رژه خدمت« و با شعار »مدافعان وطن و یاوران سالمت« در سطح کشور 
ارائه  به  نشستی خبری  در  ارتش  رئیس ستاد  دریادار حبیب اهلل سیاری  امیر  داد.  خبر 
توضیحاتی درباره برگزاری مراسم رژه نیروهاس مسلح به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز 
ارتش جمهوری اسالمی پرداخت و گفت: رژه یکی از برنامه های نمایش قدرت و توان 
بازدارندگی است، اجرای رژه و نشان دادن توان بازدارندگی قطعا موجب خوشحالی مردم 

می شود و همچنین حساب کار دست دشمنان هم می آید.
وی با بیان اینکه »از روزی که کرونا در کشور شیوع یافت، هیچ مراسم صبحگاهی 
در سطح ارتش انجام نمی شود«، اظهار کرد: مراسمی که هر ساله با حضور فرماندهان 
نظامی و رئیس جمهوری در حرم مطهر امام راحل به مناسبت روز ارتش برگزار می شد، 

به دلیل جلوگیری از تجمع نیروهای انسانی امسال برگزار نخواهد شد.
صفحه 3

تغییردرمراسمساالنهروزارتش

کرونافرصتهمدلیمیانمردمومسئوالن
رافراهمکرد

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش تعیین کننده گمرک در تجارت کشور 
گفت: در ایام کرونایی، گمرکات کشور نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای کادر پزشکی 

و درمانی و مردم داشتند که باید قدردان زحمات آن ها باشیم. 
جهانگیری در نشست هم اندیشی پیرامون اقدامات گمرک ایران در مقابله با کرونا 
تصریح کرد: در کنار کادر پزشکی و درمانی کشور که با جانفشانی برای سالمت کشور 
مایه گذاشتند بخش هایی از جامعه نیز نظیر گمرکات در بحران کرونا پای کار بودند تا 
نیازهای کشور مرتفع شود که باید قدردان همه آنها در مرزها و موادی ورودی کشور باشیم.

انتقال  معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در این ایام و برای قطع زنجیره 
ویروس کرونا، بسیاری از کارمندان دولت در خانه ماندند، اما تولید کنندگانی بودند که 
نه تنها کنار نرفتند بلکه با انگیزه و عالقمندی ظرفیت خود را برای رفع مشکالت کشور 

به کار گرفتند که باید قدردان آنها بود.
صفحه ۲

با تاخیر و بدون حضوربرخی نمایندگان کارگری؛ 

دستمزد کارگران
امروز تعیین تکلیف می شود

زنسرپرستدرصفدریافتمستمریبهزیستی
معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور 
بـا اشـاره بـه تحـت پوشـش بـودن ۲۴۵ هـزار خانوار 
زن سرپرسـت از سـوی ایـن سـازمان اعـالم کرد: ۴۰ 
هزار خانواده زن سرپرسـت در صف دریافت مسـتمری 
بهزیسـتی قـرار دارند.حبیب اهلل مسـعودی فرید افزود: 
سالهاسـت کـه توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانوار 
انجـام مـی شـود و اکنون نیـز روی برنامه پیشـگیری 

از زن سرپرسـت شـدن خانوارهـا کار مـی کنیم.
وی خاطرنشـان کرد: بیش از ۷۰ درصد علِل زن 
سرپرسـت بودن خانواده ها، درگذشـت همسـر اسـت؛ 
مهمتریـن علـت مـرگ و میر شـوهران این زنـان نیز 
بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی، سـرطان و تصادفات 

اسـت اگـر بتوانیـم روی این عوامـل کار کنیم.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
اجرای عملیات گازرسانی 

به دو مجتمع نقاهتگاه بیماران کرونایی در مرکز استان
6

آیاانتقادپذیرهستیم؟
صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آیااینترنت

ميتواندازسینما
پیشيبگیرد!؟

5ورزش
کالنی:خسروانی

هرچیزیکهداشت
بهجوانانمملکت

داد

هنگ 7فر

در روزهاي اخير خصوصا در روزهاي ابتدايي اين هفته، صحبت هاي زيادي 
مبني بر پخش برخي از فيلم هاي سينمايي جديد به صورت اينترنتي براي 
مخاطبان مطرح شد و به سرعت از سوي برخي از فيلمسازان موردتوجه 
قرار گرفت تا جايي كه ابراهيم حاتمي كيا و سازمان اوج به عنوان تهيه كننده 
فيلم جديد او، تصميم گرفتند اولين گام را در اين زمينه برداشته و فيلم 

جديدشان )خروح( را به صورت اينترنتي در اختيار مخاطبان قرار دهند

حسين كالنی می گويد تيمسار خسروانی هيچ نقشی در انحالل 
باشگاه شاهين نداشت و كسی نبايد در اين باره او را محکوم 
كند.در روزهای اخير و پس از پخش آيتمی در صداوسيما 
در مورد تاريخچه باشگاه های پرسپوليس و استقالل، دوباره 
جنجال پيرامون مالکان و اسطوره های اين دو باشگاه باال گرفته 

و واكنش های تندی نيز در اين باره بوده است. 

اسداهلل شعبانی از وضعيت بد كتاب و كتابخوانی می گويد 
و نسبت به نظام آموزشی آموزش و پرورش انتقاد دارد. 

اين  شاعر و نويسنده ادبيات كودک و نوجوان درباره وضعيت 
ادبيات  و كتاب كودک و نوجوان در سال گذشته اظهار كرد: در 
كشورما اطالع رسانی ، خوب نيست؛ ما اطالع دقيقی از توليد، 

مصرف كتاب و بازخورد كتاب هايمان نداريم.

چاپونشرکتاب
دچارسرنوشت

نامعلومیشدهاست

حذفویاطوالنیترشدنترمامکانپذیرنیست

کاوه معین فر 

ــلوغی  ــی از ش ــیما گزارش های ــک س ــبکه ی ــاعت 1۴ ش ــار س  اخب
ــه  ــران بلک ــط ته ــه فق ــد، ن ــش می کن ــک و ... پخ ــا و ترافی خیابان ه
شــهرهای مختلــف ماننــد رشــت، مشــهد، ســاری، شــیراز، تبریــز و ... در 
هــر کــدام هــم گزارشــگر بــا لحنــی ناراضــی اعــالم می کنــد کــه دوبــاره 
ــه  ــت فاصل ــدم رعای ــه ع ــاق ب ــن اتف ــد و ای ــا آماده ان ــه خیابانه ــردم ب م

اجتماعــی منجــر شــده اســت.
ــه  ــا ایــن جملــه مــا را هدایــت می کنــد ب حیــدری گوینــده اخبــار ب
ــار  ــنگتری رو کن ــای قش ــا روزه ــم ت ــه بمونی ــزارش: »در خون ــوی گ س

عزیزانمــون داشــته باشــیم«
گزارشــگر: »خلوتــی خیابانهــا و رعایــت فاصلــه اجتماعــی چنــد وقتی 
ــاره یکــی دو روزیســت  بــود امیــدوار کننــده و موثــر شــده بــود امــا دوب
افزایــش ترددهــا در شــهر و رفــت و آمــد خودروهــا انــگار نــه انــگار کــه 
ــواع خبرنگارهــا  بیمــاری هســت!« بعــد هــم در ســاعت های مختلــف ان

ــد!« ــزارش می دهن ــلوغ گ ــای ش از خیابان ه
پرســش ایــن اســت کــه آیــا تلویزیــون یــا صــدا و ســیما واقعــا بــی 
خبــر اســت؟ یــا خــود را بــه بــی خبــری زده اســت؟ در هــر ۲ حالــت بایــد 

گفــت: وا مصیبتــا...
ــچ  ــل نیســت و هی ــا و ... تعطی ــا ، نهاده ــه ادارات، بانک ه ــی ک وقت
گونــه قرنطینــه یــا محدودیــت خاصــی اعمــال نشــده اســت چطــور انتظار 

داریــد مــردم در خیابان هــا نباشــند؟
وقتــی کــه همــه مجبــور بــه حضــور در محــل کارشــان باشــند خوب 
ــری  ــن دیگ ــد! آپش ــاق می افت ــن اتف ــا ای ــه از خیابان ه ــت ک ــوم اس معل

ســراغ داریــد؟ طــی االرض کننــد؟ پــرواز کننــد؟
هیــچ کســی در ایــن دســتگاه عریــض و طویــل صــدا و ســیما وجــود 
نــدارد کــه بگویــد چنیــن گزارش هایــی توهیــن بــه شــعور مخاطب اســت؟ 
چــرا مــدام مــردم را مقصــر جلــوه می دهیــد؟ مگــر در 1۵ روز اول ســال 

خیابان هــا خلــوت نبــود؟
ــودش و  ــرای خ ــت ب ــر اس ــا حاض ــد آی ــور نباش ــی مجب ــر کس اگ
خانــواده اش خطــر ایجــاد کنــد؟ وقتــی بایــد در ســرکار حضــور پیــدا کنــد 

ــد؟! ــن مــردم داری ــزی از ای انتظــار چــه چی
صبــح روز گذشــته شــبکه خبــر ســخنان رئیــس جمهــور را 
ــاعت  ــری س ــش خب ــن بخ ــرد و در همی ــش ک ــده پخ ــورت زن بص
ــه  ــد ک ــش ش ــی پخ ــن روحان ــای حس ــروحی از حرفه ــم مش 1۴ ه
ــا  ــح ت ــن از ۷ صب ــت: »ســاعات کاری ادارات از شــنبه ۲3 فروردی گف
ــن  ــد، ای ــدا کن ــه پی ــاری ادام ــر بیم ــود.]...[ اگ ــد ب ــر خواه ۲ بعدازظه
ــه در مــاه رمضــان ادامــه خواهــد داشــت.]...[ کســب و کارهــای  روی
کــم خطــر در اســتان هــا از شــنبه ۲3 فروردیــن از ســر گرفتــه مــی 
شــود.]...[ فعالیــت هــای کــم ریســک در اســتان تهــران از شــنبه 3۰ 
فروردیــن بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی و تحــت نظــارت دقیــق آغــاز 
ــدان  ــًا دو ســوم کارمن ــن صرف ــنبه ۲3 فروردی ــد شــد. ]...[ از ش خواه

ــود.« ــد ب ــت خواهن ــه خدم ادارات حاضــر ب
ــش  ــک ، بخ ــبکه ی ــاعت 1۴ ش ــار س ــن اخب ــگار در همی ــال ان اص
حرفهــای رئیــس جمهــور متعلــق بــه یــک کشــور اســت و بخــش اخبــار 
کرونایــی و گزارش هــای شــلوغی خیابان هــا و ... بــرای مردمــان کشــور 

دیگــری اســت؟!
ــی در کار  ــر تعطیل ــری دال ب ــچ خب ــد؟ هی ــد چــه کار کنن ــردم بای م
نیســت و زیــر فشــار و اســترس غیبــت یــا حضــور در محــل کار هســتند، 
ــردم در  ــن حضــور م ــه از ای ــیمایی اســت ک ــر صــدا و س از طــرف دیگ
ــر  ــی غی ــاط و حت ــی احتی ــان را ب ــرده و آن ــد ک ــزارش تولی ــا گ خیابان ه
مســئولیت پذیــر می دانــد! ایــن یــک بــام و دو هــوا را هــم بایــد مــردم 

حــل کننــد؟
بــه آقــای روحانــی بایــد گفــت دبیــرکل ســازمان جهانــی بهداشــت 
هشــدار داده اســت کــه: »کشــورهایی  کــه بــرای بازگشــت بــه حالــت 
ــه  ــور مقابل ــه منظ ــده ب ــال ش ــای اعم ــع محدودیت ه ــادی و رف ع
ــادی  ــود اقتص ــا رک ــد ب ــل کنن ــتابزده عم ــا ش ــیوع کرون ــرل ش و کنت
ــداوم بیشــتر شــیوع ویــروس مواجــه  ــر و ت حتــی شــدیدتر و طوالنی ت

خواهنــد شــد.«
ــار بخــش  ــن اخب ــرد همی ــادآوری ک ــد ی ــم بای ــه صــدا وســیما ه ب
ســاعت 1۴ روز یکشــنبه 1۷ فروردیــن ســال 13۹۹ / شــبکه یــک خودتان 
را از اول شــروع خبــر ببینیــد تــا یــک کــم در جریــان اتفاقــات قــرار گیرید 

و مــدام مــردم را بــا آموزه هــای غیــر اجرایــی خطــاب قــرار ندهیــد.

نگاه و نظر

یک بام و دو هوای رئیس جمهور و تلویزیون

بـه گفتـه مسـووالن حـوزه ارتباطات با اشـباع ظرفیـت فعلی شـبکه موبایل، 
تنهـا راه توسـعه ظرفیـت شـبکه، در اختیار گرفتن منابع فرکانسـی پاییـن با امکان 
سـرمایه گذاری کمتر و پوشـش بیشـتر اسـت؛ در حالی که این باندهای فرکانسـی 

اکنون در اختیار صداوسیماسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، توسـعه شـبکه های پهن باند دغدغـه همه کشورهاسـت. 
ازطرفـی فرکانـس هرچـه پایین تـر باشـد، طـول مـوج آن بزرگ تـر و پوشـش 
و مقاومـت آن در برابـر خطـا بیشـتر اسـت. بـا اسـتفاده از فرکانس هـای پاییـن، 
اپراتورهـا می تواننـد بـا کمترین سـرمایه گذاری پوشـش بیشـتر و بهتـری را ایجاد 
کننـد و شـبکه های پهن بانـد بـا هزینـه کمتـری دسـت مصرف کننده نهایـی قرار 
می گیـرد. درحالیکـه هرچـه به سـمت فرکانس هـای باالتر بروند، تعـداد دکل های 

بیشـتری الزم اسـت و هزینـه پوشـش باالتـر می رود.
اسـتفاده  ضـرورت  کرونـا  شـیوع  دلیـل  بـه  روزهـا  ایـن  ازطرفـی 
از  صرف نظـر  اسـت.  کـرده  آشـکار  بیشـتر  را  ارتباطـی  ظرفیت هـای  از 
دیجیتالـی  اصلـی  شـاخه های  از  یکـی  سـرگرمی،  جنبـه  کـه  اسـتفاده هایی 
شـدن ایـن اسـت کـه بتوانیـم از ابزارهـای ارتباطی اسـتفاده کاربـردی کنم. 
در روزهایـی کـه کار مـردم به شـکل دورکاری انجام می شـود، آموزش از راه 
مجـازی و و بـر بسـتر ارتباطـی اینترنـت صـورت می گیـرد، کسـب وکارهایی 
هـم کـه از ابتـدا بـه سـاکن در بسـتر مجـازی بودنـد هـم بـه شـیوه مجازی 
خـود ادامـه می دهنـد و مصـرف اینترنـت بـا رشـد 1.۵ برابـری مواجه شـده، 

لـزوم افزایـش ظرفیـت شـبکه گریزناپذیـر اسـت.
فنـاوری  و  ارتباطـات  -وزیـر  جهرمـی  آذری  محمدجـواد  کـه  همان طـور 
اطالعـات- کـه ایـن روزها بارها به ضرورت آزادسـازی باندهای فرکانسـی اشـاره 
کـرده و روز گذشـته بـا بیـان اینکـه اکنـون ظرفیت شـبکه موبایـل از 11 پتابایت 
عبـور کـرده، از ارسـال نامـه ای بـه رئیـس  جمهـوری بـرای پیگیـری آزادسـازی 
فرکانس هـای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتـزی خبـر داده تـا این موضـوع به صورت فوری 
در دسـتور کار سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا قـرار بگیـرد و بـا اختصـاص باندهای 

فرکانسـی بـه شـبکه تلفـن همراه، سـرعت اینترنـت افزایـش یابد.
اختصاص باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای سرویس موبایل

در ایـن راسـتا نسـترن محسـنی -معـاون بررسـی های فنـی و صـدور پروانه 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی- در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا تاکیـد 
بـر ضـرورت اسـتفاده از باندهـای فرکانسـی بـرای ارتباطـات رادیویی، بیـان کرد: 
محمل ارتباطات بی سـیم بر اسـاس فرکانس اسـت و ارتباطات موبایلی، روی یک 
طـول مـوج و بسـتر فرکانـس شـکل می گیرد. مـورد اسـتفاده هر یـک از باندهای 
فرکانسـی موجـود از طـرف ITU مشـخص شـده، اینکـه هر کدام بـرای موبایل، 
سـرویس ماهـواره، سـرویس ردیابی زمینـی و ماهواره ای و سـرویس های رادیویی 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. باندهـای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتـز هـم بـرای سـرویس 

موبایـل در نظر گرفته شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اختـالف وزارت ارتباطـات بـا صداوسـیما دربـاره واگـذاری 
باندهـای فرکانسـی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتـز بیـان کـرد:  تفسـیری که آنهـا از قانون 
دارنـد بـا مـا متفـاوت اسـت؛ آنهـا معتقدنـد طبـق قوانیـن، وزارت ارتباطـات نباید 
دخـل و تصرفـی در باندهـای فرکانسـی داشـته باشـد، در حالـی کـه قانـون بایـد 
طبـق مقتضیـات زمان اسـتفاده شـود و حتی طبـق همین قانـون، وزارت ارتباطات 
و سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات متولـی فرکانـس اسـت و بـا رصـد و پایش 
متوجـه شـده کـه در دو سـال گذشـته، اسـتفاده از ایـن باندها از ۲۶ درصـد به 1۵ 

درصد رسـیده اسـت.
مقـررات  و  قوانیـن  اینکـه  بیـان  بـا  رگوالتـوری  رادیویـی  امـور  معـاون 
تسـهیل گری را بـه دنبـال دارنـد و قانـون نیامده که منافع کشـور را نادیـده بگیرد،  
گفـت: وزارت ارتباطـات و سـازمان تنظیـم مقـررات متولی فرکانس هسـتند و این 
آزادسـازی بایـد اتفـاق بیفتـد. این موضـوع تا کنون در شـورای عالـی امنیت ملی، 
شـورای عالـی فضـای مجـازی و حتـی مرکز پژوهش هـای مجلس مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه و حتـی دو بـار از هیـات وزیـران خواسـتیم به آن رسـیدگی شـود،  اما 

تـا کنون بـه نتیجه ای نرسـیده اسـت.

۸۵ درصد باند فرکانس ۷۰۰ مگاهرتز بی استفاده مانده است
محسـنی بـا بیان اینکـه در توافق نامه ITU قرار بر این شـد پخش همگانی 
از آنالـوگ بـه دیجیتـال ارتقـا یابـد، گفـت: بـا دیجیتالی شـدن، پهنای بانـد مورد 
اسـتفاده کوچـک می شـود و دیگـر بـه آن میـزان پهنـای بانـد سـابق نیـاز ندارند،  
کمااینکـه در بررسـی هایی کـه انجـام شـده هـم مشـخص اسـت کـه بالغ بـر ۸۵ 
درصـد ایـن پهنـای باند بی اسـتفاده مانده و صداوسـیما هم باید از ایـن توافق نامه 
تبعیـت کنـد، زیـرا در آینده با طی شـدن مسـیر دیجیتالی شـدن، غالـب تلویزیون 

روی موبایـل و اینترنـت قـرار خواهد گرفت.
بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر تمامـی ظرفیت هـای باندهـای فرکانسـی در 
اختیـار اپراتورهـای موبایـل قرار گرفته، امـا باندهـای۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی باقی 
مانـده کـه اکنـون در اختیـار صداوسیماسـت و درصورتی که این بانـد را آزاد نکند، 
نمی توانیـم ظرفیت سـازی کنیـم؛ در حالـی کـه مصـرف اینترنـت هـر روز افزایش 

می یابـد و ایـن اتفـاق نیازمنـد افزایش ظرفیت شـبکه اسـت.
بـرای افزایـش ظرفیـت ارتباطـات الزم اسـت الین هـای تـردد و کریرهـای 
ارتباطـی را افزایـش دهیـم. درحـال حاضـر تمامـی ظرفیت هـای باندهـای دیگـر 
بـرای سـرویس موبایـل در نظـر گرفتـه شـده، بانـد بالاسـتفاده ای بـرای افزایش 
ظرفیـت موبایـل وجـود نـدارد، باندهـای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتـزی کـه می تـوان 
از آن هـا اسـتفاده کـرد، هـم توسـط صداوسـیما مسـدود شـده اسـت؛ در حالی که 
اکنـون تنهـا کمتـر از 1۵ درصـد ایـن باند فرکانسـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 

و از بیـش از ۸۵ درصـد آن اسـتفاده نمی شـود.
بـر ایـن اسـاس در واقـع شـرایط حـال حاضـر ماننـد ایـن اسـت که ما سـه 
الیـن بـرای تـردد خـودرو داشـته باشـیم،  اما تعداد ماشـین ها بـه انـدازه پنج الین 
باشـد. در صورتـی کـه بـا افزایـش الیـن ، می تـوان از اشـباعی کـه ایجـاد شـده 
جلوگیـری کـرد. درحـال حاضـر هـم ظرفیـت شـبکه موبایـل اشـباع شـده و نیاز 
اسـت بـا آزادسـازی باندهـای فرکانسـی پاییـن که ضریب پوششـی خوبـی دارند، 

ظرفیـت شـبکه را افزایـش داد.

دیدگاه

صداوسیما دست از لجبازی بردارد 

سرمقاله

غیبت آدم مشهورها در عصر کرونا 
مصطفی داننده

 وظیفــه آدم مشــهورها در بحران هــای مثل کرونا چیســت؟ شــاید 
بپرســید آدم مشــهورها چــه کســانی هســتند؟ همــان ســلبریتی های 
صــف  دیدن شــان  بــرای  مــردم  کــه  همان هایــی  خودمــان. 
ــان  ــای مجازی ش ــدگان فض ــه دنبال کنن ــی ک ــیدند. همان های می کش

ــذارد. ــک می گ ــه فل ــر ب س
آدم مشــهورهای خــارج از ایــران بــه شــدت ایــن روزهــا فعــال 
هســتند. آنهــا می داننــد شــهرت بــرای آنهــا یــک وظیفــه اجتماعــی 
بــه همــراه دارد. نمی شــود خیلــی ســاده از کنــار بحران هــای اجتماعــی 

گذشــت و ســاکت بــود.
ــای  ــا کمک ه ــی ب ــای کرونای ــارج در روزه ــهورهای خ آدم مش
مــادی و معنــوی خــود بــه کمــک جامعــه کرونــا زده آمده انــد. در ایران 
امــا آدم مشــهورها البتــه جــز چنــد نفــر مثــل هدیــه تهرانــی، علیرضــا 
ــه  ــد ب ــچ کاری نمی کنن ــا هی ــدگان، تقریب جهانبخــش و برخــی خوانن

جــز اســتوری گذاشــتن.
ــه  ــراد جامع ــه دیگــر اف ــری نســبت ب ــد بهت آدم مشــهورها درآم
ــتان ها  ــه بیمارس ــود را ب ــد خ ــد بخشــی از درآم ــا می توانن ــد. آنه دارن
و افــرادی کــه درگیــر کرونــا هســتند اختصــاص دهنــد. ایــن کمــک 

ــد. ــده اند باش ــد ش ــه در آن متول ــهری ک ــه ش ــد ب می توان
ــا  ــت. م ــارج نیس ــه خ ــران ک ــد، ای ــهورها بگوین ــاید آدم مش ش
ــا  ــدازه خارجی ه ــا بــه ان ــم ی ــع نمی گیری پول هایمــان را بــه موق
پــول نمی گیریــم. همیــن کــه بتوانیــم زندگــی خودمــان را بچرخانیــم 

ــم. ــر کرده ای هن
مــا هــم بــه عنــوان آدم هــای معمولــی ایــن جامعــه حــرف آنهــا 
را قبــول می کنیــم. اوضــاع اقتصــادی کشــور خــوب نیســت، اوضــاع 
جیــب شــما هــم خــوب نیســت. امــا می شــود ایــن ســوال را جــواب 

دهیــد کــه آیــا کمــک معنــوی هــم خــرج دارد؟
ــه  ــازی ک ــای مج ــران در فض ــکالی دارد بازیگ ــه اش ــال چ مث
قــدرت اش را بــه همــگان ثابــت کــرده اســت، نمایــش خوانــی کننــد، 
تئاتــر یــک نفــره بــازی کننــد، خاطــرات فیلم هایشــان را بگوینــد، بــا 
مخاطبــان خــود حــرف بزننــد. اینها کــه آنچنــان هزینه ای نــدارد، دارد؟

ــد،  ــز دارن ــه طن ــی کــه دســتی ب مثــال چــه اشــکالی دارد، آنهای
ــختی  ــد. کار س ــردم را بخندانن ــد و م ــزار کنن ــدی برگ ــتندآپ کم اس

نیســت، هســت؟
مثــال چــه اشــکالی دارد تــا پایــان عصــر کرونــا، مشــاغل مــردم 
ــا  ــه از آنه ــدون اینک ــد ب ــغ کنن ــای اجتماعی شــان تبلی را در صفحه ه
ــه  ــه دریافــت کنند.مثــال چــه اشــکالی دارد، ورزشــکارها در خان هزین
زمــان ورزش بگذارنــد و از مــردم و طرفدارهای شــان بخواهنــد بــا آنهــا 
ورزش کننــد. ایــن کــه دیگــر بــه حقــوق عقب مانــده ربط نــدارد، دارد؟

این هــا نمونــه ای از کارهایــی اســت کــه آدم مشــهورها می تواننــد 
بــه عنــوان وظیفــه اجتماعــی انجــام دهنــد. رفتــار آدم مشــهورها در 
زمــان کرونــا بــه یادمــان می مانــد. خیلــی از آنهــا در ایــن زمــان تقریبا 
هیــچ کاری نکردنــد. قدمــی بــرای بهتر شــدن حــال جامعه برنداشــتند.

ــد شــرایط  ــان خــود انتظــار دارن ــه از حاکم ــه ک ــردم همانگون م
جامعــه را بــه گونــه ای فراهــم کننــد کــه آنهــا بتواننــد زندگــی آرامــی 
داشــته باشــند، از آدم  مشــهورهای زندگی شــان انتظار دارند در شــرایط 
حســاس مثــل کرونــا بــه داد آنهــا برســند و ســعی کننــد حــال جامعــه 

را خــوب کننــد.
یــا مشــهور نشــوید یــا بــه وظیفــه اجتماعــی مشــهور بــودن عمل 
کنیــد تــا بــه واســطه ایــن رفتــار محبــوب شــوید. آدمــی بــه یــاد ایــن 
تعبیــر مــی افتــد کــه بعضی هــا مشــهوراند بــه ایــن کــه شــهرت دارند!

صفحه ۲
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جامعهبرسردوراهییکانتخاب
آمار  به  روز  به  روز  که  حالی  در 
جهان  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان 
اضافه می شود، ایده های جدیدی برای 
مقابله با آن مطرح می شود تا همزمان 
شیوع  کنترل  و  افراد  سالمت  حفظ  با 
بیماری، از تشدید آثار اقتصادی آن نیز، 
جلوگیری شود. از سختگیری های چین 
تا بی تفاوتی سوئد، هر کشور به دنبال 
رویکرد متناسب با شرایط خود است و در 
ایران هم از ایده فاصله گذاری هوشمند، 

صحبت می شود.
ی  به معنا فًا  صر نطینه  قر
بلکه  نیست،  بیمار  افراد  محدودسازی 
از  جلوگیری  برای  حلی  راه  به عنوان 
سالم  افراد  به  بیماری  انتقال  و  انتشار 
نیز مطرح می شود و سابقه آن به قرن ها 
پیش باز می گردد. با این حال و با وجود 
گذشت زمان و پیشرفت های پزشکی، 
همچنان می توان قرنطینه را به عنوان 
یک مداخله مؤثر به ویژه در زمان بروز 
برخی بیماری های جدید و ناشناخته در 
اجرا  و  مطرح  شیوع،  ابتدایی  روزهای 
اصلی  بتوان هدف  واقع شاید  در  کرد. 
رساندن  به حداقل  را  اپیدمی  با  مقابله 
تا  دانست  بیمارستان ها  روزانه  پذیرش 
بتوان کارایی نظام درمان را حفظ کرد 
و در کنار آن، جلوی فروپاشی اقتصادی 

را گرفت.
* از قرنطینه کامل تا فاصله گذاری 

اجتماعی
کامل  قرنطینه  چین،  ووهان  در 
شدند  تعطیل  کسب وکارها  شد.  برقرار 
و افراد حتی برای ورود به مجتمع های 
تردد  برگه های  به  نیاز  خود  مسکونی 
مایحتاج  داشتند و مواد غذایی و سایر 
خانوارها در مواردی، به درب منزلشان 
تردد  میزان  کمترین  تا  می شد  ارسال 
به  را  شیوع  میزان  و  گیرد  صورت 
کشورها  برخی  در  اما  برساند.  حداقل 
مالی  بار  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
کمتری  شدت  با  قرنطینه  سنگین، 
کشور  در  مثال  به عنوان  گرفت.  انجام 
سنگاپور، محدودیت های کمتری اعمال 
شد و از همان روزهای ابتدایی با طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، از مردم خواسته 
شد فعالیت هایی را که همچنان دنبال 
می شوند با در نظر گرفتن موارد بهداشتی 

دنبال کنند. عدم رعایت این موارد، ۶ ماه 
زندان را برای افراد خاطی به دنبال دارد.

فاصله گذاری  طرح  با  سنگاپور 
جمله  از  مختلف  اماکن  در  اجتماعی، 
رستوران ها با نصب عالئمی، شهروندان 
دعوت  یکدیگر،  از  فاصله  حفظ  به  را 

می کند. عکس از: تایمز
در  اروپا  متفاوت  رفتار  سه   *

برابر کرونا
اولیه،  مراحل  در  انگلستان  در 
ایمنی  رویکرد  گرفت  تصمیم  دولت 
ز  ا پس  ما  ا کند،  دنبال  ا  ر جمعی 
 ، نا و کر یروس  و ه  د گستر شیوع  
کسب وکارهای  و  دانشگاه ها  مدارس، 
ایتالیا  در  شدند.  تعطیل  غیرضروری 
بود،  اروپا  در  کرونا  شیوع  کانون  که 
دولت بر ادامه قرنطیه تأکید دارد. این 
در حالی است که این مسئله تأثیر قابل 
خواهد  کشور  این  اقتصاد  بر  توجهی 
جهانی  مجمع  که  به طوری  داشت، 
را  اقتصادی  رکود  پیش بینی  اقتصاد، 
 1۴ کاهش  و  داشته  کشور  این  برای 
درصدی تولید ناخالص داخلی، روزهای 
سختی را برای بازسازی اقتصاد ایتالیا 
پس از اپیدمی کرونا پیش بینی می کند.

قرنطینه در ووهان چین از روزهای 
ابتدایی شیوع ویروس کرونا آغاز شد و 
مردم را برای بیش از ۲ ماه خانه نشین 

کرد. عکس از: رویترز
حدود  اینکه  وجود  با  سوئد،  در 
1۵ میلیون نفر در تعطیلی موقت به سر 
می برند، اما مدارس، رستوران ها و سایر 
دیگر  کشورهای  در  که  مکان هایی 
فعالیت  به  همچنان  شده اند،  تعطیل 
خود ادامه می دهند و از سایرین خواسته 
شده با مسئولیت پذیری رفتار کنند. شاید 
بتوان دلیل این تفاوت رفتار با ویروس 
کرونا در سوئد را به جمعیت قابل توجه 
خانوارهای یک نفره و احترام شهروندان 
در عمل به توصیه ها و دستورالعمل های 

بهداشتی دانست.
* دلیل تفاوت مداخله دولت ها در 

کشورهای مختلف چیست؟
 ، نا و کر ری  بیما با  بله  مقا ر  د
کشورهای مختلف، با ابزارهای متفاوت، 
به نتایج گوناگونی دست یافته اند. پائول 
در  ژنتیک  اپیدمیولوژی  استاد  فرانک، 
نحوه  است  معتقد  سوئد  لوند  دانشگاه 
در  اپیدمی  این  با  مقابله  برای  مداخله 
کشورهای مختلف، به عوامل متعددی 

نافرمانی های  جمعیتی،  ساختار  مانند 
ی  ها لگو ا جمعیت،  کم  ا تر نی،  مد
نیز  و  هوا  کیفیت  اجتماعی،  تعامالت 
عوامل ژنتیکی وابسته است. به عنوان 
باالتر  سنی  گروه های  جمعیت  مثال، 
دیگر،  از طرف  است.  بیشتر  ایتالیا  در 
مداخالت سختگیرانه   پذیرش  احتمال 
مانند آنچه در چین و کره جنوبی انجام 
پایین تر  بسیار  اروپایی  جوامع  در  شد، 

است.
گسترده  شیوع  ز  ا پس  لیا  یتا ا
ویروس کرونا، با استفاده از قرنطینه به 
مقابله با آن برآمد. عکس از: نیوزویک

شمند  هو نه  چگو نطینه  قر  *
می شود؟

علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو 
عالمه طباطبایی  دانشگاه  علمی  هیئت 
قرنطینه هوشمند  درباره  را  ایده ای  نیز 
نگاه  درباره  وی  است.  کرده  مطرح 
افراد  حدی که در آن تنها به سالمت 
توجه می شود و در نتیجه، قرنطیه کامل 
توصیه می شود و به معنای تعطیلی تمام 
چنین  اشکال  می گوید:  فعالیت هاست، 
رویکردی این است که بخشی از جامعه 
اما  مرد،  نخواهند  کرونا  ویروس  بابت 

همه جامعه از گرسنگی خواهد مرد!
وی در یادداشتی در کانال تلگرامی 
مقید  بهینه سازی  مدل  طرح  با  خود 
حجم  که  است  این  راه حل  می گوید: 
تا حد ممکن به  اقتصادی  فعالیت های 
سطح قبل از پدیده کرونا نزدیک شود، 
تعداد مبتالیان، همواره  این قید که  با 
بماند.  باقی  درمانی  ظرفیت  از  کمتر 
است  الزم  روشی  چنین  اجرای  برای 
سیاست گذار بتواند شدت قرنطینه را با 
تعداد مبتالیان و نسبت آن به ظرفیت 

درمانی، تنظیم کند.
ی  ا بر بهینه  حد  تعیین   *

فعالیت های اقتصادی
تنظیم  چگونگی  رویکرد،  این  در 
و  است  سؤال  محل  قرنطینه،  شدت 
به  آن،  درباره  ایده پردازی  با  می توان 
بهینه ای  حد  که  یافت  دست   حلی  راه 
برای فعالیت های اقتصادی تعیین کرد. 
ایده  ادامه می گوید: »یک  سرزعیم در 
دولت  شرایط،  به  بسته  که  است  این 
صنف به صنف فعالیت ها را تعطیل و آزاد 
کند ... یک ایده جایگزین این است که 
کار را به سازوکار بازار بسپاریم و دولت 
اعالم کند جابجایی در شهر هزینه دارد 

ترکیبی  راه  که  است  آن  ایده  یک   ...
داشته باشیم، یعنی حق آمدوشد برای 
برای  بازاری  بعد  و  شود  تعریف  همه 
مبادله ایجاد شود. کسانی که درآمدهای 
افراد  از  را  آمدوشد  حق  دارند،  خوبی 
درآمدی  هم  اینگونه  بخرند.  فقیرتر 
برای فقرا ایجاد می شود و هم تردد در 
پایین می آید و هم فعالیت های  جامعه 
با ارزش افزوده باالتر در جامعه استمرار 
دارد  بیماری  ببیند  دولت  اگر  می یابد. 
زیاد می شود، سهمیه همگانی آمدوشد 
بیماری  که  ببیند  اگر  و  می کند  کم  را 
کم شده می تواند سهمیه همگانی تردد 

را افزایش دهد.«
در نهایت وی سؤاالتی را مطرح 
می کند که پاسخ آن می تواند به اجرایی 
برای مثال،  ایده کمک کند.  این  شده 
چگونگی نحوه پایش تردد افراد، یکی 

از این سؤاالت است.
باید درباره آن  اکنون  چالشی که 
بیشتر بحث شود، حد بهینه ای است که 
کرونا  بیماری  شیوع  گسترش  از  هم 
جلوگیری کند و هم در عین حال، انجام 
فعالیت های اقتصادی را تا حد ممکن با 

چالش روبرو نکند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

حذف و یا طوالنی تر شدن ترم امکان پذیر نیست
معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی اعالم کرد: حذف ترم و یا طوالنی 
تر کردن ترم به علت مشکالت پشتیبانی کالس ها و نبود امکانات ضروری 

رفاهی دانشجویان امکانپذیر نیست.
ابالغ  و  تاکید  پیرو  اعالم کرد:  دانشگاه خوارزمی  آموزشی  معاونت 
معاونت آموزشی وزارت علوم، دستور هیات رییسه دانشگاه و نظرات اخذ 
شده از شورای برخی دانشکده ها، موارد زیر در شورای مدیران معاونت 

آموزشی مصوب شد:
مقرر شد تا اعالم مصوبه رسمی دولت مبنی بر بازگشایی دانشگاه 
ها و امکان برگزاری کالس های حضوری، تمام درس های نظری همه 
مقاطع و همه اساتید )تمام وقت و مدعو( بصورت مجازی از طریق سامانه 
مدیریت آموزش دانشگاه )سماد( به آدرس برگزارشود. استفاده از شیوه های 

دیگر از تاریخ یک اردیبهشت ۹۹ قابل قبول نیست.
امتحانات  )آزمایشگاه و کارگاه( و  در خصوص کالس های عملی 
در صورت تداوم وضعیت موجود، متناسب شرایط تصمیم گیری و اعالم 

خواهد شد.
با این حال توصیه می شود که الاقل مباحث نظری و بخش هایی که در 
سامانه مجازی دانشگاه قابلیت اجرا دارد با استفاده از این سامانه تدریس شود.

کالس هایی که تا بحال به شیوه هایی دیگر غیر از سماد برگزار شده 
است در صورت تایید گروه و دانشکده مورد پذیرش است.

حذف ترم و یا طوالنی تر کردن ترم به علت مشکالت پشتیبانی 
کالس ها و نبود امکانات ضروری رفاهی دانشجویان امکانپذیر نیست.

هر دو شیوه برخط و برون خط قابل قبول است. در شیوه برون خط 
بایستی حداقل از یک پاورپوینتی که صداگذاری شده باشد استفاده شود و 
بصورت منظم دانشجو ارزیابی شود. الزم است حداقل یک پنجم جلسات 

برای رفع اشکال به شیوه برخط باشد.

امکان عودت یا کاهش شهریه دانشجویان وجود ندارد
سخنگوی دانشگاه آزاد از ارسال نامه ای به رئیس دفتر رئیس جمهور 
خبر داد و گفت: در این نامه پیشنهاد داده ایم دولت مانند سایر نهادها و 

بنگاه های آسیب دیده به دانشگاه آزاد کمک کند.
احمد حیدری اظهار کرد: به تازگی در نامه ای که به رئیس دفتر رئیس 
جمهور ارسال کرده ایم، از دولت خواسته ایم در راستای کمک به دانشجویان 
این دانشگاه در قالب وام های قرض الحسنه یا سایر موارد در شرایط کنونی 

به دانشگاه آزاد کمک کند.
سخنگوی دانشگاه آزاد افزود: با توجه به شرایط پیش آمده، برخی از 
خانواده ها در شرایط سخت مالی قرار دارند، درآمدها کاهش یافته و به طور 
مثال برخی دانشجویانی که مشغول به کار بودند، در حال حاضر درآمدی 
با مشکل رو به رو هستند. به همین دلیل  ندارند و در پرداخت شهریه 
به دولت پیشنهاد داده ایم، دانشگاه آزاد را مثل سایر نهادها و بنگاه های 
اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی که آسیب دیده اند، در نظر بگیرند 
و همانطور که به دنبال جبران خسارت ها هستند چنین نگاهی را به دانشگاه 

آزاد نیز داشته باشند.
حیدری در ادامه خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر دولت با مشکالت 
زیادی رو به رو است و تمامی مشکالت جاری آنها را درک می کنیم و توقع 

چندانی برای برآورده شدن این پیشنهاد نداریم.
وی در ادامه از افزایش میزان وام شهریه برای دانشجویان این دانشگاه 
خبر داد و گفت: دانشجویان پیش از این شرایط با گرفتن وام از یک صندوق 
قرض الحسنه شهریه خود را به صورت اقساطی می پرداختند و تا پایان ترم 
آن را تسویه می کردند. اما به دلیل شرایط خاص موجود بنا داریم میزان 

وام شهریه را افزایش دهیم.
حیدری ضمن اشاره به اینکه تمام تالش دانشگاه بر این است که این 
ترم را به پایان برسانیم، اظهار کرد: امکان عودت یا کسر شهریه دانشجویان 
وجود ندارد چرا که دانشگاه آزاد یک نهاد دولتی نیست؛ از طرفی کارمندان 
در دانشگاه ها حضور دارند و باید حقوق آنها پرداخت شود. از سوی دیگر 
کالس های اساتید در حال حاضر به صورت مجازی در حال برگزاری است.

خوابگاه های دانشجویی همچنان تعطیل است
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: حضور دانشجویان غیربومی را از 

پایان فروردین در دانشگاه به صالح نمی دانیم. 
محمد تقی احمدی درباره حضور دانشجویان دکتری از پایان فروردین 
در دانشگاه گفت: از طرف وزارت علوم پروتکلی برای نحوه اجرای دستور 
رییس جمهور به دانشگاه ابالغ شده است و طبق این پروتکل برنامه ریزی 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیش بینی کردیم دانشجویان دکتری 
بتوانند در حد مختصر و بدون ایجاد ازدحام از آزمایشگاه ها و برخی کالس 

ها استفاده کنند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: از آنجایی که امروزه سفرهای 
بین شهری با محدودیت همراه است، به هیچ عنوان احضار دانشجویان 
غیربومی را صالح نمی دانیم و تنها دانشجویانی که در تهران هستند و در 
سایت های نزدیک به پردیس دانشگاه حضور دارند می توانند با هماهنگی 

اساتید خود از آزمایشگاه و برخی کالس ها استفاده کنند.
اینکه بحث آموزش مجازی  بیان  با  رئیس دانشگاه تربیت مدرس 
همچنان ادامه پیدا می کند، گفت: با توجه به محدودیت های سفر بین 
شهری هنوز شرایط حضور دانشجویان خارج از تهران در کالس ها آماده 

نیست و طبیعتا خوابگاه ها هم همچنان بسته خواهد ماند.
وی تصریح کرد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در آینده اقدامات الزم 
را انجام دهد ما نیز برای آماده سازی خوابگاه ها امادگی الزم را خواهیم 
داشت، اما با توجه به دستورالعمل ابالغ شده به نظر نمی اید فعال نیازی به 

تجهیز و آماده سازی خوابگاه ها باشد.
رییس دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه تمامی خوابگاه های 
بین شهری  آزادی سفر  آینده  در  اگر  افزود:  دانشگاه خالی هستند،  این 
فراهم شود ما نیز بحث حضور دانشجویان غیربومی را با هماهنگی های 
الزم خواهیم داشت تا بتوانیم به صورت بسیار محدود دانشجویان را در 

خوابگاه اسکان دهیم.

تعطیلی دانشگاه ها تا پایان فروردین ادامه  می یابد
معاون آموزشی وزیر علوم اعالم کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
کرونا تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه ها تا پایان فروردین ادامه دارد.

فعالیت های  نیستند و  دانشگاه ها تعطیل  علی خاکی صدیق گفت: 
اداری، پژوهشی و آموزش های الکترونیکی در دانشگاه ها تداوم دارد؛ تنها 

فعالیت های آموزشی به شیوه حضوری با توقف مواجه شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در جلسه 1۷ فروردین ماه، تعطیلی فعالیت های آموزشی حضوری 
در دانشگاه ها تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت و تداوم آن بستگی به 

نظرات تخصصی وزارت بهداشت و مصوبات ستاد یادشده خواهد داشت.
خاکی صدیق خاطر نشان کرد: این تعطیلی هرگز به معنای لغو و 
معطل ماندن آموزش های دانشگاهی نیست بلکه با توجه به شرایط خاص 
جایگزین  الکترونیکی  آموزش های   ،1۹- کووید  بیماری  شیوع  از  ناشی 
شده اند و با قوت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کشور 

پیگیری می شوند.

کشف جسد یک شرور معروف در کوه های فسا 
انقالب شهرستان فسا اعالم کرد که  دادستان عمومی و 
جسد شروری که سال ها به شرارت در شرق فارس اشتغال داشت 

در کوه های این شهرستان کشف شد. 
محمدرضا تواضعی شامگاه دوشنبه 1۸ فروردین اعالم کرد: 
جسد شرور ۴۰ ساله ای که سال ها به اتهام شرارت متواری بود، در 

ارتفاعات ششده شهرستان فسا که مخفیگاه او بود، کشف شد.
تواضعی، خاطرنشان کرد: این فرد از سال ۹1 تحت تعقیب 
بود و سابقه شرارت هایی نظیر شش فقره قتل عمد و گروگان گیری 

را در پرونده داشت.
دادستان شهرستان فسا افزود بررسی های اولیه حاکی از این 

است که دو هفته از مرگ این شرور می گذرد
.

سقوط مرگبار نگهبان جوان از ارتفاع ۲۰ متری 
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد گفت: نگهبان 
جوان یک پروژه ساختمانی در حال احداث درخیابان سرشور به دلیل 

سقوط از ارتفاع ۲۰ متری، فوت کرد. 
سر آتش یار مجید فرهادی، اظهار کرد: در پی تماس تلفنی به 
سامانه 1۲۵ مبنی بر سقوط نگهبان یک پروژه ساختمانی در حال 
احداث، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه نجات و پشتیبانی ایستگاه های 

دو و 3۲ را به محل حادثه در خیابان سرشور 11 اعزام کرد.
وی ادامه داد: نجات گران آتش نشانی پس از حضور در محل، 
جوانی حدودا 3۰ ساله را مشاهده کردند که به دلیل نامعلومی از طبقه 
ششم این پروژه به عمق منفی یک این ساختمان در حال احداث 
سقوط کرده است. او بر اثر شدت این حادثه، در دم فوت شده بود.

مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد، بیان کرد: سپس 
نیروهای امدادی، جسم بی جان این نگهبان را تحت نظارت پلیس از 

عمق طبقه منفی یک به سطح زمین منتقل کردند.

قاتل نامریی ۴ نفر را به کام مرگ کشاند 
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مرگ چهار نفر بر اثر 

استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر داد. 
وحید شادی نیا اظهار کرد: امروز، دوشنبه، هجدهم فروردین 
ماه، نشت گاز مونوکسید کربن از بخاری در روستای مهرام هریس، 

چهار نفر را به کام مرگ کشاند.
وی، اضافه کرد: فوتی های این حادثه چهار مرد بودند که یکی 
1۷ساله، یکی ۶۵ ساله و دو نفر از آنها ۴۰ ساله بودند. این حادثه 
منجر به مسمومیت مردی ۴۰ ساله نیز شد که توسط اورژانس به 

بیمارستان امام حسین )ع( هریس، انتقال یافت.

انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در اراک 
فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری باند ۴ نفره 
سارقان اماکن خصوصی و اعتراف آنان به ۲۵ فقره سرقت در این 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ امیر مختاری در تشریح این خبر اظهار داشت: طی 
چند روز گذشته، گزارش هایی مبنی بر سرقت از اماکن خصوصی و به 
ویژه سرقت از پارکینگ های مجتمع های مسکونی کوی رضوی شهر 
اراک، به مرکز فوریت های پلیس اعالم شد که بالفاصله موضوع در 
قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت پلیس شهرستان مطرح و تمهیدات 

ویژه برای بررسی موضوع آغاز گردید.
تحقیقات  شروع  با  کرد:  نشان  خاطر  انتظامی  مقام  این 
نفر سارق  انجام شده، سرانجام 3  میدانی  اقدامات  و  تخصصی 
دستگیر و بخش زیادی از اموال سرقتی نیز از آنان کشف و به 

مالباختگان تحویل داده شد.
وی با اشاره به اعتراف سارقان به ۲۵ فقره سرقت از اماکن 
خصوصی و پارکینگ های مجتمع های مسکونی شهر اراک بیان 
داشت: در ادامه تحقیقات مأموران، دیگر همدست این سارقان نیز 
که در امر خرید اموال مسروقه با آنان مشارکت داشت، شناسایی 

و دستگیر شد.

 سوءظن به همسر ، جنایتی را رقم زد
زن جوانی که به شوهرش سوء ظن داشت در جریان یک 

درگیری به دست او کشته شد. 
سومین روز فروردین امسال به دنبال تماس با مرکز فوریت 
های 11۰ مأموران گشت کالنتری ساوجبالغ در جریان درگیری 
خونینی در یک خانه قرار گرفتند بالفاصله مأموران در محل حادثه 
حضور یافتند و با جسد خونین زن جوانی که دراثراصابت چاقو جان 
باخته و دراتاق پذیرایی افتاده بود روبه رو شدند. به دستور بازپرس 

کشیک قتل جسد زن جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت.
در نخستین تحقیقات مأموران پلیس دریافتند عامل قتل 
شوهر این زن است طولی نکشید که به دنبال اعتراف نعیم 3۴ساله، 
او بازداشت شد. در تحقیقات بعدی وبازجویی از متهم مشخص 
شد مقتول به خاطر سوء ظنی که به شوهرش داشته با او درگیر 
شده و به قتل رسیده است. متهم در اظهاراتش مدعی شد: من 
کارگر ساختمان هستم همسرم بی دلیل به من سوءظن داشت 
وروز حادثه آنقدر سراین موضوع با من بحث کرد که عصبانی 
شدم وبا چاقو ضربه ای به او زدم اصاًل قصد کشتن او را نداشتم 
فقط می خواستم اورا بترسانم تا دیگر این بحث را رها کنداما 

نمی دانم چرا کشته شد.

اعتراض زن به حکم دادگاه برای خواستگار خشن 
زن جوانی که از سوی خواستگار سابقش تا پای مرگ پیش 
رفته بود، وقتی از حکم مجازات وی باخبر شد به آن اعتراض کرد. 
وی گفت: من 1۵ سال قبل با مرد میانسالی که 1۲ سال از 
خودم بزرگتر بود ازدواج کردم. اما آن زندگی شش ماه بیشتر دوام 
نداشت و به خاطر اخالق بد شوهرم از او جدا شدم. به خانه پدری 
آمدم و 1۲ سال آنجا زندگی کردم. در این مدت به عنوان منشی کار 
می کردم و خرج خودم را تأمین می کردم، اما بعد از مدتی توانستم 

خانه ای برای خودم بگیرم.
که  بودم  رفته  برادرم  خانه  به  گفت: دی سال ۹۴  مریم 
در  کرد.  مسافر سوار  عنوان  به  مرا  جوانی  مرد  برگشت،  زمان 
راه سر صحبت را باز کرد و از عالقه اش به من گفت. فهمیدم 
مسافرکش نیست بلکه از مدتی قبل مرا زیر نظر داشته است. او 
درنهایت شماره تلفن همراهش را به من داد و گفت قصد ازدواج 
دارد. مدتی با سیروس در ارتباط بودم، اما بعد از مدتی متوجه شدم 
تصمیمش ازدواج نیست و به پول و درآمد من چشم دارد به همین 
خاطر رابطه ام را قطع کردم، اما سیروس همچنان خواهان این 
رابطه بود. گهگاهی او را می دیدم تا اینکه برای عروسی خواهرم 
مجبور شدم از او مقداری پول قرض بگیرم و به او گفتم که این 
پول را پس می دهم. اماای کاش زنگ نزده بودم از همان موقع 
تهدیدات سیروس شروع شد. می گفت اگر با من نباشی ماجرا را 

به برادرت می گویم.
درگیری ها و تهدیدها ادامه داشت تا اینکه یک هفته بعد 
دوست سیروس با من تماس گرفت و گفت او می خواهد خودکشی 
بروم، وقتی سوار  دیدار سیروس  به  تا  ام کرد  راضی  بعد  کند. 

بیابان های اطراف آزادگان برد. ترسیده  خودرواش شدم مرا به 
بودم با فریادهای من خودرو را نگه داشت می خواستم فرار کنم 
که اسپری به صورتم پاشید. با این حال شروع به دویدن کردم 
از دور مردی را دیدم و کمک خواستم، اما سیروس از پشت مرا 
گرفت و با چاقو زد آن قدر که بیهوش شدم و او هم سوار خودرواش 

شد و از محل فرار کرد.
آنجا  در  مدتی  بردند  بیمارستان  به  مرا  داد:  ادامه  مریم 
از صورتم  دادم بخشی  از دست  را  ام  بودم. یک کلیه  بستری 
فلج شده و آسیب شدیدی دیده ام که تا آخر عمر با من است. 
او می خواست مرا بکشد. اگر آن روز آن کارگر افغانستانی من را 
نمی دید و به کمکم نمی آمد االن زنده نبودم. با شکایت من سه 
ماه بعد سیروس بازداشت شد. در مدتی که فراری بود خانواده اش 
چندین بار به سراغم آمدند تا رضایت بگیرند، اما رضایت ندادم. 
دادسرای جنایی تهران برای سیروس اتهام آدم ربایی، شروع به 

قتل و ضرب و جرح گرفت.
اما دادگاه کیفری تمام اتهامات را رد کرد و تنها به خاطر ضرب 
و جرح او را به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد. در حالی 
که مجازات آدم ربایی و شروع به قتل به ترتیب 1۵ و 1۰ سال حبس 
است. من چندین بار به این حکم اعتراض کردم، اما بی فایده بود. 

علت مرگ کودک ساوجی در دست بررسی است 
شامگاه 1۷ فروردین ماه بود که خبری مبنی بر فوت یک 
کودک چهار ساله در اثر قصور پزشکی در یکی از بیمارستان های 
ساوه در فضای مجازی پیچید. در این اخبار از قول خانواده این کودک 

ادعا شد که فرزند آنها به دلیل تزریق اشتباه از دست رفته است.
احتمال  سقم  و  گفت: صحت  ساوه  پزشکی  نظام  رئیس 
خطای پزشکی صورت گرفته در خصوص مرگ کودک چهار ساله 
ساوجی در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات نتیجه 

آن اعالم خواهد شد. 
دکتر حسین میران زاده  با تاکید بر اینکه اطالع از فوت هر 
بیماری رنج آور است و این رنج در فقدان کودکان دوچندان است، 
اظهار کرد: غیر از ناراحتی عاطفی که بیش از همه مربوط به خانواده 
بیمار است، شنیدن اخبار این چنینی دل هر انسانی را به درد می آورد.

وی با تاکید بر اینکه همیشه امکان خطا در روند تشخیص 
بیماری و درمان بیماران وجود دارد، افزود: از وظایف اصلی سازمان 
پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی رسیدگی قانونی و دقیق به 

خطای احتمالی در درمان بیماران است.
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۴0 هزار خانواده زن سرپرست در صف دریافت مستمری بهزیستی
معـاون امـور اجتماعـی سـازمان 
بهزیسـتی کشـور بـا اشـاره بـه تحت 
پوشـش بـودن ۲۴۵ هـزار خانـوار زن 
سرپرسـت از سـوی این سازمان اعالم 
کـرد: ۴۰ هـزار خانواده زن سرپرسـت 
در صف دریافت مسـتمری بهزیسـتی 

دارند. قـرار 
حبیـب اهلل مسـعودی فرید افزود: 
زنـان  توانمندسـازی  کـه  سالهاسـت 
سرپرسـت خانـوار انجـام مـی شـود و 
پیشـگیری  برنامـه  روی  نیـز  اکنـون 
از زن سرپرسـت شـدن خانوارهـا کار 

کنیم. مـی 
از  وی خاطرنشـان کـرد: بیـش 
۷۰ درصـد علـِل زن سرپرسـت بودن 
خانواده ها، درگذشـت همسـر اسـت؛ 
مهمتریـن علت مرگ و میر شـوهران 
ایـن زنـان نیز بیمـاری هـای قلبی و 
عروقـی، سـرطان و تصادفـات اسـت 
کار  عوامـل  ایـن  روی  بتوانیـم  اگـر 
کنیـم یـا اینکـه حداقـل سـن مـرگ 
ننـد  ما یـی  راهکارها طریـق  ز  ا ا  ر

و  هـا  موقـع سـرطان  بـه  شناسـایی 
کاهـش تصادفـات جاده ای بـه تاخیر 
بیاندازیـم، وضعیـت خانـواده هـا بهتر 

شـود. می 
 معـاون امـور اجتماعی سـازمان 
سیاسـت  گفـت:  کشـور  بهزیسـتی 
هـای تامیـن اجتماعـی فراگیر اسـت 
و اگـر بتوانیـم سیاسـت هـای فراگیر 
بیمـه ای را بـه کار گیریـم تـا هر فرد 
بـه  حقوقـی  مـرگ،  هنـگام  شـاغلی 
خانـواده اش ش تعلـق گیرد، وضعیت 
خانـواده های زن سرپرسـت بهتر می 
شـود امـا متاسـفانه ایـن افـراد اگـر 
هنـگام مـرگ در اسـتخدام دولتـی و 
لشـگری نبـوده یا تحت پوشـش بیمه 
نباشـند آنگاه در شـرایط سـختی قرار 

گیرند. مـی 
کـرد:  تاکیـد  فریـد  مسـعودی 
فراگیـر  اجتماعـی  هـای  بیمـه  اگـر 
شـوند آنگاه از »زن سرپرسـت شـدن 
خانواده« پیشـگیری می شـود و فشـار 
کمتـری بـه نهادهـای حمایتـی مانند 

بهزیسـتی وارد مـی شـود.
وی یـادآور شـد: ۲۴۵ هـزار زن 
تحـت  افـراد  بـا  خانـواده  سرپرسـت 
تکفـل خـود تحت پوشـش بهزیسـتی 
هسـتند و بیـش از ۴۰ هـزار خانـواده 
پشـت نوبـت داریـم کـه در صـورت 
قـرار  پوشـش  تحـت  منابـع،  تامیـن 

گرفـت. خواهنـد 
مسـعودی فرید خاطرنشـان کرد: 
اگـر هـر خانـواده زن سرپرسـت را به 
طورمیانگیـن سـه نفر در نظـر بگیریم 
گرفتـن  قـرار  پوشـش  تحـت  بـرای 
۴۰ هـزار خانـوار پشـت نوبتـی بـرای 
مسـتمری ماهانـه ۴۰۰ هـزار تومـان 
حداقـل بـه ۲۰ تـا ۲۵ میلیـارد تومـان 

اسـت.  نیاز 
بایـد توجـه  وی اظهـار داشـت: 
نـان  ز گرفتـن  ر  قـرا کـه  داشـت 
پوشـش  تحـت  ر  نـوا خا سرپرسـت 
بهزیسـتی به هزینه هـای دیگری نیاز 
دارد بـه طورمثـال آنهـا سـرمایه کار و 

خواهنـد. مـی  مسـکن  ودیعـه 
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اصالانتقادپذیرییعنیچه؟

ــی  ــری یعن ــاد پذی ــال انتق اص
چــه؟

ــر  ــرای ه ــروز ب ــای ام در دنی
مفهومــی بــه تعــداد آدم هایــی 
ــن هســتند  ــره ی زمی ــه روی ک ک
ــاید  ــی ش ــود دارد ول ــف وج تعری
نزدیــک تریــن تعریــف بــه مفهــوم 
ــه  ــوان اینگون ــر« را بت »انتقــاد پذی
بیــان کرد کــه: »واکنــش مخاطب 
و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر 
ــا  ــه ی م ــار و روی ــر رفت ــه تغیی ب

مــی شــود«
پذیــری در  انعطــاف  یــا » 
یــا  متفــاوت«  موقعیــت هــای 
»ســخنی کــه بــه منظــور اصــالح 
ــتفاده  ــردی اس ــا عملک ــار و ی رفت

ــود« ــی ش م
و یــا تعاریــف زیــادی کــه 
درایــن بــاره وجــود دارد امــا نکتــه 
ای کــه بــرای همــه ی مــا واضح و 
روشــن اســت اینجاســت کــه انتقاد 
کــردن یعنــی یــک موضــع گیــری 
مثبــت نســبت بــه فــردی کــه از او 

انتقــاد مــی شــود.
اینکــه مــا چقــدر ایــن حــرف 
ــه  ــم و ب ــادات را بپذیری ــا و انتق ه
آن هــا جامــه ی عمــل بپوشــانیم 
ــی  ــا را م ــودن م ــر ب ــاد پذی انتق

ــاند. رس
بســیار  توجــه  بایــد  البتــه 
داشــته باشــیم کــه انتقادپذیــری را 
بــا توهیــن و بــی احترامــی اشــتباه 

ــم. نگیری
اگــر ایــن انتقــاد بــه صــورت 
منفــی درآیــد در واقــع نمــی تــوان 
از اصطــالح انتقــاد کــردن اســتفاده 
ــن  ــب جایگزی ــاید تخری ــرد ش ک
ــاد  ــد!! انتق ــرای آن باش ــبی ب مناس

ــر و ســازنده باشــد. بایــد موث

انتقاد کنیم نه توهین!
تمامــی انســان هــا در رفتــار و 
ــی  کردارشــان نقــص هــا و ایرادات
وجــود دارد کــه نســبت بــه آن 
آگاهــی دارنــد و درصــدد رفــع ایــن 

ــرادات هســتند. ای
ــه  ــم ک ــی بینی ــی م ــا گاه ام
ــود دارد  ــخصی وج ــاری در ش رفت
کــه شــاید از نظــر مــا بــه عنــوان 
ایــن رفتــار  بیننــده و شــنونده 
مناســب نباشــد ولــی خــود آن 
فــرد نســبت بــه ایــن رفتــار آگاهی 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد ب ــته باش نداش
ــی  ــان موضوع ــرای بی ــخصی ب ش

ــردن  ــف ک ــد تعری ــی توان ــه م ک
یــک خاطــره باشــد بســیار آهســته 
صحبــت مــی کنــد و همــه در حین 
ــه مــی  صحبــت او خســته و کالف
ــد  ــی خواهن ــل م ــوند و در اص ش
ایــن ماجــرا هرچــه ســریع تــر بــه 

ــد. ــش برس انتهای
قطعــا فــردی کــه آهســته 
ــن  ــه ای ــد متوج ــی کن ــت م صحب
موضــوع نیســت و علمــی نســبت 
بــه احســاس شــنونده هایــش 

ــدارد. ن
در چنیــن شــرایطی بایــد او را 
نســبت بــه این رفتــار و احساســات 
ــال  ــم ح ــنونده آگاه کنی ــراد ش اف
چگونــه ایــن انتقــاد را از او داشــته 
باشــیم کــه هــم موثــر باشــد و هم 

باعــث رنجــش نشــود؟

چگونه انتقاد کنیم؟
شــاید االن در ذهنتــان خاطره 
ای ایــن چنینــی تداعی شــده باشــد 
و بگوییــد بــه هــر شــکل کــه انتقاد 
ــت  ــان ناراح ــرف مقابلم ــم ط کنی
مــی شــود.این بخــش ماجــرا کــه 
او ناراحــت مــی شــود یــا خیــر بــه 
ــودن او  ــا نب ــودن ی ــر ب ــاد پذی انتق
مرتبــط اســت امــا موضوعــی کــه 
ــوع  ــم ن ــی پردازی ــه آن م االن ب

انتقــاد کــردن مــا اســت.
در واقــع بایــد بدانیــم چگونــه 
ــن و  ــا توهی ــه ب ــم ک ــاد کنی انتق

بــی احترامــی همــراه نباشــد و یــا 
ــه تصــور نشــود. اینگون

در اصــل انتقــاد مــا بایــد 
ســازنده باشــد و راهــکاری را برای 
ــد. ــنهاد بده ــرایط پیش ــود ش بهب

در مثــال بــاال بهتر اســت ابتدا 
ــاز  ــی آغ ــا تعریف ــان را ب ــرف م ح
کنیــم مثــال: »چــه خاطــره زیبایــی 
ــا  ــه ب ــردی« و در ادام ــف ک تعری
لحنــی، مودبانه بگوییم: »احســاس 
میکنــم اگــر ایــن خاطــره را ســریع 
ــتر  ــنونده بیش ــی ش ــو کن ــر بازگ ت
ــا ایــن  ــد لــذت ببــرد و ب مــی توان

خاطــره همــراه شــود«.
ــه  ــاد ن ــیوه ی انتق ــن ش در ای
ــرد از  ــس ف ــه نف ــاد ب ــا اعتم تنه
ــا اشــتیاق  ــن نمــی رود بلکــه ب بی
ــع مشــکل  بیشــتری در جهــت رف
ــی  ــی دارد و حت ــر م ــود گام ب خ
ممکــن اســت در ایــن بــاره با شــما 

ــد. ــری کن ــره و همفک مذاک

اگر از ما انتقاد شد چگونه 
برخورد کنیم؟

را در  بــاال خــود  مثــال  در 
شــرایطی تصــور کردیــم کــه مــی 
ــاد کنیــم حــال ایــن  ــم انتق خواهی
ــم و  ــی کنی ــا م ــت را جابج موقعی
ــه  ــم ک ــی کنی ــور م ــه تص اینگون
شــخصی از رفتــار مــا انتقــاد کــرده 
ــی  ــال م ــوان مث ــه عن ــت و ب اس
گویــد: »احســاس مــی کنــم اگــر 

ــو  ــر بازگ ــن خاطــره را ســریع ت ای
ــد  ــی شــنونده بیشــتر مــی توان کن
لــذت ببــرد و بــا ایــن خاطــره 

ــود« ــراه ش هم
اینکــه مــا در چنیــن وضعیتــی 
ــم مــی  چــه واکنشــی نشــان دهی
توانــد مــا را نــزد اطرافیانمــان 
عزیزتــر کنــد و یــا نتیجــه عکــس 

داشــته باشــد.
شــاید بهتریــن روش در مقابل 
فــردی کــه از مــا انتقــاد مــی کنــد 
ــم و  ایــن باشــد کــه جبهــه نگیری
اگــر صادقانــه از مــا نقــد می شــود 
و مــی دانیــم کــه ایــن نقــد عیــن 
ــم و  ــت آن را بپذیری ــت اس واقعی
ــر  ــق نظ ــه مواف ــم ک ــان دهی نش

منتقدمــان هســتیم.
ــم  ــی توانی ــم م ــت ه در نهای
بــه خاطــر نقــد ســازنده و راهــکار 
پیشــنهادی اش از او تشــکر کنیــم.

البتــه ایــن فقــط یکــی از 
مثــال هایــی اســت کــه بــرای نقد 
ــه  ــرد چراک ــوان ک ــوان عن ــی ت م
انتقــاد در موقعیــت هــای متفــاوت 
و بــه شــکل هــای گوناگــون 
پاســخ هــای جداگانــه ای را مــی 
ــت  ــم ماهی ــر بتوانی ــا اگ ــد ام طلب
ــری را  ــردن و انتقادپذی ــاد ک انتق
درک کنیــم، مــی توانیــم بــا اتــکا 
بــه عقــل و شــعورمان پاســخ 
ــه  مناســب را در جــای مناســب ب

ــم. کار ببری

انتقاد پذیر بودن یک موهبت 
از سوی خداست

ــل  ــل کار، مح ــاید در مح ش
ــرو،  ــان، مت ــه، خیاب ــی، کوچ زندگ
پــارک و …دیــده باشــید کــه 
از کســی انتقــاد شــده ولــی آن 
ــاد را  ــن انتق ــته ای ــخص نتوانس ش
ــی  ــد و حت ــار تن ــا رفت ــرد و ب بپذی
درگیــری فیزیکــی پاســخ ایــن نقد 
را داده باشــد امــا دانســتن فن بیان 
در چنیــن مواقعــی بــه ســرعت بــه 
کمــک مــا مــی آیــد و عــالوه بــر 
ــد  ــی ده ــری رخ نم ــه درگی اینک
بلکــه ممکــن اســت رفتار نادرســت 
یــک شــخص بــا انتقــاد صحیــح ما 

اصــالح شــود.
ــد  ــی توانن ــراد نم ــه ی اف هم
انتقــاد پذیــر باشــند و شــاید در 
کــه  جامعــه  از  هایــی  بخــش 
ــت  ــتر اس ــراد بیش ــن اف ــداد ای تع
ــه آمــوزش بیشــتری نیــاز باشــد  ب
امــا افــراد بســیار زیــادی هــم 
ــه روز در حــال  ــه روز ب هســتند ک
ــا  ــان را ارتق ــا کردارش ــند ت تالش
دهنــد و البتــه کــه انتقادپذیــری را 

ــد. ــه ان ــم پذیرفت ه
انتقــاد پذیــر بــودن یــک 
ــاید  ــه ش ــی اســت ک ــت اله موهب
ــوده  ــه آن نب ــال متوج ــه ح ــا ب ت
ایــم ولــی بســیاری از مــا، بــا 
ــم و  ــد کردی ــا رش ــن انتقاده همی
ــته  ــان در گذش ــر از جایگاهم باالت
ایســتاده ایــم اگــر ایــن خصوصیت 
ــی را  ــت اله ــن موهب ــم، ای را داری
ــم،  ــم ه ــر نداری ــم و اگ ــدر بدانی ق
ــریع  ــه س ــا هرچ ــم ت ــالش کنی ت
تــر شــاهد پذیــرش ایــن رفتــار در 

ــیم. ــان باش وجودم

خالصه اولین جلسه علنی حضوری نمایندگان در سال ۹۹ 
سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  حضوری  علنی  اولین جلسه  در 
13۹۹ که به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد،  رحمانی فضلی، نمکی 

و نوبخت گزارشی درباره وضعیت کرونا در کشور ارائه کردند.
در ابتدای این جلسه مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس گفت: اگر 
یک ماه با قدرت عمل کنیم می توانیم کرونا را زمین گیر کنیم و دست به 

دست هم از این بحران عبور کنیم.
* در مرحله مدیریت بهینه کرونا هستیم

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در 
صحن علنی مجلس گفت: اکنون در مرحله مدیریت بهینه بیماری هستیم. 
در روزهای آینده در برخی استان ها به مهار و کنترل می رسیم و امیدواریم 

تا پایان اردیبهشت بتوانیم به نقطه مهمتری دست پیدا کنیم.
در جریان بررسی وضعیت کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا الیاس 
حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی با بیان این که کرونا اشتغال جامعه و 
رکود اقتصادی را هدف قرار داده است، گفت: حاشیه نشین ها و کسانی که 
درآمد ثابت نداشتند، در حال نابودی هستند؛ باید فکری به حال آنها کرد.

* دانشگاه ها یک ترم تعطیل باشند
و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب  قربانی،  محمدحسین  همچنین 
درمان با تاکید بر لزوم ادامه پیدا کردن موضوع فاصله  گذاری اجتماعی 

پیشنهاد داد که دانشگاه ها یک ترم تعطیل باشند.
* راهکار برون رفت از رکود تورمی کرونا، جهش تولید است

ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس  فوالدگر،  حمیدرضا 
هم راهکار برون رفت از آثار سوء اقتصادی کرونا را جهش تولید عنوان 
کرد و گفت: مهمترین اثر اقتصادی کرونا بیکاری است و به دنبال آن 

رکود تورمی می آید.
* دولت و مجلس فکری برای پسا کرونا کنند

عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید بر این که 
دولت و مجلس شورای اسالمی باید برای پساکرونا فکری کنند، گفت که 

ادامه ی وضعیت تعطیلی صنایع سم بزرگی است.
 * اتمام مسائل آموزشی مدارس اعالم شود

محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش هم با بیان این که 
۸۰ درصد سرفصل های آموزشی در مدارس تدریس شده گفت: وزارت 
آموزش و پرورش باید اعالم کند که مسائل آموزشی اش تمام شده تا 

خیال همه راحت شود.
* در تامین کاالهای اساسی به مشکل می خوریم

داخل  در  کرونا  با  بله  مقا نحوه  گزارش  بررسی  جریان  در 
کشور احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: اگر برنامه 
بعدی برای تامین کاالهای اساسی نداشته باشیم ممکن است در ماه های 

پیش رو با مشکل روبرو شویم.
 *ممکن است تا پایان سال درگیر کرونا باشیم

همچنین محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش های مجلس تاکید 
کرد: که بر اساس مطالعات فاصله گذاری اجتماعی و انجام حداکثری تست 

های بیماریابی و به دنبال آن ایزوله بیماران شرط موفقیت است.
این  با  سال  پایان  تا  زیاد  احتمال  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ویروس درگیر هستیم و تاریخ مشخصی برای نابودی این ویروس وجود 
ندارد باید برای تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این ویروس تدابیری 

اندیشیده شود.
* نباید شرایط را عادی جلوه داد

بهرام پارسایی، عضو فراکسیون امید هم تاکید کرد: امروز کشور باید 
با تمام امکانات و منابع در خدمت مردم باشد.

وی تصریح کرد: این که سازمان بهداشت جهانی از ما نظر می خواهد 
نباید دچار سوءتفاهم شویم. نباید شرایط را به جامعه عادی نشان داد تا 

بخشی از مردم اوضاع را جدی نگیرند و تاوان آن را کل کشور بپردازد.
* روند کرونا در خیلی از استان ها کاهشی شده است

در ادامه بررسی گزارش نحوه مقابله با کرونا، عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور با حضور در صحن علنی مجلس با بیان این که وزارت بهداشت 
در آمادگی الزم شناخت مناسب و تامین امکانات و تجهیزات است گفت 

که روند کرونا در خیلی از استان ها کاهشی شده است.
اداری  ساختار  در  جایگاهش  به  توجه  با  کشور  وزارت  افزود:  وی 
استانداری و فرمانداری شهرداری و بخشداری ها هماهنگی و پیگیری ها 

در سطح استان ها انجام داد.
* فاصله گذاری اجتماعی با جدیت رعایت شود

همچنین سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی با انتقاد 
تاکید کرد:  ادارات  پایتخت و حضور کارمندان در  ازدحام خیابان های  از 

باید با جدیت به موضوع قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی توجه کنیم.
۸ تصمیم اساسی برای تهیه امکانات مراقبتی گرفته شود

روح اهلل بابایی صالح، عضو کمیسیون اجتماعی هم با این درخواست 
از مردم که برای مقابله با ویروس کرونا در خانه بمانند، گفت: وظیفه دولت 
و مجلس آن است که برای تامین وسائل مراقبتی و بهداشتی خانواده ها در 

شهرها و روستاها تصمیم اساسی بگیرند.
* رکود تورمی کرونا نیازمند ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار میلیارد تومان منابع 

است
بابیان  نیز  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  الهوتی، عضو  مهرداد 
اعتبار  اینکه جبران رکود تورمی کرونا ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز دارد، گفت: مدیریت بیماری کرونا تا االن خوب بوده است. حداقل از 

زمانی که متوجه این بحران شدیم مدیریت مطلوب داشتیم.
* انتقاد یک نماینده از ارجاع بودجه ۹۹ به رهبری

همچنین فردین فرمند، نماینده مردم میانه تصریح کرد: ما امروز این 
جلسه را تشکیل دادیم که فکری به حال مملکت کنیم، اما دولت الیحه ای 
نیاورده که مشکلی را حل کنیم و طرح سه فوریتی نمایندگان هم مبنی 
بر این است که مملکت را یک ماه تعطیل کنیم اما کسی نمی پرسد از 

کجا پول بیاوریم؟
وی همچنین از ارجاع بودجه به مقام معظم رهبری انتقاد کرد و گفت 

که نباید ایشان را در این وضعیت قرار می دادید.
* دولت باید برنامه ملی مبارزه با کرونا را به مجلس بیاورد

در جریان جلسه علنی امروز مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس تاکید 
کرد: از دولت انتظار داریم که تا هفته آینده برنامه ای ملی مبارزه با کرونا را 
به مجلس بیاورد. دولت باید گزارش دهد که چه کسی و در کجا چه کاری 
باید انجام دهد. از سوی دیگر دولت باید علت عدم اجرای قانون مدیریت 

بحرانی که مصوب مجلس شورای اسالمی بود را توضیح دهد.
* مجلس تعطیل بردار نیست.

در حاشیه جلسه علنی امروز نیز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ضمن 
تشریح جزییات این جلسه با اشاره به اینکه دولت درصدد تهیه بسته های 
حمایتی از اقشار آسیب پذیر از کرونا است، عنوان کرد: نوبخت در خصوص 
بودجه کافی برای حمایت و بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه 
و ضرورت شناسایی آنها و جامعه هدف گزارش دادند و وزیر کشور و وزیر 
بهداشت نیز در خصوص روند رسیدگی به درمان افراد بیمار و چگونگی 
افراد  و  اند  بوده  به ویروس  مبتال  میان کسانی که  ارتباط  زنجیره  قطع 
سالم گزارشی ارائه کردند و در ادامه نیز نقطه نظرات نمایندگان گفته شد.

همچنین در نشست مشترک کمیسیون آموزش مجلس با وزیر آموزش 
و پرورش بر جدی گرفتن آموزش سکویی از سوی وزارت علوم تاکید شد.

در پایان جلسه علنی محمد علی وکیلی، عضو هیات رییسه هم بیانیه 
تقدیر نمایندگان مجلس از کادر پزشکی و درمانی کشور در مبارزه با کرونا 

ویروس را قرائت کرد.

کرونا فرصت همدلی میان مردم و مسئوالن را فراهم کرد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش تعیین کننده گمرک در تجارت 
کشور گفت: در ایام کرونایی، گمرکات کشور نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای 

کادر پزشکی و درمانی و مردم داشتند که باید قدردان زحمات آن ها باشیم. 
جهانگیری در نشست هم اندیشی پیرامون اقدامات گمرک ایران در مقابله 
با کرونا تصریح کرد: در کنار کادر پزشکی و درمانی کشور که با جانفشانی برای 
سالمت کشور مایه گذاشتند بخش هایی از جامعه نیز نظیر گمرکات در بحران 
کرونا پای کار بودند تا نیازهای کشور مرتفع شود که باید قدردان همه آنها در 

مرزها و موادی ورودی کشور باشیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در این ایام و برای قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا، بسیاری از کارمندان دولت در خانه ماندند، اما تولید کنندگانی 
بودند که نه تنها کنار نرفتند بلکه با انگیزه و عالقمندی ظرفیت خود را برای 

رفع مشکالت کشور به کار گرفتند که باید قدردان آنها بود.
وی گفت: اینکه گفته می شود تولیدات محصوالت مورد نیاز کادر پزشکی 
و مردم برای مقابله با کرونا چندین برابر افزایش داشته کار مهمی است و همه 
حد  چه  تا  تولیدی  رشد  چنین  که  دانند  می  کردند  اقتصادی  کار  که  کسانی 
پیچیده و دشوار است و به همین دلیل شیب تولید ساالنه ۵ یا 1۰ درصد درنظر 
گرفته می شود، این تالش چند برابری محصول عزم و اراده مردم و مسئوالن 

برای رفع نیازها بود.
جهانگیری ادامه داد: همچنین باید از پلیس و نیروی انتظامی که با دستور 
مقام معظم رهبری برای اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا با 
تمام ظرفیت پای کار آمدند قدردانی کرد. پلیس در اجرای طرح فاصه گذاری 

اجتماعی به خوبی نقش خود را ایفا کرده است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه کار مقابله با کرونا تمام نشده 
است، گفت: باید به طور جدی در این زمینه تالش کرد زیرا سالمت مردم با 
هیچ چیز قابل معاوضه نیست. امیدوارم با عنایت خداوند و تالش فداکارانه کادر 

پزشکی و درمانی و همراهی مردم این مسئله را به سرعت پشت سر بگذارم.
از  بعد  اینکه بحث های  به  اشاره  با  از سخنانش  وی در بخش دیگری 
کرونا در حوزه اقتصاد اهمیت بسیاری دارد، تالش گمرکات کشور در حرکت 
به سمت الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه های هوشمند کنترل و نظارت 
را اقدامی درست و به جا توصیف کرد و گفت: ایجاد تحول در گمرک موضوع 
مهمی است و خوشبختانه میزان گالیه ها از گمرکات کشور کاهش یافته است.

جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق باید با جدیت دنبال شود اظهار 
داشت: قاچاق بالیی بر جان تولید و اقتصاد کشور است. البته راه مبارزه با قاچاق در 
درجه نخست نظامی نیست بلکه اقتصادی است. سیاست های اقتصادی مناسب 

می تواند مانع از رواج قاچاق و رفتن افراد به این سمت شود.

تغییر در مراسم ساالنه روز ارتش 
رئیس ستاد ارتش از برگزاری طرح جایگزین رژه نیروهای مسلح به مناسبت 
روز ارتش با نام »رژه خدمت« و با شعار »مدافعان وطن و یاوران سالمت« در 

سطح کشور خبر داد. 
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس ستاد ارتش در نشستی خبری به ارائه 
توضیحاتی درباره برگزاری مراسم رژه نیروهاس مسلح به مناسبت ۲۹ فروردین 
سالروز ارتش جمهوری اسالمی پرداخت و گفت: رژه یکی از برنامه های نمایش 
قدرت و توان بازدارندگی است، اجرای رژه و نشان دادن توان بازدارندگی قطعا 
موجب خوشحالی مردم می شود و همچنین حساب کار دست دشمنان هم می آید.

وی با بیان اینکه »از روزی که کرونا در کشور شیوع یافت، هیچ مراسم 
صبحگاهی در سطح ارتش انجام نمی شود«، اظهار کرد: مراسمی که هر ساله 
به  راحل  امام  مطهر  حرم  در  جمهوری  رئیس  و  نظامی  فرماندهان  با حضور 
مناسبت روز ارتش برگزار می شد، به دلیل جلوگیری از تجمع نیروهای انسانی 

امسال برگزار نخواهد شد.
معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه با اشاره سالروز شهادت سپهبد صیاد 
شیرازی خاطرنشان کرد: از ۲1 فروردین سال 13۷۸ به مناسبت شهادت سپهبد 
صیاد شیرازی تاکنون همه ساله در این روز مراسمی را به عنوان بزرگداشت 
روز شهدا برگزار می کردیم، اما امسال با توجه به شرایطی که در کشور وجود 
دارد برای این موضوع هم طرح جایگزینی به تدبیر فرمانده ارتش و هماهنگی 

با ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه در نظر گرفته شده است.

دولت در حساس ترین مرحله  مدیریت منابع مالی خود است
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاثیر کرونا بر کاهش درآمدهای 
دولت گفت: دولت در یکی از حساس ترین مراحل مدیریتی خود است و وظیفه 

خود می داند که هنر مدیریت خود را روی منابع و مصارف پیاده کند. 
محمدباقر نوبخت با اشاره به آثار مالی و اقتصادی کرونا در کشور یادآور 
شد: این آثار یکی بر دولت و دیگری بر مردم و جامعه بوده است. در خصوص 
دولت باید عرض کنم کرونا تا االن روی منابع دولت اثرگذار بوده است. با توجه 
به این که یکی از مولفه های تامین منابع در بودجه سال جاری فروش نفت و 
فرآورده ها بوده و با عنایت به کاهش تقاضای جهانی و افت قیمت نفت می توان 
گفت در این زمینه به شدت بر منابع ریالی و سهم نفت اثر منفی داشته است.

و  رکودی  شرایط  به  توجه  با  است؛  مالیات  بعدی  مولفه  داد:  ادامه  وی 
تصمیمی که دولت برای هماهنگی با بنگاه های تولیدی، مشاغل و کسب وکارهای 
خرد داشته، یک امحال سه ماهه صورت گرفت لذا ما از نظر درآمدی از محل 
مالیاتی با عدم تحقق مواجه شدیم و در این میان مخارج غیرقابل اجتنابی هم 

وجود دارد.
معاون رییس جمهور یادآور شد: در واقع این بحران نه تنها بر خزانه ما 
اثرگذار بوده بلکه در بخش دیگری از منابع که در قانون بودجه پیش بینی شده 
یارانه ۴۵ هزار  باید تعهداتی مثل پرداخت  تاثیرگذار بوده است؛ ضمن این که 
تومانی، بیش از 31 هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی، 1۲.۵ هزار میلیارد تومان 
خرید تضمینی گندم، ۵1۰۰ میلیارد تومان طرح تحول سالمت و 1۵ هزار و 
۵۵۰ میلیارد تومان سهمی که باید به نهادهای حمایتی داده شود نیز محقق 
شود. فردا ۲۰ فروردین ماه باید ۴۴۰۰ میلیارد تومان برای یارانه ها پرداخت شود؛ 
بنزین  این که مصرف  نیز در دهم فروردین ماه داشتیم ضمن  ما یک پرداخت 
از بیش از ۹۰ میلیون لیتر به ۴۲ میلیون لیتر در روز رسیده و آنچه از محل 
صرفه جویی بنزین می شد عرضه کرد با توجه به کاهش تقاضا در کشورهای 

همسایه مشکالت خود را دارد.
از  یکی  در  دولت  کرد:  نشان  خاطر  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
ندارید که  در خاطر  به حال  تا  است  منابع خود  حساس ترین مراحل مدیریت 
پرداخت حقوق ها به تاخیر بیفتد یا یارانه ها با تاخیر مواجه شود. وظیفه دولت این 
است که هنر مدیریت خود را روی مدیریت منابع و مصارف بگذارد و طرح های 

عمرانی را هم تا جایی که می شود آماده کند.
همچنین  و  درمانی  بهداشتی،  حمایت های  به ضرورت  اشاره  با  نوبخت 
حمایت از کسب وکار مردم، اظهار کرد: ما در حوزه سالمت تالش کردیم اعتبارات 
بخش سالمت را پرداخت کنیم. به خصوص که بیمه سالمت اگر تخصیص را 
دریافت کند می تواند کارانه کادر بیمارستان را پرداخت کند؛ لذا پرداخت 1۰۰ 
درصد اعتبارات بیمه سالمت سیاست دولت است و امروز یا فردا 1۰۰ درصد 
اعتبار حوزه ردیف های حوزه بهداشت و درمان تسویه می شود. از این جهت تا 
االن 3۵۶۰ میلیارد تومان ویژه تقویت ستاد ملی، ستاد تهران بزرگ و استان ها 
به عنوان تنخواه اختصاص پیدا کرده همچنین ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر برای 
برخی دانشگاه ها که نیاز به تنخواه دارد در نظر گرفتیم و 1۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای تجهیزات بیمارستان ها جهت مقابله با کرونا، دارو، البسه، پوشاک 
ویژه کادر درمان، کیت های آزمایشگاهی و جبران کمبود درآمدهای اختصاصی 

دانشگاه ها در ماه های آینده اختصاص می یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت از جهت منابع در معرض 
آسیب سختی قرار گرفت، تاکید کرد: ما به شرکت های داخلی دانش بنیان لیست 
نیازهای وزارت بهداشت اعم از تجهیزات، البسه، دارو و موارد ویژه بیمارستان ها 
ارائه می کنیم و اگر شرکت های داخلی هم بتوانند آن را تامین کنند یک سنت 
از خارج وارد نمی کنیم. همچنین یک میلیارد یورو برای وزارت بهداشت  هم 
در ماه های آینده جهت مقابله و مدیریت بیماری کرونا اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین اضافه کرد: در مورد کسبه و بنگاه ها نیز ممکن است اگر 
حمایتی صورت نگیرد کارگران شان را اخراج کنند لذا مقرر شد ۷۵ هزار میلیارد 

تومان تسهیالت برای حمایت از تولید اختصاص داده شود.

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

فاطمه زاهد

در دنیــای امــروز بــرای هــر مفهومــی بــه 
ــن  ــره ی زمی ــه روی ک ــی ک ــداد آدم های تع
هســتند تعریــف وجــود دارد ولی شــاید نزدیک 
ــر«  ــاد پذی ــوم »انتق ــه مفه ــف ب ــن تعری تری

ــش  ــه: »واکن ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان اینگون را بت
مخاطــب و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر به 

تغییــر رفتــار و رویــه ی مــا مــی شــود«
ــا » انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای  ی
متفــاوت« یــا »ســخنی کــه بــه منظــور اصالح 

رفتــار و یــا عملکــردی اســتفاده مــی شــود«

آیاانتقادپذیرهستیم؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1428- چهارشنبه 20 فروردین 41399 انرژی اقتصاد- 

که  کارگران  مزد  تعیین  نشست 
ماه  فروردین  اول  نیمه  در  بود  قرار 
برگزار شود، با وقفه ای یک هفته ای 
امروز در وزارت کار برگزار می شود این 
عجیب  اقدامی  در  که  است  حالی  در 
برخالف  کارگری  نمایندگان  از  برخی 
مهم  جلسه  این  به  گذشته  سالهای 

دعوت نشده اند.
کار  عالی  شورای  نشست  آخرین 
۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور وزیر 
کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
جلسه  دو  آن  از  پیش  شد؛   تشکیل 
شد  برگزار  کار  عالی  شورای  در  دیگر 
که به دلیل اختالف شدید دو گروه در 
خصوص درصدهای پیشنهادی افزایش 

مزد، بدون نتیجه ماند.
در آخرین نشست شورای عالی کار 
حداقل  افزایش  با  کارفرمایان  و  دولت 
حقوق و دستمزد کارگران به دو میلیون 
اما  کردند  موافقت  تومان  هزار  و ۸۰۰ 
به دلیل اختالف نظر در خصوص نحوه 
توزیع این رقم و اینکه میزان افزایش 
روی کدام یک از آیتم های بسته مزد 
الزم  نتیجه  به  جلسه  باشد،  کارگران 
نرسید و مقرر شد با توافق همه شرکای 
اجتماعی نشست تعیین مزد به نیمه اول 

فروردین ماه موکول شود.
پایان  با  و  عید  نخست  هفته  در 
تشکیل  ز  ا خبری  رسمی  تعطیالت 
هفته  در  نشد؛  شنیده  دستمزد  جلسه 
پیش  که  حالی  در  نیز  فروردین  دوم 
عالی  شورای  دبیرخانه  شد  می  بینی 
کار برای حضور از اعضای شورا دعوت 
نیفتاد و جلسه دستمزد  اتفاق  این  کند 
شورای عالی کار به دلیل اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت برخی 
با  مقابله  برای  بهداشتی  پروتکل های 

کرونا برگزار نشد.
کارگران  نماینده  ـ  چمنی  ناصر 
در شورای عالی کار، با تایید برگزاری 
نشست دستمزد شورای عالی کار در روز 
از عدم  ماه  بیستم فروردین  چهارشنبه 
دعوت خود به این جلسه خبر داد و گفت: 
با پیگیری هایی که از وزارت کار داشتیم 
اعالم کردند که به جلسه تعیین دستمزد 
کارگران که فردا برگزار می شود دعوت 
نشده ایم و آنطور که مطلع شدیم جلسه 
و  کارفرمایی  نمایندگان  با حضور  فردا 
تنها نمایندگان کارگری کانون شورای 

اسالمی کار برگزار خواهد شد.
عالی  کانون  نماینده  گفت:  وی 
کشور  کارگران  صنفی  های  انجمن 
در  که  است  سال   ۷ از  بیش  دستکم 
جلسات دستمزد شورای عالی کار شرکت 
دارد ولی امسال برای اولین بار است که 
از حضور ما در شورا جلوگیری می شود و 
طی تماسی هم که داشتیم ظاهرا نماینده 
مجمع عالی کارگران کشور نیز به این 

جلسه دعوت نشده است.
چمنی افزود: ممکن است با عدم 
کارگری،  نمایندگان  از  برخی  دعوت 

نشست  آخرین  در  که  ای  صورتجلسه 
امضای  دنبال  به  کار  عالی  شورای 
این  ولی  برسد  امضا  به  بودند  آن 
صورتجلسه امضا نخواهد شد مگر آنکه 
جلسه  در  حاضر  کارگری  نمایندگان 
به  را  آن  و  شوند  کارفرمایان  تسلیم 

امضا برسانند.
 وی درباره جزئیات این صورتجلسه 
گفت: در آخرین نشستی که داشتیم در 
دو  تا  مزد  حداقل  افزایش  خصوص 
اینکه  و  تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون 
بیشتر  مزد  آیتم  کدام  روی  آن  توزیع 
باشد اختالف نظر داشتیم و تالش این 
بود که  صورتجلسه به امضا برسد که 

مقاومت کردیم.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار با بیان اینکه مقاومت گروه کارگری 
از  تنها در حمایت  در جلسات دستمزد 
تعیین  و  کارگری  جامعه  اصلی  مطالبه 
دستمزد کارگران است، گفت: به عنوان 
بزرگی  وظیفه  کارگران  نمایندگان 
برای  تالشی  هیچ  از  و  داریم  برگردن 
دریغ  کارگران  حقوق  و  کرامت  حفظ 
نخواهیم کرد؛ حتی سال تحویل هم به 
دلیل حضور در جلسه شورای عالی کار 
در خانه نبودیم چرا که تعیین دستمزد 
کارگران موضوعی مهم و حیاتی است.

چمنی با اشاره به ماده ۴1 قانون 
دستمزد  تعیین  نحوه  کرد:  تاکید  کار 
 ۴1 ماده  و  است  مشخص  کارگران 
سبد  و  تورم  نرخ  مولفه  دو  کار  قانون 
معیشت خانوار را مالک قرار داده است 
بنابر این اگر شورای عالی کار بخواهد 
به این دو مولفه عمل کند باید با محاسبه 
و  میلیون   ۴ رقم  و  گذشته  سال  تورم 
۹۴۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد 
معیشت  سبد  ماهانه  هزینه  عنوان  به 
کارگران تصویب شد، پیش برود و مزد 

کارگران را تعیین کند.
برگزاری نشست تعیین مزد سال  
در  چهارشنبه  روز  در  کارگران   13۹۹
نمایندگان  از  تعدادی  که  است  حالی 
کارگران از جمله نماینده کانون بزرگ 
بر  کشور  کارگران  صنفی  انجمن های 
خالف سالهای گذشته به این جلسه مهم 
دعوت نشدند. عدم دعوت از نمایندگان 
بر  قانون کار  تاکید  کارگری بر خالف 
رعایت اصل سه جانبه گرایی و مغایر با 

ماده 131 و 13۶ قانون کار است.
در هر حال اولین نشست شورای 
موضوع  با   13۹۹ سال  در  کار  عالی 

کارگران  مزد  حداقل  تعیین  و  بررسی 
با  ماه  فروردین  بیستم  چهارشنبه  فردا 
کارگری  نمایندگان  و  کار  وزیر  حضور 
و کارفرمایی برگزار و چنانچه اعضا در 
افزایش حداقل مزد و  خصوص درصد 
مزایای جانبی آن به اتفاق نظر برسند، 
مشخص  کارگران  مزد  رقم  تکلیف 
بسته   13۹۹ سال  دستمزد  پرونده  و 

خواهد شد.
***

با حقوق سال قبل قادر  کارگران 
به زندگی نیستند

نماینده کارگران در شورای عالی 
کارفرمایان  مزدی  فریز  پیشنهاد  کار، 
و  کرد  تعبیر  کرونایی  سواری  موج  را 
باید  کارگران  دستمزد  تکلیف  گفت: 
غیر  در  تر مشخص شود  هرچه سریع 
این صورت روی قراردادهای کارگران 
و مستمری بازنشستگان و بازار کار اثر 

منفی خواهد گذاشت.
علیرضا حیدری، بر تشکیل هرچه 
سریع تر نشست تعیین دستمزد شورای 
بود  قرار  و گفت:  کرد  تاکید  کار  عالی 
اول  نیمه  در  کار  عالی  شورای  جلسه 
تاکنون  ولی  شود  برگزار  ماه  فروردین 
از  بعد  نیست.  از تشکیل جلسه  خبری 
وجود  امکان  این  ماه  فروردین  پنجم 
داشت که به طور رسمی وارد مذاکرات 
مزد شویم و دبیرخانه شورای عالی کار 
فرصت داشت تا امروز از اعضای شورا 
برای ادامه مذاکرات دعوت و تکلیف مزد 

سال  13۹۹ را مشخص کند.
خیر  ا ت  ا ر ظها ا ه  ر با ر د وی 
کارفرمایان مبنی بر فریز کردن دستمزد 
و موکول کردن تعیین مزد کارگران به 
گفت:  و  کرد  عقیده  ابراز  کرونا  از  بعد 
طرف  آن  کارفرمایان  را  پیشنهاد  این 
سال هم مطرح کردند و در مکاتبه ای 
هم که رئیس کانون کارفرمایان با وزیر 
کار داشت درخواست کرد که فریز مزدی 
همان  در  موضوع  این  اما  بیفتد  اتفاق 
جلسه اول در شورای عالی کار رد شد 
و خود دولت تاکید کرد که مذاکرات مزد 
به سال بعد موکول نشود و به تاخیر نیفتد 
چه برسد به اینکه فریز مزدی صورت 
با تاخیر معناداری در مذاکرات  گیرد و 

همراه شود.
موج  بر  سوار  دستمزد«  “فریز 

کرونا!
حیدری پیشنهاد فریز مزدی را موج 
سواری کرونایی تعبیر کرد و گفت: دنیا 

به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا 
درگیر است و درگیری برخی کشورها 
از ما بیشتر است ولی در این کشورها از 
چنین نسخه هایی تبعیت نمی شود و 
دولتها درشرایط بحرانی به کمک همه 
بخشهای اجتماعی از جمله کارگران و 
همه  که  حالی  در  می آیند  کارفرمایان 
حرف  رونق  یا  رکود  زمان  در  ساله 
کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این 
است که توان پرداخت ندارند و امسال 
هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه های 
این  که  حالی  در  می شود  آورده  جدید 

بهانه های سوخته شده خریدار ندارد.
با حقوق سال قبل قادر  کارگران 

به زندگی نیستند
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار تصریح کرد: ادبیات جدیدی که به 
اسم » فریز مزدی« به کار گرفته شده 
به لحاظ اخالقی، قانونی، ملی و انسانی 
درست نیست و در این وانفسای قیمتها 
و اوضاع و احوال اقتصادی نمی توان از 
قبل  سال  حقوق  با  خواست  کارگران 
زندگی کنند لذا جلسه شورای عالی کار 
باید هر چه سریع تر تشکیل و تکلیف 
مزد کارگران مشخص شود تا بیش از 
این از جریان کرونا برای تاخیر در تعیین 

مزد سوء استفاده نشود.
فریز  مفهوم  حیدری،  گفته  به 
مزدی  مذاکرات  که  نیست  این  مزدی 
را به تاخیر بیاندازیم و بگوییم کارفرما 
ماه  فروردین  اول  از  است  موظف 
فریز  بلکه  کند  پردخت  را  مابه التفاوت 
صورت  حقوق  افزایش  یعنی  مزدی 
گذشته  سال  به  نسبت  مزد  و  نگیرد 

تغییری نکند.
در   ۹۹ دستمزد  تعیین  تاخیردر 

مستمری بازنشستگان اثرگذار است
مزد  تکلیف  نشدن  مشخص  وی 
بازنشستگان  حوزه  در  را   13۹۹ سال 
تامین اجتماعی اثرگذار دانست و گفت: 
ندهیم،  افزایش  را  کارگران  مزد  اگر 
حقوق و مستمری نزدیک به سه میلیون 
و 3۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی را 
هم فریز کرده ایم که این کار به لحاظ 

اخالقی و انسانی درست نیست.
به گفته نماینده کارگران در شورای 
جلسات  برگزاری  در  تاخیر  کار،  عالی 
وضعیت  بر  کار  عالی  شورای  دستمزد 
بنگاهها، قراردادهای کار و فضای کسب 

و کار آثار زیانباری می گذارد.
نشست دستمزد شورای عالی کار 
نتیجه  بدون  گذشته  سال  ماه  اسفند 
نیمه  به  مذاکرات  ادامه  و  یافت  پایان 
اول فروردین ماه امسال موکول شد اما 
با گذشت بیش از دو هفته طبق گفته 
در  حضور  دعوتنامه  کارگری  مقامات 
شورای عالی کار ارسال نشده و تاخیر 
در برگزاری نشست شورای عالی کار، 
نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت 
حقوق ها و قراردادهای کار را به دنبال 

داشته است.

مدیرعامل بانک سینا:
صادرکنندگان چک های برگشتی بانک سینا مشمول محرومیت های 

بانکی نمی شوند
مدیرعامل بانک سینا گفت: پیرو مصوبه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، صادرکنندگان چک هایی که سررسید 
آنها در بازه زمانی اول اسفند ۹۸ تا 31 اردیبهشت ۹۹ بوده و به 
علت شرایط حاصل از شیوع ویروس کرونا دچار برگشتی شده 
اند به مدت 3 ماه، مشمول محرومیت های بانکی نمی شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی افزود: با توجه به مصوبه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور مساعدت با کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به ویژه کسب و کارهای کوچک که قادر 
به ایفای تعهدات خود نبوده و سررسید چک های آنها در بازه زمانی 1 اسفند 
۹۸ تا 31 اردیبهشت ۹۹ باشد، مشمول محرومیت های بانکی مصرح در قانون 
چک نشده و این دسته از افراد می توانند از خدمات بانک به مدت حداکثر تا 

3 ماه پس از تاریخ برگشت چک مذکور استفاده کنند.
وی درخصوص این محرومیت ها که به مدت 3 ماه اعمال نخواهد شد، 
تصریح کرد: محرومیت های مذکور شامل افتتاح حساب و صدور کارت های 
بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر 
مبلغ متعلق به صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک به میزان کسری مبلغ 
چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیالت 
بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی 
ارزی و ریالی مندرج در ماده ۵ مکرر قانون اصالح قانون صدور چک است.

دکتر ایمانی تاکید کرد: مشمولین برای بهره مندی از مساعدتهای درنظر 
گرفته شده در این طرح، می بایست درخواست خود را به بانک سینا ارائه نمایند 

تا تمهیدات الزم در این خصوص اتخاذ گردد.
و حمایت  از مساعدت  بانک سینا  مدیرعامل  نیز  پیشتر  است  گفتنی 
تسهیالت گیرندگان آسیب دیده از شیوع کرونا و تعویق اقساط تسهیالت 
صاحبان کسب و کارهای بزرگ و کوچک و گیرندگان وام های قرض الحسنه 
بانک سینا به مدت سه ماه طبق مصوبه تعیین مصادیق دولت خبر داده بود.

بانک  پس انداز  آغاز هشتمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
اقتصادنوین

قرض الحسنه  حساب های  جشنواره  دوره  هشتمین 
پس انداز )ریالی( بانک اقتصادنوین با هدف ترویج سنت پسندیده 
»قرض الحسنه« آغاز شد.روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در 
این جشنواره که از 1۸ فروردین ماه تا 1۸ مهرماه 13۹۹ برگزار 
می شود به پاس قدردانی از مشارکت خیرخواهانه هم وطنان 

عزیز، به قیدقرعه 1۰ جایزه یک میلیارد ریالی، ۲۰ جایزه پانصد میلیون ریالی، 
۵۰ جایزه صد میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به سپرده گذاران 
نیک اندیش این بانک اهدا خواهد شد.همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، از 
هر 1۰ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی، یک نفر برنده جوایز ارزنده بانک 
اقتصادنوین خواهد بود. حداقل موجودی برای شرکت در جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین ۵۰۰ هزار ریال است و به ازای هر ۵۰۰ 
هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود.با توجه به 
لزوم کاهش ترددهای غیرضروری به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشتریان بانک 
اقتصادنوین که عالقه مند به مشارکت در این سنت پسندیده هستند، می توانند 
با فعال سازی اینترنت بانک خود به صورت غیرحضوری یا با استفاده از سایر 
خدمات الکترونیکی این بانک مانند اپلیکیشن  همراه نوین و ... نسبت به افزایش 
موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود اقدام و از هم اکنون شانس خود 
را برای برنده شدن در این جشنواره افزایش دهند.گفتنی است، منابع حاصل از 
سپرده گذاری مشتریان سخاوتمند بانک اقتصادنوین در حساب های قرض الحسنه 
پس انداز، به صورت کامل صرف اعطای تسهیالت قرض الحسنه به جوانان، 
مددجویان و سایر اقشار نیازمند جامعه می شود.هم وطنان ارجمند می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط با مشتریان بانک 

اقتصادنوین به شماره ۴۸۰31۰۰۰-۰۲1 تماس حاصل فرمایند

بلیط امنیتی بانک دی ضامن تراکنش های اینترنتی مشتریان
به منظور ارتقای امنیت کاربران سامانه های بانکداری 
الکترونیک بانک دی و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از 
سپرده های مشتریان، سرویس »بلیط امنیتی« در سامانه های 
بانک دی راه اندازی شد.روابط عمومی بانک دی، محمدعلی 
بخشی زاده، معان فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک با 

اعالم این خبر افزود: برخی از کالهبرداران اینترنتی با طراحی صفحه اینترنتی 
مشابه صفحه اینترنت بانک مورد نظر، به روش های مختلف مانند پیامک، 
ایمیل و وب سایت های نامعتبر، مشتری را به صفحه جعلی اینترنت بانک هدایت 
می کنند و برخی از مشتریان نیز بدون رعایت مالحظات امنیتی و دقت نکردن 
به آدرس صفحه، نام کاربری و رمز عبور خود را در صفحه مذکور وارد می کنند 
و  با ارائه ناخواسته این اطالعات به کالهبرداران، زمینه برداشت غیرمجاز از 
سپرده های خود را فراهم می کنند.وی افزود: در این راستا با هدف جلوگیری 
از کالهبرداری های اینترنتی و افزایش ضریب امنیتی سامانه های بانکداری 
الکترونیک بانک دی، سرویس »بلیط امنیتی« در سامانه های اینترنت بانک، 
اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی راه اندازی شد که در قالب یک کد به 
صورت خودکار برای شماره تلفن همراه ثبت شده مشتری در سیستم ارسال 
می شود.بخشی زاده درباره نحوه استفاده از این سرویس گفت: برای کاربران 
اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی در هنگام انتقال وجه به 
صورت داخلی، پایا و ساتنا، پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق سپرده، یک 
کد امنیتی با عنوان »بلیط امنیتی« به شماره تلفن همراه مشتری ارسال می 
شود و مشتری باید این کد را در قسمت مربوط به »بلیط امنیتی« در صفحه 
انتقال وجه، پرداخت قبض  یا خرید شارژ وارد کند و صرفاً در صورت صحیح 
بودن کد، انتقال وجه انجام می شود.بخشی زاده در پایان با تاکید بر این که 
پیش شرط ارسال بلیط امنیتی، فعال بودن سرویس پیامک مشتری است، 
افزود: سرویس بلیط امنیتی برای آن دسته مشتریان حقیقی که از سرویس 
دریافت پیامک های بانک استفاده می کنند، فعال شده است و امکان غیرفعال 

سازی آن برای مشتریان مذکور وجود ندارد.

تجربه ای متفاوت از بانکداری با »بله« در روزهای شیوع کرونا
در روزهایی که شیوع ویروس کرونا مهم ترین موضوع و 
دغدغه کشور است، اپلیکیشن »بله« بانک ملی ایران، محیطی 
امن و البته راحت را برای انجام امور بانکی در اختیار کاربران و 
مشتریان قرار داده است.روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک با ارتقای زیرساخت های بانکداری الکترونیک خود در 

روزهای شیوع کرونا، شرایط انجام امور بانکی برای مشتریان را از به صورت 
غیرحضوری فراهم کرده است.بله« یک اپلیکیشن با قابلیت های فراوان پیام 
رسانی است که عالوه بر آن، کاربر می تواند به طور همزمان تبادالت مالی 
خود را نیز در بستر آن انجام دهد. بدین ترتیب عالوه بر همه خدمات معمول 
یک پیام رسان از جمله گفت و گو، ایجاد کانال و گروه، استفاده از استیکر و 
بازو )بات( و... امکان انجام خدمات بانکی از قبیل عملیات کارت به کارت، 
خرید شارژ، پرداخت قبوض، استعالم و پرداخت تسهیالت، پرداخت خالفی 
خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور، امور خیریه و... با بله برای کاربر  
فراهم است.در حال حاضر ۲۴ بانک به عنوان مبدا انتقال وجه به این اپلیکیشن 
پیوسته اند و کاربران می توانند از مبدا این بانک ها به تمام بانک های عضو 
شتاب، بدون دانستن شماره کارت مقصد کارت به  کارت انجام دهند.همچنین 
اگر مشتریان بانک همچنان به حضور در شعبه نیاز داشتند می توانند با بازو 
)بات( ملی یار بله به آدرسbmiassistantbot@ پیش از حضور خود، 
راحت و بی دردسر و از آن مهم تر سالم و بهداشتی نوبتشان را دریافت کنند.

نشست اضطراری وزیران نفت G۲۰ روز جمعه برگزار می شود
 ۲۲( جمعه  روز   G۲۰ گروه  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 

فروردین ماه( در یک نشست اضطراری گرهم می آیند.
به گزارش روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، وزیران نفت G۲۰ این هفته 
پس از تالش عربستان سعودی و آژانس بین المللی انرژی )IEA( برای حمایت 
از صنعت نفت که از همه گیری ویروس کرونا آسیب  دیده است، یک نشست 

اضطراری برگزار می کنند.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی، اعالم کرد میلیون ها شغل و 
ثبات اقتصاد جهانی در معرض خطر است و مذاکرات روز جمعه با هدف یافتن 
راهی برای حمایت از بازارهای انرژی حین رویارویی با بحران برگزار می شود.

این نخستین باری است که G۲۰ به طور اختصاصی برای رسیدگی به 
مسائل انرژی نشستی اضطراری تشکیل داده و این مسئله نشان دهنده عمق 

نگرانی از سقوط قیمت نفت است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: مازاد عرضه ناشی از بحران ویروس 

کرونا، بر بازار نفت سنگینی می کند.
وی افزود: این مازاد عرضه در حال رسیدن به حدی است که می تواند 
پیامدهای قابل توجهی برای ثبات اقتصاد جهانی و میلیون ها کارگر شاغل در 
صنعت نفت و گاز داشته باشد. وظیفه اصلی G۲۰ فراهم آوردن و حفظ ثبات 

مالی و اقتصادی بازارهای جهانی است.
قیمت های جهانی نفت خام ناگهان از سطوح ۶۵ دالر برای هر بشکه 
در آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی به سطوح کنونی حدود ۲۰ دالر برای هر بشکه 
سقوط کرد، اما هم اکنون اندکی بهبود یافته است و نفت خام شاخص برنت 
از رقم های ۲۰ دالر برای هر بشکه در هفته گذشته، در سطوح نزدیک به 33 
دالر برای هر بشکه معامله می شود، اما همچنان پایین تر از رقم ۶۶ دالر در 

پایان سال ۲۰1۹ میالدی است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که تالش کرده است برای جلوگیری 
روسیه  و  سعودی  عربستان  بین  خام  نفت  جهانی  قیمت های  شدید  افت  از 
میانجیگری کند، روز پنجشنبه )1۴ فروردین ماه( اظهار کرد انتظار دارد با توافق 
بین عربستان و روسیه عرضه نفت 1۰ تا 1۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

در پی ادعای ترامپ مبنی بر توافق عربستان و روسیه برای کاهش عرضه 
نشست  تشکیل  خواستار  نیز  ریاض  کشور،  دو  رهبران  بین  مکالمات  و  نفت 

اضطراری اوپک و متحدانش )اوپک پالس( شد.
اوپک، روسیه و ۹ متحد دیگر آنها قرار است روز پنجشنبه )۲1 فروردین ماه( 
نشستی فوق العاده  از طریق وبینار برگزار کنند تا درباره توافق کاهش تولید و 

برقراری آتش بس جنگ قیمتی ریاض و مسکو مذاکره کنند. 
عربستان و روسیه تأکید کرده اند تولیدکنندگان بزرگ جهان از جمله آمریکا 

نیز باید در این کاهش تولید مشارکت داشته  باشند.
عربستان سعودی، بزرگ ترین تولیدکننده اوپک که ریاست دوره ای گروه 
اخیر تحت فشار واشنگتن قرار گرفته  نیز به عهده دارد، در روزهای  را   G۲۰
است. کاهش قیمت نفت خام آینده صنعت نفت آمریکا را به خطر می اندازد و 
ترامپ تهدید کرده است در صورت عدم کاهش تولید، تعرفه هایی را بر واردات 

نفت ریاض اعمال خواهد کرد.
در همین حال، دن برویلت، وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه )1۸ فروردین ماه( 
اظهار کرد: ایاالت متحده، عربستان سعودی، رئیس دوره ای گروه G۲۰ را به 
برگزاری نشست فوق العاده وزیران G۲۰ در پایان این هفته تشویق کرده  است 

و انتظار می رود این اتفاق بیفتد. 
بر اساس اعالم وزارت انرژی آمریکا، برویلت آخر هفته با همتای سعودی 
خود صحبت کرد و گفت که نزاع بر سهم بازار پیامدهای جبران ناپذیری برای 

ایاالت متحده و جهان دارد.
برویلت گفت: برخی قانونگذاران آمریکا اقدام های روسیه و عربستان برای 

افزایش تولید را غارتگرانه می دانند.
وی افزود: برخی، اقدام ها برای افزایش عرضه را حمله ای مستقیم برای 

هدف قرار دادن تولیدکنندگان نفت شیل می دانند.
وزیر انرژی آمریکا اظهار کرد: صنعت انرژی ایاالت متحده باید مطابق 
با کاهش تقاضای ناشی از شیوع  ویروس کرونا خود را تطبیق دهد. ترامپ به 
برویلت دستور داده است با اجاره دادن ۷۷ میلیون بشکه فضای باقیمانده در 

تأسیسات، ذخایر استراتژیک نفت ایاالت متحده را ُپر کند.

تولید  تحقق جهش  برای  مهم  راهبردی  ارزش  زنجیره  تکمیل 
در صنعت پتروشیمی

در  تولید  جهش  گفت:  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  دبیر 
ارزش و توسعه صنایع تکمیلی محقق  با تکمیل زنجیره  پتروشیمی  صنعت 

خواهد شد.
به  اشاره  با  اسالمی  پتروشیمی، مجتبی  ملی صنایع  به گزارش شرکت 
با شعار جهش تولید ازسوی مقام معظم رهبری گفت:  مزین شدن سال ۹۹ 
پتروشیمی،  صنعت  در  تولید  جهش  تحقق  برای  ضروری  اقدام های  از  یکی 
ایجاد  با هدف  پتروشیمی  پایین دستی  توسعه صنایع  و  ارزش  زنجیره  تکمیل 

ارزش افزوده بیشتر است.
اشتغال زایی  پتروشیمی  صنعت  باالدستی  بخش  هم اکنون  افزود:  وی 
مطلوبی ایجاد کرده است. این در حالی است که بنگاه های زیادی در بخش 
پایین دست پتروشیمی در کشور فعال اند. این مجموعه بنگاه ها چند میلیون تن 
در سال خوراک از پتروشیمی ها دریافت می کنند که این مقدار خوراک به اشتغال 

هزاران نفر منجر شده است.
اینکه در مناطقی  بیان  با  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  دبیر 
از کشور امکان ایجاد خوشه های صنعتی مبتنی بر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی وجود دارد که این واحدها عموماً سرمایه گذاری اندکی نیاز دارند، ادامه 
داد: اگر این واحدها به خوبی طراحی شوند می توانند صادرات محور هم باشند. 
با مهیا شدن زیرساخت ها بخش خصوصی تمایل وافری به سرمایه گذاری در 

واحدهای پایین دستی پتروشیمی دارد.
اسالمی با  تأکید بر اینکه سازندگان ایرانی آماده هرگونه همکاری با خانواده 
بزرگ صنعت پتروشیمی ایران هستند، گفت: اکنون ۸۵ درصد نیاز صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی را می توانیم در داخل با قدرت بسازیم.

با وجود محدودیت های ناشی از کرونا و بارندگی های سیل آسا؛
عملیات اجرایی خط لوله گوره - جاسک در جریان است

فعالیت های اجرایی بخش زودهنگام طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام 
گوره - جاسک با رعایت دستورعمل های بهداشتی ستاد ملی مدیریت و مقابله 
با کرونا به صورت شبانه روزی دنبال می شود و با وجود محدودیت های ناشی از 

شیوع کرونا و بارندگی های سیل آسا، متوقف نشده است.
به گزارش شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل این 
این  از  ناشی  ایجادشده  موانع  و  ویروس کرونا  به شیوع  اشاره  شرکت ضمن 
ویروس در پیشرفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک  گفت: با 
برگزاری نشست های متعدد با مسئوالن منطقه ای و استانی در مسیر عملیات 
طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک توانستیم مانع از توقف عملیات 
اجرایی طرح شویم و با به کارگیری حداقلی نیروها به صورت دو شیفت در ایام 
تعطیالت، شاهد پیشرفت خوبی در گستره های مختلف این طرح به ویژه قطعه 

دوم از گستره ۴ در بخش زودهنگام هستیم.
وی افزود: از ۲۶ اسفند ماه تاکنون حدود یک میلیون مترمکعب عملیات 
خاکبرداری، حدود ۲۵ کیلومتر مسیرسازی، حدود 1۵ کیلومتر عملیات ریسه 

لوله و بالغ بر 1۵ کیلومتر جوشکاری لوله انجام شده است.
مدیرعامل شرکت متن اظهار کرد: به منظور عمل به دستورعمل های ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا و حفظ سالمتی مردم در این مناطق، کمپ های 
اسکان ارکان پروژه به صورت ضربتی از محل شهرها و روستاها به مجاورت 
دفاتر اداری و محل فعالیت های اجرایی طرح منتقل و متمرکز شد که موافقت 

مسئوالن منطقه برای ادامه فعالیت ها در طرح را به دنبال داشت.
دهقانی به بارندگی های سیل آسای اخیر در استان هرمزگان اشاره کرد و 
افزود: بارندگی های اخیر سبب قطع جاده های دسترسی و راه های ارتباطی و 

نیز کندی روند فعالیت های اجرایی طرح شده است.
وی گفت: با نظارت کامل و بازدیدهای مستمر امیدواریم با همکاری همه 
نهادها و مردم شریف منطقه، فعالیت ها سرعت بیشتری به خود بگیرد و تأخیر 
ناشی از سیل و شیوع ویروس کرونا جبران شود تا بتوانیم تعهدهای خود در 

این طرح ملی را در زمان تعیین شده به انجام برسانیم.

با تاخیر و بدون حضوربرخی نمایندگان کارگری؛ 

دستمزد کارگران، امروز تعیین تکلیف می شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

عباس آرگون | نایب رئیس کمیسیون بازارپول 
و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

ارگان های و اعضا  پویاست؛  اقتصاد کالبدی زنده و 
تشکیل دهنده این کالبد نیز برای حیات خود نیازمند شرایط 
هر  حمله  که  نیست  شکی  هستند؛  امنی  و  سالم  زیستی 
بیماری یا ویروسی به این کالبد زنده شرایط حیات را دچار 

بحران یا اختالل خواهد کرد.
المللی  بین  اقتصاد  به واقع کالبد  نیز  ویروس کرونا 
و البته اقتصاد و تجارت کشور را مورد حمله ای جدی قرار 
داده است. حال ما با پیکری که از آسیب ها و تهدیدها در 
امان نبوده مواجه ایم که باید با تجزیه و تحلیل دقیق شرایط 
موجود ضمن بهره مندی از تجارب گذشته، بهترین روش و 

راهکار مقابله را یافته و اجرایی کنیم.
کاهش جهانی قیمت نفت و ادامه تحریم های ظالمانه، 
اقتصاد کشور را  آسیب پذیرتر کرده و در شرایط سخت تری 
بیماری  از  بحران حاصل  که  زمانی  در  و  است  داده  قرار 
کرونا، اقتصاد بین المللی را از مدار طبیعی خود خارج کرده 
و رکود جهانی همراه با ابهامات ناشی از تبعات این بیماری 
دامن گیر اقتصاد جهانی شده است، ما باید در جریان درمان 
عوارض و تبعات ناشی از تهاجم ویروس کرونا، بیماری های 
زمینه ای اقتصاد کشور را شناسایی و در مسیر درمان آن 

گام های سریع و موثرتری برداریم.
نخست  کرونا  بحران  از  حاصل  آسیب های  درمان 
مستلزم شناسایی مشکالت این بحران و برآورد خسارت ها 
و تبعات آن بر بخش های مختلف اقتصاد و یافتن راهکارهای 
مناسب به منظور درمان این بخش های آسیب دیده است. 
مرحله بعدی این درمان بی شک تامین امکانات و پیش 
نیازها و منابع مالی الزم برای بهبود زخم های وارد شده از 

سوی این بحران جهانی است. 

روشن است که در شرایط فعلی پیش بینی های بودجه 
بر اساس قیمت نفت از امکان تحقق پذیری کمتری برخوردار 
می باشد و از سویی دیگر، شرایط موجود روند صادرات غیر 
نفتی را نیز کاهشی کرده و بر این دو می توان شاخص مهم 
رکود نسبی بنگاه ها و کسادی فعالیت های اقتصادی را نیز 
افزود که در نتیجه موجب کاهش یافتن یکی از مهم ترین 
از بودجه بر این  منابع درآمدی دولت )مالیات که بخشی 

درآمد تکیه زده (شده است.
نه تنها تجارت و تولید دچار اخالل شده بلکه به تبع آن 
اقشار آسیب پذیر جامعه نیز ناگزیر دچار این بحران شده اند. 
در همین راستا هزینه های دولت در حوزه کمک و تسهیالت 
به فعاالن و بنگاههای اقتصادی و همچنین تامین بسته های 

معیشتی برای اقشار آسیب دیده افزایش یافته  است.
با  توام  همبستگی  و  همدلی  موقعیتی  درچنین 
هوشمندی و آرامش به مدیریت بهتر شرایط کمک خواهد 
کرد. وفاق و همبستگی ملی همان حلقه اتصالی است که در 
این شرایط با بهره جستن از آن می توان آرامش، سالمت و 
امنیت اجتماعی و اقتصادی را بهتر از همیشه احساس کرد.

پیش از این در شرایط مختلف شاهد آن بودیم که 
از  اعم  و سازمان های مختلف  ارگان ها  نهادها،  اشخاص، 
برای  و  وارد میدان شده  قوا  تمام  با  عمومی و خصوصی 
گشایش گره های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت های 
بحران  امروز در شرایطی که  و  داشته اند  و موثری  جدی 
اقتصادی حاصل از کرونا غیرقابل پیش بینی و به صورت 
ناگهانی گریبانگیر کشور شده، امید آن می رود که با یک 
آمد و  فائق  آمده  ناخوب پیش  بر شرایط  بتوان  عزم ملی 
ضمن کنترل و کاهش تبعات آن از این مرحله نیز به سالمت 
گذار کنیم.در این بین بنگاه های تجاری به عنوان یکی از 
ارکان سیستم اقتصادی کشور و ارگان های حیاتی این کالبد 

آسیب دیده، باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر 
مورد درمان و حمایت قرار گیرند که البته تامین منابع مالی 
و همچنین تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور 
می تواند یکی از مناسب ترین و سریع ترین شیوه های بهبود 

مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا تامین منابع مالی دولت برای حمایت از 
بنگاه ها واقشار آسیب پذیر با کمترین آثار تورمی از اهمیت 
دولت  خصوص  این  در  است.  برخوردار  توجهی  شایان 
می تواند ضمن کاهش معافیت ها و توسعه پایه های مالیاتی، 
فروش دارایی های خود از طریق بازار سرمایه، استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی، دریافت کمک های بین المللی و 
تامین مالی از بازار سرمایه )انتشار اوراق ( و...نسبت به تامین 
منابع مالی مورد نیاز اقدام، تا سطح اشتغال کشور حفظ شود.

بهره مندی  با  تولید  در سال جهش  این صورت،  در 
گام های  داخلی  های  پتانسیل  و  توانمندی ها  از  بیشتر 
گذشته  تولیدی  توان  از  صیانت  با  و  برداشته  دقیق تری 
ظرفیت تولید را با توجه به کنترل شرایط بهداشتی مبارزه 

با این ویروس افزایش دهیم.
نه  تولید  بر  مبتنی  اشتغال  توسعه  نکنیم  فراموش 
تنها در شرایط بحرانی بلکه در شرایط عادی نیز مهم ترین 
بنابر  ادامه حیات و رونق همه جانبه جامعه است؛  امکان 
این، انتظار می رود با توجه به موج های پی در پی آسیب 
با تدابیر ویژه سطح اشتغال حفظ شود.  به اقتصاد کشور، 
این نکته اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، موج بیکاری، 
خود به بحرانی دیگر دامن خواهد زد. حمایت از اجزا جامعه 
به معنای حمایت از کل واحد جامعه است. این حمایت نیز 
همبستگی  و  یکپارچه  تمرکز  با  مگر  شد  نخواهد  محقق 
همه سازمان ها، تصمیم گیرندگان ومسووالن بر جلوگیری 

از گسترش آسیبهای حاصل از این بحران جهانی.

یادداشت

درمان زخم های اقتصادی کرونا با ثبات اشتغال

در حالی که دو روز گذشته گفته می شد که اعتباری 
حدود هزار میلیارد تومان برای کنسلی پروازها در هفته های 
گذشته پرداخت شده است، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
اعالم کرد: کاهش پروازهای داخلی در این ایام به بیش از 
۹۰ درصد رسیده است و چهار ایرالین داخلی نیز عملیات 
پروازهایشان را در این راستا متوقف کردند اما همچنان منتظر 
پرداخت اعتبارات الزم از سوی ستاد کرونا برای جبران این 
خسارت ها هستیم.در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و باال 
رفتن آمار مبتالیان و جان باختگان محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی  در همان روزهای نخست اسفند ماه پارسال 
اعالم کرد که مردم می تواند بدون پرداخت جریمه بلیت پرواز 
یا قطارهای خریداری شده خود را کنسل کرده یا به زمان 

دیگری موکل کنند.
در این راستا به گفته اسالمی بیش از ۲۰۰ هزار بلیت 
هواپیما کنسل شد و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان خسارت به 
ایرالین های داخلی البته تا 1۵ فروردین ماه و براساس برآورد 

انجمن شرکت های هواپیمایی وارد شده است.
البته دو روز گذشته آمار و ارقام رسمی اعالم شده نشان 
می داد که هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت ناشی از 

کنسل شدن بلیت هواپیما پیش بینی و پرداخت شده است.
این در حالی است که مقصود اسعدی سامانی - دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - در این باره به ایسنا گفت: 
به  وارد شده  برای جبران خسارت های  اعتباری  هنوز هیچ 
شرکت های هواپیمایی داده نشده و البته این در حالی است 
که کاهش پروازها همچنان ادامه دارد و بیشتر و بیشتر می شود.

پروازهای  و  هوایی  مسافرت های  کاهش  افزود:  وی 

به تدریج به  آغاز شد و  پارسال  از همان اسفند ماه  داخلی 
حدود ۷۵ درصد رسید که البته این میزان کاهش هم اکنون 
و در این روزها بیشتر شده و به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

شده  وارد  خسارت های  برآورد  گفت:  سامانی  اسعدی 
از سه  بیش  ماه  فروردین  تا 1۵  به شرکت های هواپیمایی 
هزار میلیارد تومان بوده است که البته این خسارت ها با توجه 
به ادامه داشتن این شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و 

مشخص نبودن پایان آن بیشتر هم خواهد شد.
این  بیان  با  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
ایرالین   ۴ داخلی  پروازهای  شدید  کاهش  راستای  در  که 
داخلی عملیات پروازهایشان را کامال متوقف کرده اند گفت: 
انجام  حال  در  ظرفیت  حداقل  با  نیز  دیگر  ایرالین های 
می خواهیم  مسووالن  از  رو  این  از  هستند.  پروازهایشان 
اعتبارات الزم برای جبران این خسارت ها را هر چه سریعتر  
به  دوباره  بتوانند  هواپیمایی  شرکت های  تا  کنند  پرداخت 

فعالیت های خود ادامه دهند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد؛

کاهش 90 درصدی پروازهای داخلی
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پیروزی جدید احسان حدادی، اینبار برابر کرونا

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا بعد از حدود 1۰ روز توانست 
ویروس کرونا را شکست دهد و حاال از بهبودی حال خودش خبر می دهد. 
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک ۲۰1۲ لندن بار دیگر و این بار 
در عرصه ای متفاوت به پیروزی رسید و پس از 1۰ روز دست و پنجه نرم 
کردن با ویروس کرونا توانست این بیماری خطرناک را به زانو درآورد و 
در این میدان هم سربلند باشد. احسان درباره روزهای سخت مبارزه با 

کرونا گفت: خدا را شکر روزهای سخت را پشت 
سر گذاشته ام و بهبودی ام را به دست آوردم.

سایت  با  گفت وگو  در  حدادی  احسان 
فدراسیون دوومیدانی اظهار داشت:» روزهای 
حال  شدم  متوجه  که  بود  نو  سال  نخست 
مساعدی ندارم و آنچه دچار آن شده ام، فراتر 
در  درست  است.  عادی  سرماخوردگی  ازیک 
ازخبرنگاران  یکی  با   در مصاحبه  روز  همان 
این موضوع را عنوان نمودم. با شروع عالئم 
بالفاصله سرپرست فدراسیون و دکتر اشکان 
فدراسیون  پزشکی  کمیته  رییس  اردیبهشت 
با من تماس گرفتند و مراحل درمان من به 
همراهی دکتر اردیبهشت جهت نمونه گیری 

و تست کرونا انجام شد. سی تی اسکن ریه و آزمایش های  الزم و همچنین ویزیت 
متخصص عفونی توسط دکتر صالحی انجام و ادامه یافت و با تشخیص کرونا در منزل 
قرنطینه و درمان آغاز شد. جناب آقای مبینی هر روز پیگیر حالم بودند که از ایشان 
و پیگیری های مکرر دکتر اردیبهشت تشکر می کنم. همین طور از مساعدت های 
ویژه فدراسیون پزشکی ورزشی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی دوره درمان 

تشکر ویژه دارم.«
وی ادامه داد: »این بیماری یک شوخی نیست و می  تواند شما را درگیر کند. 
هرکسی که باشید باید درخانه بمانید و توصیه ها را جدی بگیرید. شاید برخی فکر 
می کنند اینگونه بیماری ها فقط برای دیگران اتفاق می افتد، اما اینگونه نیست. شما 

در هر جایگاهی و درهرکجای جهان که باشید می توانید دچاراین بیماری شوید.«
حدادی در پاسخ به این پرسش که پیشگیری های الزم را برای مبتال نشدن انجام 
می دادید یا نه؟ توضیح داد: »بله مراقبت می کردم، ضد عفونی مداوم  دست ها و استفاده 
از دستکش و همچنین استفاده از ماسک در محیط های شلوغ را رعایت  می کردم، اما 
به هر ترتیب مبتال شدم و روزهای خیلی سخت را پشت سرگذاشتم. حالی را تجربه 
کردم که علی رغم انجام چندین عمل جراحی و توانایی بدنی که دارم تجربه نکرده 
بودم و همیشه خیلی زود به روند عادی زندگی برمی گشتم. درهیچ یک از جراحی ها 
شرایط آنقدرسخت نبود، که دو هفته کامل در منزل خانه نشین باشم. نفس کشیدن 
برایم سخت بود اما خودم را نباختم. ترس دشمن اصلی شما در مواجهه با این بیماری 
است، اگر بترسید نمی توانید بر این بیماری غلبه کنید. بیش از هر چیزی روحیه خوبم 
به من کمک کرد. البته متاسفانه پدرم هم کمی زودتر از من به این ویروس مبتال 
شده بود و تمام بار سخت پرستاری در زمان درمان در منزل بر عهده مادرم بود و 
ایشان به تنهایی این مسئولیت سخت را عهده دار گردید. رعایت مسائل قرنطینه و 
بهداشتی داخل منزل از موارد دیگری بود که در این مدت بطور جدی انجام و زحمات 
مادر را دوچندان نمود و جهت پرستاری بی دریغ طی این مدت از ایشان سپاسگزارم.«

تنها مدال آور دو و میدانی ایران در بازی های المپیک نسبت به واکنش افراد 
جهانی  فدراسیون  »از  داشت:  اظهار  بیماری اش  به  جهان،  نقاط  اقصی  از  مختلف 
دوومیدانی به من ایمیل زدند و ابراز امیدواری کردند که بتوانم خیلی زود روند بهبودی 
را طی کنم. همچنین مدیر اجرایی بازی های المپیک توکیو، دیگر دوستانم از لهستان، 
آمریکا، اروپا، آفریقا و تمامی نقاط دنیا برایم پیام هایی با آرزوی بهبودی ارسال کردند. 
همینطور بسیاری از دوستان در داخل کشور اعم از روسای فدراسیون ها، قهرمانان 
دیگر رشته ها، مقام های لشگری و کشوری با من تماس گرفتند اما به دلیل حال بد 

نتوانستم پاسخگو باشم و از آنها سپاسگزارم.«
نماینده اول دو و میدانی ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در خصوص به تعویق 
افتادن بازی های المپیک به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: » متاسفانه اتفاق خوبی 
نبود. حداقل از نگاه یک ورزشکار که به صورت حرفه ای برای حضور در میادین جهانی 
تالش می کند و سعی دارد تا پیک آمادگی خود را برای یک تاریخ مشخص قرار دهد، 
این اتفاق خوشایند نیست. هر چند شاید برای غیر حرفه ای ها یک نوع زمان خریدن 
باشد. به هر حال چاره ای جز تعویق وجود نداشت و این یک امر اجتناب ناپذیر بود.«

امید کسب مدال دو و میدانی ایران در بازی های المپیک توکیو درپایان گفت: » 
تا بهبودی کامل و بر طرف شدن ویروس کرونا تمرینات را آغاز نخواهم کرد، تحمل 
می کنیم به امید اینکه هر چه زودتر این بیماری ریشه کن شود. از مردم عزیزم می خواهم 
که با رعایت کردن و عدم حضور غیرضروی در محیط های شلوغ به پایان این روند 
سرعت ببخشند. من از آن افرادی هستم که هرگز نمی توانستم روزی از خانه خارج 

نشوم، اما االن دو هفته است که خانه را ترک نکرده ام.«

7۰ المپین، اوج آرزوی ایران در توکیو ۲۰۲1
بررسی شانس های کسب سهمیه در رشته های مختلف نشان می دهد ایران 

می تواند با حدود ۷۰ ورزشکار در المپیک توکیو شرکت کند. 
طی ۲ روز اخیر مسئوالن رده باالی ورزش کشور به پیش بینی تعداد سهمیه 
های ایران در المپیک توکیو پرداختند. رییس کمیته ملی المپیک اعالم کرده ایران 
با حداقل 1۰ و حداکثر ۲۰ سهمیه دیگر راهی توکیو می شود، اما وزیر ورزش امروز 
در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک پیش بینی خود را حداقل 11 و حداکثر 1۸ 

سهمیه دیگر دانسته است. 
تاکنون ۵۰ سهمیه توسط  ایران  انجام شده که  بینی ها در حالی  این پیش 
ورزشکاران کسب کرده و با اعالم فدراسیون دوچرخه سواری، یک سهمیه این رشته 
هم در المپیک توکیو قطعی شده است. با این حال به نظر می رسد وزیر ورزش و 
رییس کمیته ملی المپیک فعال آن یک سهمیه دوچرخه سواری را قطعی نمی دانند و 

از کسب ۵۰ سهمیه قطعی خبر می دهند. 
جالب است بدانید که کاروان ایران در المپیک ریو ۶3 نفره بود؛ تعدادی که در 
نوع خودش یک رکورد محسوب می شد. در واقع حضور ۶3 ورزشکار المپیکی در ریو 

۲۰1۶ بزرگترین کاروان ایران در تاریخ المپیک را تشکیل داد. 
حاال با کسب ۵۰ سهمیه برای المپیک توکیو و احتمال کسب ۲۰ سهمیه دیگر 
طبق گفته مسئوالن، این احتمال هم وجود دارد که از نظر تعداد ورزشکاران، ایران 

رکوردشکنی کند و بزرگترین کاروان تاریخ خود را به توکیو بفرستد.
البته با توجه به اینکه برای نخستین بار ۲ رشته تیمی)والیبال و بسکتبال( از 
ایران هر کدام با 1۲ ورزشکار سهمیه المپیک را به صورت همزمان کسب کرده اند، 
این انتظار از قبل هم وجود داشت که تعداد سهمیه های ایران در توکیو بیش از دوره 

های قبلی باشد.

محبی: تعویق یک ساله المپیک به سود کشتی ایران است

عضو سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰1۹ نورسلطان 
گفت: وقتی به اردوی آخر تیم ملی رفتم، ابراهیم مهربان گفت که فدراسیون کشتی 

پیگیر پاداش کسب سهمیه المپیکم است.
یداهلل محبی در مورد پیگیری تمریناتش در کرمانشاه اظهار داشت: زمانی که 
اردوی تیم ملی به خاطر کرونا تعطیل شد به خانه برگشتیم. من و ارشک با هم تمرین 
می کنیم. او نسبت به قبل وزن بدنش سنگین تر شده و راحت تر می توانیم با هم تمرین 

کشتی انجام دهیم.
 وی در پاسخ به این سوال که بعد از کسب سهمیه سنگین وزن المپیک، در 
پی مثبت اعالم شدن دو حریفش در مسابقات جهانی نورسلطان، آیا پاداش مصوب 
کمیته ملی المپیک برای کسب سهمیه را دریافت کرده است، تاکید کرد: هنوز نه اما 
وقتی به اردوی آخر تیم ملی رفتم، ابراهیم مهربان گفت که فدراسیون کشتی پیگیر 
این موضوع است و پاداشت را می گیری. به هرحال فدراسیون مسئله را دنبال می کند 

اما فعاًل درگیر ماجرای کرونا شده ایم. 
محبی تعویق یک ساله المپیک را به سود کشتی ایران دانست و ادامه داد: من 
احساس می کنم این موضوع به نفع ما شده باشد. اکثر بچه ها هم سن و سال هستیم 
و تیم ملی ترکیب نسبتا جوانی دارد. در این مدت تیم ما پخته تر از قبل می شود و زمان 

بیشتری به بچه ها داده می شود که بتوانند خودشان را آماده المپیک کنند.
مدعی کرمانشاهی تیم ملی آزاد با اشاره به اینکه با برگزاری مسابقه انتخابی، 
بهترین شرایط برای انتخاب ملی پوش مهیا می شود، خاطرنشان کرد: من همه تالشم 
بر این است که بتوانم امسال بهترین نتیجه را در انتخابی بگیرم و نظر کادر فنی تیم 
ملی را به خود جلب کنم. در خبرها خواندم که پکیج انتخابی تیم ملی در حال نهایی 
شدن است و از این بابت هم خیلی خوشحالم. این کار بسیار خوبی است که قرار شده 
انجام شود. به این شکل کشتی گیری که در سطح ملی مطرح است، تکلیف خودش 
را از ابتدا می داند و از همان مقطعی که تمریناتش را شروع می کند، می داند باید چه 

مسیری را برای کسب دوبنده تیم ملی طی کند.

بیانیه عجیب باشگاه رئال مادرید؛
دوران رونالدو در رئال تمام شده است!

باشگاه رئال مادرید به اخبار و شایعات اخیر در مورد بازگرداندن کریستیانو 
رونالدو واکنش نشان داد.

به گزارش آاس، در روزهای اخیر اخباری درباره جدایی کریستیانو رونالدو 
از یوونتوس به خاطر بحران کرونا منتشر شده است که در حد شایعه بودند.

موضوع  این  به  پرداختن  با  اسپورت  دلو  کوریه  نشریه  اما  گذشته  روز 
ایتالیایی نوشت که  احتمال این انتقال را به واقعیت نزدیک دانست. نشریه 
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. 
در گزارش کوریره قید شده بود که هرچند رونالدو هنوز دو سال دیگر 
با یوونتوس قرارداد دارد اما هرگز یک جا به جایی گرانقیمت دیگر را نادیده 
نمی گیرد. با این که شیوه جدایی رونالدو از رئال تلخ بود اما  همچنان رابطه 
فلورنیتینو پرز)رئیس رئال( و رونالدو خوب است. این نکته را نیز نباید فراموش 
کرد که رونالدو چند ماه پیش جایزه مارکا دریافت کرد و برای تماشای ال 
کالسیکو در برنابئو حاضر شد و مورد استقبال ویژه هواداران رئال نیز قرار گرفت.

کوریره نوشته بود که یوونتوس حاضر است با ۶۰ میلیون یورو نیز رونالدو 
را به تیمی دیگر انتقال دهد چرا که قادر به پرداخت دستمزد نجومی او پس از 

بحران ویروس کرونا و تعطیلی فوتبال نخواهد بود.
نشریه آاس اما روز گذشته در گزارشی ویژه هرگونه احتمال بازگشت 
رونالدو به رئال را منتفی دانست. آاس معتقد است که بازگشت رونالدو غیرممکن 

خواهد بود و هر خبری در این مورد بی اساس است.
آاس به نقل از یکی از منابع نزدیک به مدیران رئال نوشته است:» رونالدو 
با سیاست های نقل و انتقاالتی ما سازگار نیست. دوران او در رئال تمام شده 

و حاال گزینه های خرید باشگاه، بازیکنانی دیگر هستند.«

اولویت رئال برای تقویت خط حمله کسی نیست جز »کیلیان امباپه« و 
هرچند احتمال جذب این ستاره فرانسوی برای فصل بعد صفر به نظر می رسد 
ولی رئال خوشبین است که تابستان ۲۰۲1 بتواند انتقال بزرگ خود را نهایی کند.

سیاست رئال در نقل و انتقاالت، جذب ستاره های جوان است و این 
باشگاه در تاریخ خود هرگز تمایلی برای بازگرداندن ستاره های بزرگ سابق 
خود نشان نداده است. به این ترتیب باید رویای بازگشت رونالدو برای بخش 

اعظمی از هواداران این باشگاه را تمام شده دانست.

پاریسی ها عقب نشینی کردند؛
نیمار در یک قدمی نوکمپ

تابستان  که  زرمن  سن  پاری 
در  نفوذناپذیر  ای  صخره  گذشته 
بود،  نیمار  برای  بارسا  با  مذاکرات 
خود  اصلی  شروط  از  یکی  از  حاال 

صرفنظر کرده است.
بحران  اسپورت،  گزارش  به 
ناشی از شیوع ویروس کرونا احتماال 
از  بسیاری  خوردن  هم  به  باعث 
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  معادالت 
مهم  سوژه  دو  شد.  خواهد  رو  پیش 

امباپه را  انتقاالت در پی اس جی حضور دارند که همواره کانون شایعاتند. 
رئال می خواهد و نیمار را هم بارسلونا.

روز گذشته نشریه اکیپ در گزارشی ویژه ادعا کرد که پی اس جی بر 
خالف چند ماه پیش، حاال قصد از دست دادن هیچ کدام از دو فوق ستاره خود 
کیلیان امباپه و نیمار را ندارد و برای حفظ شان نهایت تالش خود را خواهد کرد 
ولی در این بین اگر مجبور به فروش یک بازیکن شود، آن نیمار خواهد بود.

فرانسوی،  نیمار، روی حفظ ستاره  و  امباپه  بین  واقع پی اس جی  در 
نهایت تالش خود را خواهد کرد. به این ترتیب یک در دیگر به روی بارسلونا 
باز خواهد شد. باشگاهی که تابستان گذشته هر کاری برای بازگرداندن نیمار 
انجام داد ولی موفق به این کار نشد و کاتاالن ها حاال می دانند که برای 
تابستان پیش رو نیز شانس هایی خواهند داشت؛ هرچند که مذاکره با پی اس 

جی هرگز کار آسانی نبوده و نخواهد بود.
در گزارش اکیپ آمده بود که نیمار در سومین سال حضورش در پی 
اس جی و در پایان فصل می تواند با استناد به بندی در اساسنامه فیفا برای 
جدایی اقدام کند. او می تواند با پرداخت 1۸۰ میلیون یورو قراردادش را فسخ 
کرد. رقمی که در واقع باید بارسا برای نیمار پرداخت کند و با توجه به شرایط 
کنونی و تعطیلی فوتبال که منجر به ضرر اقتصادی فراوان به تیم ها شده، 
پرداختش برای آبی اناری ها غیرممکن به نظر می رسد ولی پس از اقدامات 
اخیر مبنی بر کاهش دستمزد بازیکنان به میزان ۷۰ درصد، بارسا فعال از توازن 

مالی الزم برای چنین حرکتی برخوردار است.
یکی از منابع نزدیک به مدیران پی اس جی فاش ساخته است که باشگاه 
پاریسی در شرایط کنونی رضایت خواهد داد تا برای انتقال نیمار، از خیر پرداخت 
تمام نقد صرفنظر کند و به پرداخت قسطی و حتی معاوضه بازیکن به عالوه 
پول نیز راضی شود. اتفاقی که بارسا سال گذشته منتظر وقوعش بود ولی پی 

اس جی خاضر به عقب نشینی نشد. 
بارسلونا حاضر بود 1۰۰ میلیون یورو به عالوه کوتینیو را به پی اس جی 
واگذار کند و نیمار را در اختیار بگیرد و حتی پیشنهاد انتقال راکیتیچ، تودیبو، 
اومتیتی و مقداری پول را نیز به پی اس جی ارائه داد که همگی رد شدند. حاال 

و با عقب نشینی پی اس جی، گریزمان می تواند وارد معامله شود.
اکنون بحثی که وجود دارد، به تمایل خود نیمار بر می گردد که آیا مثل 
سال گذشته همچنان برای جدایی از پی اس جی و پیوستن به بارسا تمایل دارد 
یا خیر. اطرافیان نیمار به اسپورت گزارش داده اند که ستاره برزیلی همچنان 
روی عقیده سال گذشته خود باقیمانده و در پایان فصل، قصد جدایی دارد ولی 
فعال به پایان بحران کرونا و اتمام فصل با پی اس جی فکر می کند. نیمار می 

خواهد با تیمش فاتح لیگ قهرمانان شود و دینش را به پاریسی ها ادا کند.
در ماه آوریل هستیم و هنوز بیش از دو ماه تا 3۰ ژوئن و شروع نقل 
و انتقاالت تابستانی باقیمانده است. گفته می شود نقل و انتقاالت تابستانی 
ممکن است به دلیل وضعیت تعطیلی فوتبال، طوالنی تر از همیشه نیز شود. 
به عبارتی هنوز زمان زیادی پیش روی نیمار، بارسلونا و پی اس جی است و 

در آن، هر اتفاقی قابل تصور خواهد بود.

باز نشر گل ستاره در جام جهانی توسط فیفا؛
وقتی مسی ایران را در دقیقه پایانی ناکام گذاشت

صفحه اینستاگرام فیفا به بازنشر گل لیونل مسی به ایران در جام جهانی 
برزیل پرداخت.

صفحه اینستاگرام فیفا در ویدئویی گل دقیقه پایانی لیونل مسی به ایران 
را نشان داد و نوشت:  تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل برابر آرژانتین 
عملکرد خوبی از خود ارائه داد و در آستانه ثبت یک تساوی افتخارآمیز بود تا 
این که لیونل مسی یک موجود فرازمینی توانست با شوت مهارنشدنی خود 
در دقیقه آخر دروازه ایران را باز کند و ضمن ناکام گذاشتن ایران تیمش را 
به پیروزی رساند. تیم ملی آرژانتین در جام جهانی برزیل توانست با درخشش 
مسی و سایر نفرات خود به دیدار نهایی نیز برسد ولی برابر آلمان شکست 

خورد و نایب قهرمان شد.

یــد  می گو کالنــی  حســین 
ــی در  ــچ نقش ــروانی هی ــار خس تیمس
انحــالل باشــگاه شــاهین نداشــت 
و کســی نبایــد در ایــن بــاره او را 

محکــوم کنــد.
از  پــس  و  اخیــر  در روزهــای 
پخــش آیتمــی در صداوســیما در مورد 
تاریخچــه باشــگاه هــای پرســپولیس و 
ــون  ــال پیرام ــاره جنج ــتقالل، دوب اس
مالــکان و اســطوره هــای ایــن دو 
باشــگاه بــاال گرفتــه و واکنــش هــای 
تنــدی نیــز در ایــن بــاره بوده اســت. از 
جملــه اتهــام بــه همایــون بهــزادی یــا 
طــرح برخــی ادعاهــا دربــاره موســس 
مهنــدس  پایتخــت.  پــوش  آبــی 
حســین کالنــی یکــی از پیشکســوتان 
و اســطوره هــای فوتبــال ملــی ایــران 
پرســپولیس  باشــگاه  همچنیــن  و 
ــه  ــی را گفت ــکات جالب ــه ن ــت ک اس
ــخ  ــاره پاس ــن ب ــواالت در ای ــه س و ب

ــت: داده اس
* بهــزادی، اســطوره اخــالق، 

معرفــت و ورزش بــود 
ــن  ــزادی عزیزتری ــون به  همای
دوســت مــن بــود. شــخصیتی اثرگــذار 
ــه در  ــود و چ ــا ب ــال م در دوران فوتب
پرســپولیس، پیــکان، و تیــم ملــی 
ــه  ــود ارائ ــا را از خ ــازی ه ــن ب بهتری
کــرد. او یکــی از اســطوره هــای بــی 
بدیــل فوتبــال مــا بــود، همایــون خان 
یکــی از صمیمی تریــن دوســتان مــن 
بــود و عــالوه بــر ایــن کــه در زمیــن 
ــت را از مــن  مســابقه بیشــترین حمای
می کــرد، بعــد از بازنشســتگی هــم در 
ــود و کار  ــن ب ــه کاری همــکار م زمین
می کردیــم و خدمتگــزار مملکــت بــود. 
همایــون بهــزادی همیشــه در قلــب ما 
ــک  ــم ی ــه گفت ــا دارد، همانطــور ک ج
اســطوره بــی بدیــل اخــالق، معرفــت 

ــود. ــا ب و ورزش م
ــون بهــزادی  ــد همای * نمی توانی

را زیــر ســوال ببریــد
همــه مــا یــک شــغلی داشــتیم، 
هرکســی بایــد در یــک شــغلی حضــور 
خــود  مملکــت  بــه  و  می داشــت 
ــر  ــم اگ ــان ه ــرد، ایش ــت می ک خدم
شــغلی داشــتند، بســیار شــخصی بودند 
ــد و  ــک می کردن ــردم کم ــه م ــه ب ک
ــود  ــتند. نمی ش ــت داش ــران را دوس ای
ــی کار  ــم کســی کــه یــک جای بگویی
نــه  نیســت.  خوبــی  آدم  می کنــد، 
ــازمانی آدم  ــغل و س ــر ش ــر! در ه خی
هــای خــوب و بــد حضــور دارنــد، آدم 
هایــی هســتند کــه بــه مــردم و کشــور 
خدمــت می کننــد. ایــن یــک واقعیتــی 

ــون  ــاره همای ــی درب ــه کس ــت ک اس
ــر  ــد آن را زی ــم نمی توان ــزادی ه به

ــرد. ســوال بب
* تیمســار خســروانی نقشــی در 

انحــالل شــاهین نداشــت
ــاره  ــا تعصــب درب ــده ب ــک ع  ی
تیمســار خســروانی صحبــت می کننــد. 
مــا بایــد تاریــخ را بخوانیــم و ببینیــم 
داشــته اند.  رزومــه ای  چــه  افــراد 
دیــدم کــه می گوینــد  همــه جــا 
باشــگاه شــاهین را تیمســار خســروانی 
منحــل کــرد، در حالــی کــه همچیــن 
ــای  ــان آق ــال زم ــود. اص ــزی نب چی
ــل  ــاهین منح ــگاه ش ــروانی باش خس
نشــد. باشــگاه شــاهین زمانــی منحــل 
ــو رئیــس  ــاد قــره گزل شــد کــه زنده ی
ــر  ــود و س ــی ب ــت بدن ــازمان تربی س
ــازی کــه  ــک ب ــی در ی یــک اختالفات
ــاهین را  ــود، ش ــوان ب ــران ج ــا ته ب
محــروم کردنــد و اطالعیــه دادنــد 
ــد  ــود. بع ــاهین محــروم می ش ــه ش ک
ــار خســروانی!  ــردن تیمس ــد گ انداختن
ــم و  ــاز کنی ــمانمان را ب ــد چش ــا بای م

ــم. ــا را بگویی ــت ه واقعی
خســروانی  کــه  باشــگاهی   *
ــت ــران اس ــار ای ــه افتخ ــاخت، مای س

ــم  ــک اســتادیوم داری ــا االن ی  م
ــت،  ــار ماس ــث افتخ ــا باع ــه در دنی ک
ــه  ــد چ ــما بگویی ــتادیوم آزادی. ش اس
ــن  ــاخت ای ــی س ــث و بان ــی باع کس
اســتادیوم بــود؟ یــک باشــگاه بــه اســم 
اســتقالل در ایــن مملکــت داریــم کــه 
ــه آن  ــان ب باعــث افتخــار اســت، جوان
ــن  ــد ای ــب ببینی ــد، خ ــق می ورزن عش
باشــگاه را چــه کســی بــه وجــود آورده 
اســت؟ هرکســی در هــر موقعیتــی کــه 
ــزی  ــرای چی ــد ب ــالش می کن باشــد ت
ــد  ــام ده ــی انج ــاخته، کارهای ــه س ک
ــد  ــه می گوین ــرد. هم ــی بگی و امتیازات
تیمســار خســروانی زد و بســت و خــورد 
ــران رفــت،  و رفــت امــا وقتــی او از ای
ــزی  ــود. هرچی ــش نب ــزی همراه چی
هــم کــه داشــت بــه جوانــان مملکــت 
داد. ایــن هــا واقعیــت تاریخــی اســت، 
بنــده از قیافــه تیمســار خســروانی 
قیافــه  از  بنــده  نمی آیــد،  خوشــم 
ــداری و...  ــز ده ــی و پروی ــر اکرام دکت
خوشــم نمی آیــد، بــروم هرچیــزی کــه 
دوســت دارم بگویــم؟ اگــر یــک جایــی 
ــا اصــال  ــد ی ــه کســی می زن تهمتــی ب
انتقــادی انجــام می دهــد، بایــد بــا 
دلیــل و مــدرک صحبــت کنــد. بــدون 
مــدرک مــن هــم می توانــم همــه جــا 

ــم.  حــرف بزن
ــذت و  ــذار ل ــه گ ــا پای ــن ه * ای

ــا هســتند شــادی م
 در ســابق کســی بودنــد کــه در 
ایــن مملکــت خدمــت می کردنــد. 
شــما تــا حــاال اســمی از آقامــدد نوعی 
شــنیده اید؟ یــا آقــای فرامــرزی، محب 
و خیلــی هــای دیگــر. ایــن هــا پایــه 
گــذار چیزهایــی هســتند کــه مــا 
ــا  ــم ی ــار می  کنی ــه آن افتخ ــروز ب ام
ــویم. در  ــن می ش ــاد و غمگی از آن ش
دوره بــازی مــا هیچ وقــت توهیــن 
ــی  ــا وقت ــود. م ــی نب ــن چنین هــای ای
ــرف  ــک ط ــدیم ی ــن می ش وارد زمی
تشــویق  را  پرســپولیس  و  شــاهین 
می کــرد و یــک طــرف هــم تــاج 
ــزی  ــن چی ــا همچی ــتقالل( را ام )اس
نبــود کــه توهیــن کننــد، تهمــت بزنند 

ــد.  ــا فحاشــی کنن ی
* بایــد ســعی کنیــم از ایــن 

بحــران خــارج شــویم
 االن در شــرایطی کــه مملکــت 
بــرای  بایــد  اســت،  آن  گرفتــار 
همبســتگی مــردم ســعی کنیــم. تمــام 
ــازی و  ــیه س ــا حاش ــت ه ــن صحب ای
بــرای ســرگرمی جوانــان اســت. درباره 
بیمــاری کرونــا هــم بایــد بگویــم کــه 
االن تمــام ســعی مــا بایــد ایــن باشــد 
ــرای  ــه ب ــکلی ک ــل مش ــه در مقاب ک
ــالش  ــده، ت ــش آم ــا پی ــران و دنی ای
ــم.  ــر بگذاری ــت س ــن را پش ــم ای کنی
ــه داد هــم برســیم،  ــد ب مــا مــردم بای
چــون هیــچ کســی را بــه جــز خودمان 
نداریــم. مــن در ایــن مــدت یــک بــار 
بــرای کاری خــارج شــدم، وقتــی دیدم 
مغــازه هــا بســته هســتند و کارگــران 
ــا  ــد، واقع ــردم گرفتارن ــد و م بی کارن
ناراحــت شــدم. مــن اگــر نیــاز داشــته 
باشــم از دوســتم قــرض می گیــرم امــا 
کارگــری کــه رفیقــش کارگر اســت، از 

ــرد؟ ــرض می گی ــی ق ــه کس چ
ــه  ــت و ب ــده برگش ــی عب * عل

ــرد ــت ک ــران خدم ای
 آقــای علی عبده از یــک خانواده 
محتــرم بودنــد. مرحوم عبــدوی بزرگ 
ــران  ــد، پس ــی بودن ــال فرهنگ از رج
کــرده  تحصیــل  همگــی  ایشــان 
بودنــد. آقــای علــی عبــده در آمریــکا 
تحصیــالت مدیریــت ورزشــی کردنــد 
و قهرمــان بوکــس شــدند و برگشــتند 
در ایــران بــه مملکــت خدمــت کننــد. 
ــود آورد  ــه وج ــگاهی را ب ــک باش او ی
ــه اســم CRP کــه در رشــته هــای  ب
مختلــف از جملــه بولینــگ، شــنا، 
ــتان دســته  ــال دوس ــال و فوتب والیب
بعــد  می کردنــد.  فعالیــت   3 و   ۲
ــد،  ــل ش ــه منح ــاهین ک ــگاه ش باش

ــه  ــن نتیج ــه ای ــاه ب ــد از ۸-۹ م بع
ــه  ــاهین ب ــان ش ــه بازیکن ــیدند ک رس
پرســپولیس برونــد و بعــد از چنــد 
ــک  ــته ی ــه دس ــپولیس ب ــازی، پرس ب
صعــود کــرد و شــد پرســپولیس االن.

* بایــد از آن هایــی کــه زحمــت 
کشــیدند تقدیــر کنیــم

 مــردم اگر پرســپولیس را دوســت 
دارنــد، بــه خاطــر عالقــه ای اســت که 
ــه شــاهین داشــتند. ایــن  پدرانشــان ب
ســینه بــه ســینه منتقــل شــد و رســید 
ــم  ــتقالل ه ــپولیِس االن. اس ــه پرس ب
ــفانه  ــت. متاس ــکل اس ــن ش ــه همی ب
ــی،  ــر دارای ــا نظی ــگاه ه ــی باش بعض
ــعاع  ــوان، ش ــران ج ــی، ته ــک مل بان
و... از بیــن رفــت. ایــن هــا چیزهایــی 
ــد  ــده و بای ــته مان ــه از گذش ــت ک اس
ــد بگوییــم چــه آدم  ــر کنیــم، بای تقدی
ــت  ــا زحم ــگاه ه ــن باش ــی در ای های
کشــیدند. آقــای مــدد نوعی در باشــگاه 
ــت  ــی را تربی ــه بازیکنان ــن چ راه آه
کردنــد و از ایــن نــام هــا زیــاد داریــم. 
همــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تهمــت 
بزنیــم و بگوییــم فالنــی اینطور اســت.

* توهیــن از هــر طــرف کــه 
ــود ــع ش ــد قط ــد بای باش

یــا  بــودن  اســتقاللی  مگــر 
اســت؟  بــد  بــودن  پرسپولیســی 
ــی کــه ایــن دو تیــم درســت  بازیکنان
خدمــت  مملکــت  بــه  کرده انــد، 
ــطوره  ــازی اس ــوم حج ــد. مرح کرده ان
ــا  ــت ی ــوده اس ــران ب ــتقالل و ای اس
ــدری همینطــور  ــای منصــور پورحی آق
و پرســپولیس هــم اســطوره هــای 
ــه  ــد ب ــرا بای ــته؛ چ ــماری داش بی ش
ایــن افــراد توهیــن شــود؟ مهــم 
ــن را  ــن توهی نیســت کــدام طــرف ای
ــتگی  ــد همبس ــا بای ــد، م ــروع کنن ش

ملــی خودمــان را حفــظ کنیــم.
* جوانــان تنهــا در اســتادیوم 

بزننــد فریــاد  می تواننــد 
 مــا االن از تلویزیون هم متاســفانه 
می بینیــم کــه حتما یــک علتــی دارد که 
چنیــن کاری می کننــد. جوانــان مــا تنها 
در اســتادیوم می توانند حرفشــان را بزنند 
ــرای  ــک راه ب ــن ی ــی و توهی و فحاش
تخلیــه آن ها شــده و کســی هــم جلوی 
ــرد. در ورزشــگاه  ــاق را نمی گی ــن اتف ای
هــای انگلســتان هــواداران در کنــار 
ــا حــاال دیــده  زمیــن می نشــینند امــا ت
ایــد کــه یــک کاغــذ و بطــری بندازنــد 
زمیــن؟ امــا اینجــا از فاصلــه ۵۰ متــری 
ــرا؟  ــم! چ ــک می اندازی ــنگ و نارنج س
چــون بــه جوانــان یــاد نمی دهنــد کــه 
نبایــد ایــن کار را بکننــد. جوانی که کار و 
آینــده ندارد و ناامید اســت، تنهــا در یک 
جــا می توانــد بــه راحتــی داد بزنــد و آن 
هــم اســتادیوم فوتبال اســت. ایــن نهایتا 
انگیــزه می شــود کــه بقیــه جوانــان هــم 

دســت بــه چنیــن کاری بزننــد.
ــد  ــپولیس بای ــل پرس * مدیرعام
توانایــی نخســت وزیری داشــته باشــد

 مــن اصــال شایســتگی مدیریــت 
اداری  مدیریــت  از  مــن  نــدارم،  را 
ــرکت  ــاید در ش ــم. ش ــزی نمی دان چی
خــودم موفــق بــوده باشــم امــا دلیلــی 
سیســتم  ایــن  در  کــه  نمی شــود 
ــگاه  ــل باش ــم. مدیرعام ــم کار کن ه
ــت  ــی نخس ــد توانای ــپولیس بای پرس
ــای  ــون دری ــته باشــد چ ــری داش وزی
ــن  ــات در ای ــکالت و توقع کار و مش

ــود دارد. ــگاه وج باش

بهزادی، یکی از اسطوره های بی بدیل فوتبال ما بود؛

کالنی: خسروانی هرچیزی که داشت به جوانان مملکت داد
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ــتقالل  ــال اس ــم فوتب ــبق تی ــان اس کاپیت
گفــت: متاســفانه طــی روزهــای اخیــر هجمه ای 
علیــه پیشکســوتان و اســطوره های پرســپولیس 
باعث شــده  و  افتــاده  راه  بــه  اســتقالل  و 
هــواداران دو باشــگاه ریشــه دار علیــه مفاخــر دو 

ــد. ــری کنن ــم جبهــه گی تی
ــم  ــرار کن ــد اق ــزود: بای ــن اف ــن روش حس
ــس  ــی منعک ــده مطالب ــل از بن ــه نق ــا ب بعض
می شــود کــه نادرســت اســت زیــرا مــن از دوران 
ــزرگان  ــا ب ــواره ب ــه هم ــن لحظ ــا ای ــی ت جوان
پرســپولیس رفاقــت داشــته ام. همیــن االن هــم 
بــا حســین کالنــی یکــی از موســپیدان نیکنــام 

ــد دارم. ــت وآم پرســپولیس رف
وی در ادامــه گفــت: مــا در گذشــته ســوای 
ــتیم و  ــم داش ــت ه ــم، رفاق ــب بودی ــه رقی آنک
همیــن یکدلــی و دوســتی موجــب اقتــدار تیــم 
ملــی و موفقیــت مــا در عرصــه آســیا می شــد.

ــم  ــواداران دو تی ــرد: ه ــه ک ــن اضاف روش
بایــد هوشــیار باشــند و اجــازه ندهنــد بــا حاشــیه 
هــای تخریبــی، بــه هــم توهیــن کننــد. بحــث 
کری خوانــدن بــا بــی احترامــی تفــاوت دارد 
ــال  ــی اص ــواری کنون ــوج س ــم م ــد بگوی و بای
قابــل دفــاع نیســت.در شــرایط فعلــی بایــد هــم 
اســتقاللی هــا و هــم پرسپولیســی هــا دســت در 
دســت هــم بگذارند و بــه داد هموطنانــی بپردازند 

ــا، نیازمنــد هســتند. کــه در اوج بیمــاری کرون
ــه  ــن ب ــای پرداخت ــرد: بج ــد ک وی تاکی
مطالــب و حرف هــای تفرقــه افکنانــه کــه روح 
پیشکســوتان را کــدر می کنــد، بهتــر اســت بــه 

ــم. ــرام بگذاری ــان احت افتخارآفرین
ــی و  ــم مل ــنای تی ــام آش ــره ن ــن چه ای
اســتقالل بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو باشــگاه 
»برنــد«  فوتبــال و »آبــروی« ورزش مــا 
هســتند، اظهــار داشــت: آیــا بهتــر نیســت برخی 
از رســانه هــا بــه جــای آنکــه آتــش بیــار معرکه 
شــوند، از دانــش و راهکارهــای گرانســنگ 
بزرگمــردان ایــن دو باشــگاه در راه بهبــود رونــد 

ــد؟ ــال کشــورمان اســتفاده  کنن فوتب
وی بــا تشــکر از ایثارگــری کادر پزشــکی و 

پرســتاران شــجاع گفــت:  ایــن شــیر مــردان و 
شــیرزنان کشــورمان، قهرمــان واقعــی هســتند 
کــه بــرای نجات جــان هموطنــان، واقعا ســنگ 

تمــام گذاشــتند.
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــن در پای ــن روش حس
از هــواداران اســتقالل می خواهــم کــه بــه 
خاطــر حواشــی اخیــر، تندخویــی نکننــد و علیــه 
بــزرگان پرســپولیس جبهــه نگیرنــد، زیــرا آنهــا 
هــم هماننــد پیشکســوتان اســتقالل در موفقیت 

هــای تیــم ملــی نقــش کلیــدی داشــتند.

روشن:

پرسپولیس و استقالل »برند«  فوتبال 
و »آبروی« ورزش ما هستند 
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
االسالم  حجت  یعقوبیان:   آذر  ایالم- 
عزیزی با بیان اینکه کاروان های نسیم 
انتظار با محوریت بقاع متبرکه به منظور 
پخش نوای یا مهدی)عج( در روز نیمه 
در  گفت:  شود،  می  اندازی  راه  شعبان 
نیمه  بزرگ  عید  های  برنامه  برگزاری 
شعبان از ظرفیت فضای مجازی استفاده 
امور خیریه  اوقاف و  می شود.مدیرکل 
استان ایالم با بیان این مطلب، اظهار 
کرد: ویژه برنامه نسیم انتظار به مناسبت 
نیمه شعبان و میالد منجی عالم بشریت 
حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( در سطح 
استان اجرا می شود.حجت االسالم » 
توجه  با  شد:  یادآور  عزیزی«  مرتضی 
برگزاری  برای  محدودیت  اعمال  به 
دینی  تجمعات  و  مذهبی  مراسمات 
برنامه  کرونا،  ویروس  شیوه  دلیل  به 
و  گرامیداشت  راستای  در  الزم  ریزی 
دینی  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای 
در عید بزرگ نیمه شعبان، ویژه برنامه 
نسیم انتظار به منظور ترویج فرهنگ و 
اندیشه مهدوی با بهره گیری از ظرفیت 
فضای مجازی و برنامه های ابتکاری در 
سطح استان انجام می شود.وی ترویج و 

تبیین اندیشه مهدویت و انتظار حقیقی، 
و  زمان)عج(  امام  نام  و  یاد  گسترش 
نشاط  ایجاد  ایشان،   با  ارتباط  تعمیق 
کنونی  شرایط  در  طراوت  و  معنوی 
اقشار  از  پشتیبانی  و  حمایت  و  جامعه 
برگزاری  اهداف  از  را  جامعه  ضعیف 
افزود:  و  کرد  عنوان  برنامه  ویژه  این 
تبلیغی،  قالب  سه  در  برنامه  ویژه  این 
معارفی و اجتماعی اجرا می شودمدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان ایالم گفت: 
در  مردم  حضور  امکان  عدم  دلیل  به 
مراسم حضوری در سطح بقاع متبرکه 
با همکاری ادارات اجرایی و هیئت امنای 

بقاع متبرکه، نوای دل نشین یا مهدی 
)عج( با حرکت کاروان های نسیم انتظار 
و با هدف ایجاد نشاط و طراوت در ایام 
سطح  در  بشریت  عالم  منجی  والدت 
استان  شهرهای  های  خیابان  و  معابر 

پخش می شود.
بیان  با  عزیزی  االسالم  حجت 
بقعه   313 سطح  در  برنامه  این  اینکه 
شاخص کشور برگزار می شود، تصریح 
کرد: اجرای مداحی مذهبی با صوت و 
لحن دلنشین، اجرای گروه های سرود 
و  تواشیح نوجوانان، اجرای برنامه های 
آیینی، فضا سازی و تبلیغات مهدوی  با 

آذین بندی بقاع متبرکه و  حضور فعال 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
از جمله برنامه های نسیم انتظار است.

با  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
امنای محترم، دعای  هماهنگی هیئت 
الهی عظم البالء و نیز استغاثه به درگاه 
بلندگوهای  از  زمان)عج(  امام  حضرت 
گفت:  شود،  می  پخش  متبرکه   بقاع 
ختم  اجرای  شعبانیه،   صلوات  پخش 
و  سالمتی  نیت  به  صلوات  و  قرآن 
به  )عج(  زمان  امام  فرج  در  تعجیل 
بهره  و  حضوری  غیر  شرکت  صورت 
گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز از 

دیگر برنامه های این ایام است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
ایالم خاطرنشان کرد: تهیه و تولید اقالم 
دستکش  ماسک،  جمله  از  بهداشتی 
در  توزیع  و  کننده  عفونی  ضد  مواد  و 
اماکن و خانواده های نیازمند، تهیه بسته 
های اقالم مورد نیاز خانوارهای نیازمند 
و اهدا به آنان و طبخ غذا و توزیع آن 
در مراکز درمانی و بیمارستانی از محل 
برنامه  دیگر  از  نیز  متبرکه  بقاع  درآمد 
های عید بزرگ نیمه شعبان در سطح 

استان خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم خبر داد:
راه اندازی کاروان های نسیم انتظار در ایالم

بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در برنامه های نیمه شعبان

شـعار”جهش تولید” از فـوالد مبارکه سرچشـمه خواهد 
فت گر

دنیـای جوانان گروه شهرسـتان اصفهان مریم کربالیی : دکتر پروین 
صالحی منتخب مردم شـریف شهرسـتان در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
و دیـدار صمیمانـه بـا مدیرعامـل، معاونیـن و جمعی از مدیـران و کارکنان 
ایـن شـرکت در مصاحبـه با خبرنگار فـوالد گفت: علی رغم ریسـک های 
باالیـی کـه در حـوزه ویـروس کرونا وجـود دارد، بـا عنایت به شـعار مقام 
معظـم رهبـری کـه سـال ۹۹ را سـال “جهـش تولیـد” خواندنـد، بـر خود 
الزم دیـدم کـه از نزدیـک بـه مدیـران و کارکنـان این شـرکت خـدا قوت 
گفتـه و حمایـت خـود را از تولیـد اقتصـادی اعالم دارم.وی گفت: شـرکت 
فـوالد مبارکه سـتاره ای اسـت که بر تـارک صنعت و اقتصـاد ایران بعد از 
پیروزی انقالب اسـالمی تاکنون در حال درخشـیدن اسـت. منتخب مردم 
شهرسـتان مبارکـه در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه اهمیت تولید 
و نقـش آن در تولیـد ناخالص ملی کشـور خاطرنشـان کـرد: انتظار می رود 
کـه ایـن قطـب صنعتی کشـور در سـال جدید هـم گام های بسـیار بلندی 
در ایـن راسـتا بـردارد.وی خاطرنشـان کـرد: اجرای توسـعه هـای پیش رو 
و جهـش تولیـد در ایـن شـرکت عـالوه بـر ارتقای اقتـدار این شـرکت در 
جهـان بـه رونـق اقتصـاد ملی و کاهـش معضل بیـکاری خواهـد انجامید، 
کـه قابـل تقدیـر اسـت.دکتر صالحـی اظهـار داشـت: چشـم امیـد تولید و 
رونـق اقتصادی کشـور بـه کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه اسـت. به یقین 
همـت واالی کارکنـان و ریسـک پذیـری قابـل تقدیر مدیریت ارشـد این 
شـرکت انشـاءاهلل از تحریـم های اقتصـادی فرصتی عالی خواهد سـاخت.

منتخب مردم شهرسـتان مبارکه در مجلس شـورای اسـالمی خاطرنشـان 
کـرد: در سـنوات اخیـر کارآمـدی و نقش تولیـد بهتر از هر زمـان دیگر در 
رفـع تحریـم ها مؤثر واقع شـده اسـت؛ از این رو به همراه سـایر همکاران 
خـود در مجلـس شـورای اسـالمی تمامی توان خـود را در حمایت از فوالد 
مبارکـه و تسـهیل شـرایط تامیـن حداکثـری مـواد و اقـالم مورد نیـاز این 
شـرکت بـه کار خواهیـم گرفت.وی خاطرنشـان کرد: در ایـن بازدید کوتاه 
فقـط بـا بخـش هـای مختصـری از ظرفیـت هـا و توانمندی هـای فوالد 
مبارکـه آشـنا شـدیم، فلذا بـا ازبین رفتن ویروس کرونـا و در فرصتی دیگر 

بـا سـایر واحدهای ایـن کارخانه معظم آشـنا خواهیم شـد

 سـامانه های هوشـمند امکان دور کاری را برای کارکنان 
اتفاقات بـرق) 1۲1 ( فراهم نمود  

   دنیای جوانان گروه شهرسـتان  اصفهان مریم کربالیی : توزیع برق 
اصفهان  با توجه به چشـم انداز 1۴۰۵ بسـترها و زیر سـاخت های مناسـبی 
را بـرای تمامـی برنامـه هـا و اهداف  خـود ایجاد و با نگاهی جدیـد و به دور 
از جنبـه هـای سـنتی فرایندهـا و فعالیت های خـود را نهادینه نموده اسـت 
از جملـه ارائـه خدمـات غیـر حضـوری که بـا ایجاد نـرم افزارهـای مختلف 
محقـق گردیـد  ؛ یکـی از ایـن خدمـات غیر حضـوری؛ فوریت بـرق )1۲1( 
مـی باشـد کـه بـا  ایجاد ایـن فرایندها کارکنـان آن در این روزهای سـخت 
توانسـته انـد بـا دور کاری تمام درخواسـت هـای مردم را پاسـخ داده و حتی 
بیـش از گذشـته نیـز مدیریت نمایند .مهندس حمید رضـا آقایی معاون بهره 
بـرداری شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان در این بـاره گفت : با ایجـاد انقالب 
در بسـترهای مخابراتـی ،افزایـش تکنولـوژی و مکانیـزه نمـودن فعالیت ها 
و پـروژه هـا  ایـن شـرکت توانسـت اقـدام بـه دور کاری فوریت هـای برق 
)1۲1 ( نمایـد و بـا بررسـی هـا ی انجـام شـده ایجـاد جریـان دور کاری بـا 
توجـه بـه ابزارهای ارتباطی که در شـرکت توزیع برق اصفهان توسـعه یافته 
بـود کاری قابـل قبـول و بـه صرفه در نظـر گرفته و اعمال شـدوی تصریح 
کـرد : ؛ فونداسـیون و برنامـه هایی که در سـالهای گذشـته توسـط مدیران 
و کارکنـان طراحـی و اجـرا شـد توانسـت مـا را در چالـش هـا و بحرانهایی 
کـه در سـال گذشـته بـا آن روبـرو بودیم و همچنین شـیوع ویـروس کرونا 
کـه ایـن روزهـا تمـام مـردم دنیا از جملـه ایـران را در گیر نمـوده  به خوبی 
مدیریـت و در نهایـت شـرایط دور کاری و حفاظـت از سـالمتی کارکنـان را 
مهیـا نمایـد .این مقام مسـئول خاطرنشـان کرد :سـفرهای درون شـهری با 
وجـود دور کاری بـرای کارکنـان 1۲1 بـه حداقل ممکن رسـیده اسـت و در 
ایـن میـان ایجاد ابزارهای سـخت افـزاری و نرم افزاری همچـون کامپیوتر 
و بسـتر اینترنتـی و مخابراتـی E1 ایـن جریان را تسـهیل نموده اسـت .وی 
خاطـر نشـان کـرد :به نظر می رسـد بـا ایجـاد فراینـد دور کاری انقالبی در 
زمـان ، مـکان ، چگونگـی انجـام  کار و شـرایط کاری جدید بـه وجود آمده 
اسـت و بـرای تمـام کارکنان 1۲1 که همگی بانو هسـتند ،شـرایط اشـتغال 
در بیـرون منـزل  بـا ایجـاد شـرایط جدیـد بار کمتـری را بـه دوش آنها می 
گـذارد  چـرا کـه در کنـار فرزندان و خانـواده خود شـرایط کاری را می توانند 
بـه خوبـی مدیریـت نماینـد .مهنـدس آقایی به دیگـر مزایای ایـن طرح نیز 
اشـاره کـرد و گفـت :کاهـش ترافیـک و آالیندگی هـوا ،افزایـش بهره وری 
،کاهـش هزینـه هـای سـربار از دیگر مزایـای این طرح اسـت .وی در پایان 
گفـت :بایـد در کنـار بسترسـخت افـزاری و نـرم افـزاری دور کاری کـه بـه 
حمـد ا… در ایـن شـرکت ایجاد شـده اسـت در بخش فرهنگـی نیز زمینه 
هـای الزم بـرای پذیـرش هر چه بهتر و بیشـتر این فراینـد را ایجاد نماییم.

حمـل محموالت اسـتراتژیک و ضروری از بنـادر جنوبی 
سمنان  اسـتان  به 

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان سـمنان از حمل 
۵۷3۲ تـن محمـوالت اسـتراتژیک و ضـروری از بنـادر جنوبـی به اسـتان 

سـمنان در ایـام مقابلـه با بیمـاری کرونا خبـر داد .
دنیـای جوانـان گـروه شهرسـتان سـمنان رضـا تبیانیـان :  اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان سـمنان ، احسـان منصورکیایی 
افزود : از ۲۵ اسـفند ماه سـال گذشـته تا 1۵ فروردین سـالجاری ۵۷3۲ تن 
محمـوالت اسـتراتژیک وضـروری از مبـدا بنادر امام خمینـی ، بندر عباس 
و چابهـار بـه مقصـد اسـتان سـمنان  حمـل شـده اسـت .وی با اشـاره به 
حضـور همیشـه درصحنه شـاغلین حمـل و نقل جـاده ای در ارائه خدمات 
بـه هـم میهنـان در مقاطـع حسـاس و بحرانـی افـزود : عمـده کاالهـای 
حمل شـده شـامل : سـویا ، ذرت ، ذرت انسـانی ، ذرت دامی ، گندم و جو  
بـوده کـه ایـن  مقـدار کاال هـا بـا ۲۶۶ سـفر توسـط نـاوگان بـاری انجام 
شـده اسـت .شـایان ذکر اسـت بیش از ۴۶۰۰ نفر راننده و 3۲۰۰ دسـتگاه 
انـواع نـاوگان بـاری در حوزه حمل و نقل جاده ای در اسـتان فعال هسـتند

سال گذشته محقق شد
سـرمایه گذاری  ریـال  میلیـارد   ۲7۰۰ از  بهره بـرداری 

و معدنی در کرمانشـاه صنعتـی 
دنیـای جوانـان گروه شهرسـتان کرمانشـاه : رئیس سـازمان صنعت، 
از ۲۷۰۰  بیـش  از  بهره بـرداری  از  کرمانشـاه  اسـتان  تجـارت  و  معـدن 
میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری صنعتـی و معدنـی در اسـتان طـی سـال 
گذشـته خبـر داد.محسـن دارابـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، با بیـان اینکه 
سـال گذشـته فعالیت هـای خوبی بـرای جـذب سـرمایه گذاری های جدید 
در اسـتان صـورت گرفـت، گفـت: بـا ایـن اقدامـات موفق به صـدور ۷۴۸ 
فقـره جـواز تاسـیس و طـرح توسـعه بـرای واحدهـای صنعتی شـدیم که 
سـرمایه گذاری ایـن واحدها در صورت بهره برداری حـدود ۷۰ هزار میلیارد 
ریـال و اشـتغالزایی آنهـا 1۷ هزار و ۴۷3 نفر اسـت.وی ادامه داد: به عالوه 
در سـال گذشـته ۹۰ واحـد صنعتـی در اسـتان کرمانشـاه بـه بهره بـرداری 
رسـید کـه سـرمایه گذاری ایـن واحدهـا ۲۶3۶ میلیـارد ریال و اشـتغالزایی 
آنهـا 1۰۹۵ نفـر بود.رئیس سـازمان صمت اسـتان کرمانشـاه از فعالسـازی 
33 واحـد صنعتـی راکـد اسـتان در سـال گذشـته نیـز یـاد کـرد و افـزود: 
سـرمایه گذاری ایـن واحدهـا 1۸۴۸ میلیـارد ریـال بـود و بـا برگشـت آنها 
بـه چرخه تولید، ۵۴۴ نفر مشـغول به کار شـدند.دارابی دربـاره فعالیت های 
معدنـی صـورت گرفتـه در سـال قبل نیز خاطرنشـان کـرد: در این مدت ۹ 
پروانه بهره برداری معدن با سـرمایه گذاری 1۰۵ میلیارد ریال و اشـتغالزایی 
۸۲ نفـر در اسـتان صـادر شـد.وی ذخیـره قطعـی ایـن معـادن را حدود ۹ 
میلیـون تـن اعـالم کرد.بـه گفتـه ایـن مسـئول، سـال گذشـته ۲۲ معدن 
راکـد اسـتان نیـز بـا سـرمایه گذاری ۴۹۶ میلیارد ریـال و اشـتغالزایی ۲۰۰ 
نفر فعال شـد.دارابی اظهار کرد: سـال گذشـته 11۶ جلسـه سـتاد تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد نیـز در اسـتان برگزار شـد کـه 1۷۰۷ مصوبه داشـت.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج خبر داد
بـه  یاسـوج  بازرگانـی  اتـاق  7۰۰میلیونـی  کمک
بیمارسـتان های کهگیلویـه وبویراحمـد بـرای مقابـه با 

کرونـا
ــد :  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
ــادن و کشــاورزی یاســوج از  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کمــک ۷۰۰ میلیــارد تومانــی فعــاالن اقتصــادی طــی پنــج مرحلــه 
بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمد برای 
ــا  ــو ب ــور« در گفت وگ ــی پ ــار کیان ــر داد.جب ــا خب ــا کرون ــه ب مقابل
خبرنــگار ایســنا، افــزود: اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن وکشــاورزی 
یاســوج بــه عنــوان حامــی کمپیــن »نفــس« در اســتان کهگیلویــه 
ــغ  ــه مبل ــه ایــن  کمپیــن بالفاصل و بویراحمــد، پــس از پیوســتن ب
1۰۰ میلیــون تومــان را جهــت کمــک بــه تهیــه اقــالم بهداشــتی و 
پزشــکی ضــروری بــرای مقابله بــا بحــران کروناویــروس اختصاص 
داد و بــا خریــداری ایــن اقــالم و توزیــع آن هــا بیــن کادر درمــان 
و اقشــار ضعیــف جامعــه در شهرســتان های اســتان، فعالیت هــای 
خــود را در ایــن مســیر آغــاز کــرد.وی اظهارکــرد: در ادامــه و پــس 
ــود  ــتان و کمب ــتان های اس ــود در بیمارس ــرایط موج ــی ش از بررس
برخــی تجهیــزات در مراکــز درمانــی خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا، 
بــا همــکاری کمپیــن نفــس و اتــاق بازرگانــی ایــران، اقالمــی بــه 
ــی  ــم حیات ــتگاه های عالئ ــامل دس ــان ش ــون توم ارزش ۶۰۰ میلی
ــیلد  ــان، ش ــژه کادر درم ــه وی ــاس ایزول ــتی، لب ــی متر انگش و اکس
محافــظ صــورت، عینــک یکبــار مصــرف، کاله ســفید یکبارمصرف، 
کاله تمــام فیلتــر، لبــاس یکبــار مصــرف گان، لبــاس یکبارمصــرف 
اورال، دســتکش جراحــی التکــس و دســتکش معاینــه تهیــه و در 
تمامــی بیمارســتان های هــدف و مراکــز بهداشــت  شهرســتان های 
اســتان توزیــع کــرده ایم.رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی یاســوج بــا بیــان اینکــه کمک هــای اتــاق بازرگانــی 
و کمپیــن نفــس تــا پایــان شکســت کرونــا در اســتان ادامــه دارد، 
ــاالن  ــی فع ــای اهدای ــه کمک ه ــن مرحل ــرد: پنجمی ــح ک تصری
اقتصــادی، اتــاق بازرگانــی و کمپیــن نفــس بــا نظــارت نماینــدگان 
اتــاق یاســوج و بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، در 
ــهید  ــوج، ش ــل یاس ــهید جلی ــه ش ــتان از جمل ــتان های اس بیمارس
بهشــتی یاســوج و امــام ســجاد)ع( شــهر یاســوج، امــام خمینــی)ره( 
دهدشــت و شــهید رجایی گچســاران روز دوشــنبه 1۸ فروردین ماه 
توزیــع شــد.کیانی پــور تصریــح کــرد: ایــن محمولــه ها شــامل ۷3۰ 
ســت حفاظتــی)کاله، گان، شــلوار و کاور کفــش(، ۲۸۸۰ ماســک 
N۹۵، ۴۸۰ شــیلد محافــظ صــورت، ۴۸۰ عینــک یکبــار مصــرف، 
ــی  ــتکس جراح ــت دس ــار مصــرف، 1۵۰ جف ــفید یکب ۲۰۰کاله س
الیتکــس پزشــکی، 1۵۰ عــدد لبــاس یکبــار مصــرف گان ، 1۵۰ 
دســت لبــاس یکبارمصــرف اورال و ۹۰ کاله تمــام فیلتــر بــوده کــه 
بــه زودی در اختیــار کادر محتــرم درمــان قــرار خواهــد گرفــت.وی 
ــه برخــی ادارات و  ــز ب ــان کــرد: همچنیــن تعــدادی ماســک نی بی
مراکــز اســتان کــه کارکنــان آنهــا در شــرایط خاص و در خــط مقدم 

مقابلــه بــا کروناویــروس حضــور دارنــد، اهــداء شــد.

در راستای مقابله با کرونا؛
کمـک ۴۵۰ میلیون تومانـی به مراکز نگهـداری معلولین 

گلستان سالمندان  و 
دنیــای جوانــان گروه شهرســتان گلســتان : مدیرکل بهزیســتی 
اســتان گلســتان گفــت: بیــش از ۴۵۰ میلیــون تومــان بــرای تهیــه 
لــوازم بهداشــتی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در 
اختیــار مراکــز شــبانه روزی نگهــداری از معلولیــن و ســالمندان در 

اســتان قــرار گرفــت.
ابراهیــم غفــاری امــروز در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه 
اظهــار کــرد: ۶۰۰ میلیــون تومــان لوازم بهداشــتی بــرای مددجویان 
و افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی تهیــه کردیــم. همچنیــن ۶۰۰ 
میلیــون تومــان بســته های مــواد غذایــی توســط پایــگاه خدمــات 
اجتماعــی و پایــگاه ســالمت روان تهیــه  شــد و بیــن مددجویــان در 

مناطــق کمتــر توســعه یافته توزیــع شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه لــوازم بهداشــتی و بســته های مــواد 
ــی و  ــودکان خیابان ــن ک ــان بی ــون توم ــه ارزش ۵۰ میلی ــی ب غذای
ــه  ــوط ب ــای مرب ــزود: آموزش ه ــد، اف ــع ش ــا توزی ــواده آن ه خان
مســائل بهداشــتی نیــز بــه کــودکان خیابانــی و خانواده هــای آن هــا 
داده شــده اســت.مدیرکل بهزیســتی اســتان گلســتان خاطرنشــان 
کــرد: تــا بــه امــروز هیــچ معلولــی در اســتان براثــر کرونــا فــوت 
ــز  ــه در مراک ــالمندانی ک ــان س ــت: از می ــرده اســت.غفاری گف نک
ــر  ــوند، ۲1 نف ــداری می ش ــتان نگه ــتی در اس ــبانه روزی بهزیس ش
در قرنطینــه هســتند و چهــار نفــر از ســالمندان نیــز در بیمارســتان 

بســتری هســتند.

معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری گیــالن 
تاکیــد کــرد

لزوم تشدید نظارت ها در توزیع محصوالت بهداشتی
دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان گیــالن : معــاون اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری گیــالن بــر لــزوم تشــدید 
ــتی  ــات بهداش ــت ملزوم ــزود: قیم ــرد و اف ــد ک ــا تاکی نظارت ه
کاهــش یافتــه؛ امــا بــه نظــر می آیــد نظــارت هــا در بحــث توزیــع 

کــم شــده اســت.
ــا در  ــا کرون ــه ب ــروز در نشســت مقابل ــی ام ــد آقای ــان احم ج
ســالن غدیــر اســتانداری گیــالن بــا بیــان اینکــه اگرچــه واقعیت هــا 
ممکــن اســت تلــخ باشــد؛ امــا بایــد بیــان کــرد گفــت: بیــان ایــن 

ــد. ــر باش ــت موث ــری درس ــد در تصمیم گی ــا می توان واقعیت ه
وی بــر لــزوم تشــدید نظارت هــا تاکیــد کــرد و افــزود: 
قیمــت ملزومــات بهداشــتی کاهــش یافتــه، امــا بــه نظــر می آیــد 
ــی  ــت.معاون اجتماع ــده اس ــم ش ــع ک ــث توزی ــا در بح نظارت ه
ــن  ــراز ای ــا اب ــالن ب ــتری گی ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق و پیش
ــی  ــر بازگشــایی دانشــگاه هــا امنیــت روان ــده کــه اعــالم خب عقی
ــه  خانواده هــا را ممکــن اســت بهــم بریــزد، گفــت: اگــر معتقــد ب
بحــران هســتیم، بایــد بــرای جلوگیــری از هــر فاجعــه ای اقدامــات 

ــم. پیشــگیرانه را انجــام دهی
آقایــی معتقــد اســت: ممکــن اســت بســیاری از خانواده هــا از 
ــد،  ــه دانشــگاه ها و مــدارس ممانعــت کنن حضــور فرزندان شــان ب
هیــچ خانــواده ای اجــازه نمی دهــد فرزنــد خــود را در مقابــل ویروس 

کرونــا قــرار دهــد.
کرونــا معیشــت 3۰۰ دســتفروش را دچــار مشــکل کرده اســت 
ناصــر حــاج محمــدی شــهردار رشــت نیــز در ایــن جلســه با اشــاره 
بــه کاهــش درآمــد شــهرداری و نگرانــی از بابــت حقــوق کارکنــان 
تصریــح کــرد: بــا شــیوع کرونا معیشــت 3۰۰ دســتفروش در رشــت 
نیــز دچــار مشــکل شــده اســت.وی خواســتار توجــه جــدی بــه ایــن 
ــورت  ــطوح بص ــی س ــزود: ضدعفون ــد و اف ــر ش ــیب پذی ــر آس قش

مســتمر توســط شــهرداری انجــام خواهــد شــد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
اجرای عملیات گازرسانی به دو مجتمع نقاهتگاه بیماران کرونایی در مرکز استان

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
اساس  بر  یعقوبیان:   اذر   – ایالم 
تصمیمات ستاد استانی مبارزه با کرونا 
مبنی بر مکان یابی و ایجاد دو نقاهتگاه 
قرنطینه  جهت  ایالم  استان  مرکز  در 
استان  گاز  شرکت  کرونایی،  بیماران 
شده  اعمال  محدودیت های  رغم  به 
این  به  گازرسانی  به  اقدام  نوروز،  در 

مراکز کرد.
مدیرعامل  شمس اللهی،  عباس 
این  بیان  با  ایالم  استان  گاز  شرکت 
دستور  حسب  داشت:  اظهار  مطلب، 
استاندار محترم در اجرای خدمات رسانی 
و ایجاد زیرساخت ها به این مکان ها، 
شرکت گاز استان در ایام تعطیالت و با 
وجود محدودیت ها و منع ایاب و ذهاب 

و مشکالت عدیده دیگر در ایام نوروز، 
اقدام به گازرسانی و گازدار کردن مجتمع 
ورزشی  مجموعه  سالن های  نقاهتگاه، 
امداد  خدمات  مجتمع  نیز  و  قالویزان 
هالل  هلی کوپتر  آشیانه  و  نجات  و 

احمر کرد.
وی در ادامه، از همکاری معاونین 
و  موانع  رفع  و  پیگیری  در  استانداری 

اجرایی  دستگاههای  سایر  از  همینطور 
استان از جمله نیروی انتظامی و مرکز 
احمر،  هالل  استان،  گذاری  شماره 
اداره ورزش و جوانان و منابع طبیعی و 
بخصوص اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در تعامل و صدور مجوزهای 
دو  این  به  گازرسانی  جهت  قانونی 

مجتمع تقدیر و تشکر کردد.

مریم  اصفهان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
کربالیی :مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: پساب ناشی از شست و شو و تغسیل 
حضور  با  اصفهان  آرامستان  در  کرونایی  متوفیان 
ایمن  به صورت  استان  بهداشت  معاونت  کارشناسان 

دفع و بی خطرسازی می شود.
شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
برخی  طرح  به  اشاره  با  مرادی  احمدرضا  اصفهان، 
شست  از  ناشی  پساب  آلودگی  خصوص  در  مطالب 
اظهار  کرونا،  به  مبتال  های  فوتی  اجساد  شوی  و 
در  اصفهان،  های شهرداری  آرامستان  سازمان  کرد: 

ناشی  متوفیان  دفن  و  تکفین  شو،  و  موضوع شست 
از بیماری کرونا خود را ملزم به رعایت پروتکل های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از سوی  ابالغ شده  بهداشتی 
استان می داند.   وی ادامه داد: سازمان آرامستان با 
ارائه آموزش های تخصصی و الزم با حضور مستمر و 
روزانه ناظران و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان، 
که در سالن تطهیر مقیم هستند رعایت همه اصول 
بهداشتی را بر اساس پروتکل های ابالغی و رعایت 
همه مسائل شرعی در مراحل تغسیل، تکفین، تدفین 
و اقامه نماز میت فوتی های مبتال و مشکوک به کرونا 
را انجام می دهد.    مدیرعامل سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان افزود: همه آداب خاکسپاری اموات 
بر اساس این دستورالعمل ها انجام می شود تا رضایت 
شهروندان و امنیت روانی و اطمینان خاطر مراجعان، 
تصریح  وی  شود.     متوفی حفظ  کرامت  و  حاصل 
کرد: پساب ناشی از شست و شوی اجساد مرتبط با 
این بیماری در غسالخانه بر اساس پروتکل ابالغی از 
سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان و 
به منظور پیشگیری از آلودگی محیط، به صورت ایمن 
دفع و بی خطرسازی می شود.   مرادی افزود: همچنین 
استانداردسازی فاضالب و پساب با حضور کارشناسان 

معاونت بهداشت، صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:  
پساب ناشی از شست و شوی متوفیان کرونایی در آرامستان اصفهان بی خطرسازی می شود

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
ایالم-   آذر یعقوبیان :  سرهنگ رضا 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  زاده  همتی 
ویروس  به  مبتالیان  شمار  افزایش 
سطح    در  گذشته  روزهای  در  کرونا 
ایالم  استان  انتظامی  راه  استان،پلیس 
افزایش تیم های گشتی در ورودی  با 
های استان و محورهای برون شهری 
نسبت به عودت خودروهای غیربومی و 
اعمال قانون  رانندگان بدون مجوز تردد 
در سطح جاده ها به مبلغ ۵ میلیون ریال 
اقدام کرده است.وی ادامه داد: همچنین 
تیمهای ضربتی و عملیاتی به مناطقی 
که بیشترین فراوانی تردد داشته اعزام 

و به شدت با رانندگان متخلف   برخوردو 
شود. می  معرفی  قضایی  مراجع  به 

راه  پلیس  اینکه  به  توجه  افزود:با  وی 
سیما  و  صدا  طریق  از  استان  انتظامی 
خصوص  در  خبری  های  سایت  و 
اطالع  نقلیه  وسایل  تردد  چگونگی 
رسانی کرده است،لذا چنانچه رانندگان 
وسایل نقلیه به مصوبه ستاد ملی کرونا 
مبنی بر ممنوعیت ترددهای بین شهری 
راه  پلیس  نمایند،مامورین  توجهی  بی 
نسبت به توقیف فیزیکی وسایل نقلیه 
انتظامی   مقام  کند.این  می  اقدام  آنها 
تصریح کرد :از همه تقاضا می شود تا 
زمان قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 

از ترددهای غیرضروری و بدون مجوز 
در مسیرهای بین شهری جداً خودداری 

و نهایت همکاری را با عوامل پلیس راه 
و انتظامی استان داشته باشند.

رییس پلیس راه استان ایالم:

تردد در محورهای بین شهری همچنان ممنوع است

ه  و گــر ن  نــا ا جو نیــای  د
ــان  شهرســتان ســمنان رضــا تبیانی
ــرق  ــع ب ــل شــرکت توزی : مدیرعام
اســتان ، در جلســه شــورای معاونین 
کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی 
تشــکیل شــد ، برنامــه های امســال 
را بــا تأســی از شــعار ســال و تحقــق 
آن در حــوزه مأموریــت و مســئولیت 
کرد.ســیدمحمد  تبییــن  شــرکت 
قدردانــی  ضمــن  زاده  موســوی 
و زحمــات همــکاران  تــالش  از 
ــر شــرکت  خــدوم و خســتگی ناپذی
در تحقــق شــاخص هــای ســال ۹۸ 
بیــان داشــت : خوشــبختانه برنامــه 
ــای  ــوزه ه ــذاری در ح ــای اثرگ ه
مختلــف عرصــه خدمــت رســانی در 
ســطح اســتان بــه انجــام رســیده و 
رشــد حاصلــه در جــذب ۹۲ درصدی 
اعتبــارات توســعه ای ســال گذشــته 
بــه نســبت ســال ۹۷ ، مبّیــن ایــن 

موضــوع مهــم اســت.
وی بــا عنــوان ایــن کــه برنامه 
هــا و اقدامــات موفق ســال ۹۸ ادامه 
ــت  ــار داش ــرد اظه ــد ک ــدا خواه پی
: اهــداف واحدهــا در ســال جــاری 
مــی بایســت در قالــب شــاخص 
ــاس  ــن و براس ــی تدوی ــای کم ه
ــای  ــه ه ــتی و برنام ــناد باالدس اس
اســتراتژیک عملیاتــی شــده و کلیــه 
ــدام  ــا اق ــد ب ــی بای ــاری م ــور ج ام
برنامــه ای و هــدف دار صــورت 
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب ــرد.وی ب گی
ــم  ــام معظ ــوی مق ــال ۹۹ از س س

رهبــری بــه عنــوان » جهــش تولید 
» نامگــذاری و مزیــن شــده تصریح 
کــرد : در حــوزه عملکــرد شــرکت ، 
مــی بایســت رویکــرد مــا در جهــت 
ــر  ــا ب ــروژه ه ــه پ ــت دادن ب اولوی
ــت و  ــامل  »صنع ــد ش ــای تولی مبن
کشــاورزی« باشــد و تســریع در 
ــی در  ــه جوی ــات ، صرف ــه خدم ارائ
منابــع چــه بــه لحــاظ هزینــه کــرد 
و هزینــه هــای مربــوط بــه نیــروی 
انســانی طــرح ریــزی گردیــده و در 
خریدهــا نیــز مــی بایــد بــا درنظــر 
گرفتــن جمیــع جهــات و بــا توجــه 
شــرکت  در  موجــود  منابــع  بــه 

ــود. انجــام ش
وی بــر اجــرای شایســته و 
مجدانــه طــرح ســیما » ســامانه 
یکپارچــه مدیریــت شــاخص هــای 
ــات  ــش خدم ــتراتژیک » در بخ اس
در  چــاوش  طــرح  و  مشــترکین 
ــرد  ــد ک ــرداری تاکی ــره ب ــوزه به ح
ــن دو طــرح ارزشــمند  ــت : ای و گف
و کلیــدی کــه جــزء برنامــه هــای 
ابالغــی شــرکت توانیــر بــوده و 
ارتبــاط مســتقیم بــا خدمــات دهــی 
ــا   ــه واحده ــد ، کلی ــردم دارن ــه م ب
مــی بایســت اهتمــام ویــژه ای 
نســبت بــه آن داشــته و پایــش 
مســتمر شــاخص هــای ایــن طــرح 
هــا و بــه روز رســانی فعالیــت هــای 
مربوطــه ، مــورد انتظــار اســت.

موســـوی زاده بــا اشـــاره بــه ایــن 
کــه » حادثــه صفــر« یکــی دیگــر 

از اولـــویت هــای جــدی شـــرکت 
در عرصــه سالمـــت کارکنــان مــی 
ــت  ــئولین و دس ــزود : مس ــد اف باش
انــدرکاران ذیربط در ســطح شــرکت  
بایــد نظــارت هــای الزم و مســتمر 
خــود را بــه صــورت جــّدی و اثرگذار 
بــه نحــو مطلوبــی عملیاتــی نمــوده 
ــه را  ــدون حادث ــالی ب ــاا... س و انش

ــم. ــپری نمایی س
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
 1۰۰ ارائــه  بــه  اســتان  بــرق 
الکترونیکــی  خدمــات  درصــدی 
بــرای رفــاه حــال متقاضیــان و 
مشــترکان بــرق اســتان اشــاره 
ــا  ــاخت : ب ــان س ــرد و خاطرنش ک
توجــه به ایجــاد زیرســاخت الزم در 
ــه خدمــات غیرحضــوری ، الزم  ارائ
ــته  ــازی شایس ــگ س ــت فرهن اس
ای در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 
ــه در  ــتر ک ــن بس ــردم از ای ــا م ت
راســتای تحقــق دولــت الکترونیــک 
مــی باشــد بیــش از پیــش اســتفاده 
نماینــد.وی اضافــه کــرد : اســتمرار 
طــرح حــذف قبــوض کاغــذی 
ــاخص  ــای ش ــود و ارتق ــرق ، بهب ب
هــای عملکــردی در زمینــه کاهــش 
تلفــات انــرژی الکتریکــی ، مدیریت 
ــات  ســمت تقاضــا ، وصــول مطالب
ــی فنــی و اقتصــادی طــرح  ، ارزیاب
هــا ، بهبــود نــرخ زمــان خاموشــی 
و انــرژی تامیــن نشــده ، نگهداری ، 
ســرویس و بهــره بــرداری بــه موقع 
ــع  ــات توزی ــا و تاسیس ــبکه ه از ش

ــاوری  ــت  فن ــای ظرفی ــرق ، ارتق ب
اطالعــات و ارتباطــات ، توســعه 
امــر تحقیقــات ، نــوآوری و توجه به 
نظــام پیشــنهادها و تهیــه و تنظیــم 
بــه هنــگام صــورت هــای اساســی 
مالــی ،از جملــه برنامــه هایی اســت 
کــه بایــد بــا تمــام ظرفیــت و تــوان 
ــا شــاخص هــای  تــالش نماییــم ت

ــوند. ــق ش ــر محق موردنظ
موســوی زاده یــادآور شــد : 
ــع انســانی و مدیریــت  کیفیــت مناب
رزمایــش  تــداوم   ، شایســتگی 
ــش  ــی ، کاه ــت متعال ــای خدم ه
شــکایات و مــدت زمــان رســیدگی 
ــاط  ــا ، ارتب ــه آنه ــخگویی ب و پاس
موثــر بــا ذینفعــان در راســتای 
ــره  ــرکت ، به ــای  ش ــت ه ماموری
ــزات  ــراق آالت و تجهی ــری از ی گی
ــای  ــد کااله ــل ، خری ــاخت داخ س
ایرانــی جهــت مصــارف اداری ، 
ــای  ــت ه ــای فعالی ــعه و ارتق توس
و  کارکنــان  بیــن  در  فرهنگــی 
خانــواده هــا ، فعالیــت هــای مرتبط 
بــا اســتقرار مدیریــت دانــش و 
همچنیــن توســعه آمــوزش بــه 
ویــژه آمــوزش هــای حیــن کار 
ــروی  ــتر نی ــره وری بیش ــت به جه
انـــسانی و ارتقــای خدمــت رســانی 
، از دیگــر برنامــه هــای شــرکت در 
ســال جــاری بــه شــمار مــی رونــد 
ــکاری و  ــا هم ــت ب ــی بایس ــه م ک
ــداف  ــکاران، اه ــه هم ــی کلی همدل

ــد. ــدا نماین ــق پی ــر تحق موردنظ

با سرلوحه قراردادن شعار سال ؛

شاخص های عملیاتی شرکت توزیع برق استان سمنان اجرا می شوند



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1428- چهارشنبه 20 فروردین 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و نجف دریابندری
اختصاصی دنیای جوانان

کلبه یی در سینه کوهم
کسی باور نکرد

اصغر عظیمی مهر

تا که چشمت مثل موجی مسخ از من می گذشت
جای خون انگار از رگهایم آهن می گذشت

می گذشتی از سرم گویی که از روی کویر
با غروری سر به مهر ابری سترون می گذشت

یا که عزراییل با مردان خود با ساز و برگ
از میان نقب رازآلود معدن می گذشت

قطعه قطعه می شدم هر لحظه مثل جمله ای
که مردد از لبان مردی الکن می گذشت

ساحران ایمان می آوردند موسی را، اگر
ماه نو از کوچه ها در روز روشن می گذشت

شوق انگشتان من در الی گیسوهای تو
 باد آتش بود و از گیسوی خرمن می گذشت

کلبه یی در سینه کوهم، کسی باور نکرد
حجم آواری که بر من وقت بهمن می گذشت

این  اهل  روشن دل  نویسنده  و  شاعر  آغابرا«  »ناصر 
در  قلبی  ایست  اثر  بر  »ژاکاو«،  تخلص شعری  با  شهرستان 

بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد فوت کرد.
»ناصر آغابرا« با تخلص شعری »ژاکاو«، سال 13۴۷ در 
روستای »به رده  ره شان« مهاباد به دنیا آمد وی با وجود اینکه 
روشندل بود تمامی مقاطع تحصیلی خود را تا مقطع کارشناسی 

ارشد را در مدارس و دانشگاه عادی با موفقیت طی کرد.
 وی عالوه بر شاعری و عضویت در انجمن ادبی مهاباد، 
پژوهشگر ادبیات و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد بود و سه 
اثر وی با نام های »که ژاوه ی دل«، »تریفه ی ئاوات« و »کولالره« 
)بادبادک( منتشر شده است.»ناصر آغابرا« شعر را یک صنعت خیال 
انگیز شاعرانه می دانست و معتقد بود؛ زمانی که موسیقی را از شعر 

بگیریم در واقع به شکنجه آن کلمات پرداخته ایم. 
اشعار ُکردی »ژاکاو« به سبب وزن موسیقایی که دارد 
شده  بازخوانی  ُکرد  شاعران  و  خوانندگان  از  بسیاری  توسط 
است و شعر مشهور »کانی کانی، تو ئاوینه ی ئاسمانی« یکی از 

شاهکارهای ادبیات ُکردی به شمار می رود.

 شاعر روشن دل مهابادی دار فانی را وداع گفت

فرهنــگ  دو  »ســاکن  کتــاب 
ایــران«  در  ارمنــی  دیاســپورای 
ــرت  ــی نوشــته »روب مجموعــه مقاالت
ــت از درون  ــی اس ــان« صدای صافاری
جامعــه ارمنی هــای ایران که کوشــیده 
ــن  ــداول، ای ــای مت ــارغ از تعارف ه ف
ــدر  ــه ق ــی و ب ــت را معرف ــه  اقلی جامع
مناســبات  قانون مندی هــای  تــوان 
آن بــا جامعــه بــزرگ را آشــکار کنــد. 
فرهنــگ  دو  ســاکن  کتــاب 
دیاســپورای ارمنــی در ایــران مجموعه 
ــان،  ــرت صافاری ــته روب ــی نوش مقاالت
ــز در 1۸۵  ــه همــت نشــر مرک اخیرا ب
صفحــه بــه بــازار آمــده اســت. روبرت 
صافاریــان نامــی آشــنا در زمینــه نقــد 
ــازی  ــگاری، مستندس ــم، روزنامه ن فیل
همــه  در  و  اســت  کتــاب  نقــد  و 
زیــادی  فعالیت هــای  حــوزه  ایــن 
دو  ســاکن  کتــاب  اســت.  داشــته 
نامــش  از  کــه  فرهنگ همانطــور 
ارمنی هــای  مــورد  در  برمی آیــد 
ــی اســت  ــی دیرپای ــت قوم ایران؛ اقلی
ــالت،  ــته های دور در مح ــه از گذش ک
ــران  ــهرهای مختلف ای ــتاها و ش روس
صافاریــان  و  انــد  بــوده  ســاکن 
کــه خــود از ایــن اقلیت برخاســته 
توانســته در ایــن کتــاب در مــورد وجوه 
ــی  ــات مختلف ــا از جه ــا آنه ــط ب مرتب

بگوید. ســخن 
وی در مقدمــه کتــاب نوشــته 
ــوان  ــترک بت ــی مش ــک ویژگ ــر ی اگ
ــه  ــن مجموع ــای ای ــته ه ــرای نوش ب
بــر شــمرد ایــن اســت کــه آنهــا 
بــرای ارمنی هــا نوشــته نشــده اند؛ 
ــی  ــه ارمن ــه کســی از درون جامع بلک
ــه مخاطــب  ــاب ب ــا را خط ــران آنه ای
ــرای  ــاًل ب ــته؛ اص ــی نوش ــام ایران ع
ــته شــده اند.  ــه فارســی نوش ــن ب همی
ــنده توضیح می دهد ایــن  ایــن نویس
و  یادداشــت ها  مجموعــه  کتــاب 
مقاله هایــی اســت کــه در فاصلــه 
ســال های ۸۵ تــا ۹۵ عمدتــًا در دو 
هفتــه نامــه دوزبانــه هویــس )امیــد به 
زبــان ارمنی( نوشــته اســت کــه وی از 
زمــان بنیانگــذاری ایــن دو هفته نامــه 
ــا ســال ۹۴ ســردبیری  در ســال ۸۵ ت

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه آن را ب

فصــل اول کتــاب بــه نــام تاریــخ 
بــه تاریخچــه حضــور ارامنــه در ایــران 
ــان طــی آن  اختصــاص دارد و صافاری
ایــن فــرض را کــه ارامنــه بــرای 
اولیــن بــار در ســده هفدهــم میــالدی 
ــه  ــوی( ب ــاس صف ــاه عب ــان ش )زم
ــده شــدند رد  مناطــق مرکــزی کوچان
ــد:...در  ــی ده ــح م ــد و توضی ــی کن م
زمان هخامنشــیان، ارمنســتان جزئی از 
امپراتــوری بــزرگ ایــران بوده اســت و 
بــه ایــن معنــا، همــه ی ارامنــه، ارامنــه 
ــت در  ــن وضعی ــد. ای ــوده ان ــران ب ای
دوره ی ساســانیان نیــز کــه ارمنســتان 
ــود  ــوده، وج ــران ب ــین ای ساتراپ نش

ــت. )ص. ۸( ــته اس داش
ســیر  ادامــه  در  لبتــه  ا وی 
تاریخــی کوچانــدن ارامنــه بــه ایــران 
در مقاطــع مختلــف را تــا زمــان شــاه 
عبــاس مختصــر بیــان می کنــد و 
اشــاره ای نیــز بــه نرگاقــت )مهاجرت 
ــران  ــای ای ــترده ارمنی ه ــبتا گس نس
اتحــاد  دوره  در  ارمنســتان(  بــه 
جماهیــر شــوروی دهــه ۴۰ میالدی، 
ــه ۲۰  ــک ب ــی آن نزدی ــه ط دارد ک
هــزار ارمنــی از ایــران بــه ارمنســتان 
مــی رونــد؛ زیــرا جمعیــت ارمنســتان 
کــه آن روزگار از اقمــار شــوروی بــه 
ــگ  ــل جن ــه دلی ــد ب ــاب می آم حس
بــه شــدت کاهــش  جهانــی دوم 

ــود. ــه ب یافت
ــی  ــاهای ارمن ــکیالت کلیس تش
و وابســتگی تشــکیالتی کلیســایی 
ــی  ــوزه  سیلیس ــه ح ــران ب ــه  ای ارامن
ــده در  ــبتا پیچ ــات نس ــه از موضوع ک
ایــران  کلیســاهای  موقعیــت  درک 
اســت، همچنیــن وضعیــت ارامنــه 
ایــران بعــد از وقــوع انقــالب اســالمی 
نگرانــی هــای آنهــا از وضعیــت زندگی 
و در نهایــت رســیدن بــه توافقــی 
ــا ایــن وضعیــت  ضمنــی و نانوشــته ب
کــه  اســت  موضوعاتــی  دیگــر  از 
ــه  ــاب ب ــل اول کت ــان در فص صافاری

می پــردازد. آن 
ــگ  ــام فرهن ــه ن ــد ب ــل بع فص
زندگی بیشــتر بــه جنبه هــای ملموس 
زندگــی روزمــره ارمنــی هــا اختصاص 
ــخ  ــواالتی پاس ــه س ــاال ب دارد و احتم

ــه در ذهــن بســیاری از  ــد ک ــی ده م
خواننــدگان جــا خــوش کرده انــد؛ 
ازدواج  آیــا  نمونــه  بــرای  اینکــه 
ارمنی هــا بــا غیرارمنی هــا گذشــته 
از دیــدگاه جامعــه بزرگ تــر و قوانیــن 
موجــود، در خــود ایــن جامعــه پذیرفته 
شــده اســت یــا خیــر و در دنیایــی کــه 
ــی  ــی، اجتماع ــف دین ــای مختل مرزه
ــاوری و  و سیاســی تحــت ســیطره فن
مفاهیمــی چــون جهان وطنــی هــر روز 
ــراد  ــوند و اف ــده می ش ــتر درنوردی بیش
بــا هــم ارتبــاط دارنــد آیــا حفــظ چنین 
تابوهایــی )ازدواج بــا غیرارمنی هــا( 
ــو باشــد، ممکــن  ــرای آنهــا تاب اگــر ب

ــت؟ و الزم اس
ســت  و د گــر  ا همچنیــن 
ــه  ــد در چ ــد و نمی دانی ــی داری ارمن
ــال ۲۵  ــامبر مث ــاه دس ــی در م تاریخ
دســامبر )چهارم دی( یــا اول ژانویــه 
ــد(  ــه بع ــم آن )از 1۰ دی ب ــا شش ی
بــرای شــب کریســمس بــه او تبریک 
بگوییــد، صافاریــان بخــش هایــی از 
ایــن موضــوع  بــه  را  فصــل دوم 
نــزد  تفــاوت شــب کریســمس  و 
ــیحی  ــا مس ــر آنه ــه اکث ــا ک ارمنی ه
گریگــوری هســتند و احتمــاال دیگــر 

ــارج  ــیحیت در خ ــای مس ــاخه ه ش
اســت،  داده  اختصــاص  ایــران  از 
همچنیــن اشــاره ای مختصــر نیــز بــه 
ــا  ــی ب ــا از نظــر دین تفاوت هــای آنه

آســوری ها کــرده اســت. 
غیــر از ایــن جایــگاه زبــان ارمنی 
ارمنی هــای  فرهنــگ  مجمــوع  در 
ایــران و اینکــه فرزنــدان آنهــا از چــه 
ــد  ــاد می گیرن ــان فارســی ی ــی زب زمان
ــان  ــن زب ــه ای ــدن و نوشــتن ب و خوان
ــادری و  ــان م ــا زب ــا ب ــه آنه و رابط
ارمنــی در چــه حد اســت از دیگــر 
موضوعاتــی اســت کــه صافاریــان بــه 

ــه اســت. ــا پرداخت آنه
* حضــور پررنگ در موســیقی 
ــات ــعر و ادبی ــه ش ــی ب و ورود تدریج

ــر و  ــام هن ــه ن ــوم ب ــل س فص
ــه  ــویه ارامن ــه دوس ــه رابط ــات ب ادبی
ایــران در ایــن حــوزه هــا می پــردازد. 
ــدا دو  ــل ابت ــن فص ــان در ای صافاری
اظهــار نظــر جــالل آل احمــد )13۰۲ 
و  ارامنــه  مــورد  در  را   )13۴۸ تــا 
آشــوری هــا بیــان می کنــد و بــا 
ــد  ــش از ح ــن بی ــر از لح ــرف نظ ص
صریــح وی در مــورد آثــاری کــه 
پروانــه ســاخته  )فیلــم  در ســینما 

مــردوک الخــاص بــرادر هانیبــال 
ــه  ــش روزن ــر )نمای ــاص( و تئات الخ
ــر رادی  ــکاری اکب ــه هم ــی نتیج آب
ایــن  توســط  اُوانســیان(  آربــی  و 
ــت؛  ــیده اس ــر رس ــه ثم ــدان ب هنرمن
نتیجــه مــی گیــرد: در مــورد فارســی 
البتــه  ارامنــه ی ایــران  ندانستــن 
ــتن  ــی ندانس ــق فارس ــور او مطل منظ
نیســت، بلکــه عــدم تســلط بــه زبــان 
فارســی در حــد خلــق اثــر هنری-ادبی 
ــنامه  ــتان و نمایش ــعر، داس ــم از ش اع
اســت. و از ایــن منظر حرف او درســت 
ــت  ــروز اس ــل ام ــازه در نس ــت. ت اس
کــه مــا نویســندگان ارمنی نویــس 
ــه  ــه ک ــم و ارامن ــی نویس داری فارس
در هنرهــای تجســمی و موســیقی 
ــی در  ــش مهم ــر نق ــینما و تئات و س
ورود تجــدد بــه ایــران داشــته انــد، در 
ــن  ــات نتوانســته اند چنی ــه ی ادبی زمین

نقشــی بــازی کننــد. )ص. ۸۶(  
ایــن  از  پیــش  کــه  ســخنی 
شــکل  بــه  دوم  فصــل  نیــز در 
می دانیــم  بــود:  نوشــته  دیگــری 
ــا  ــی نویس ت ــنده ی ارمنی فارس نویس
دوره  حاضــر کــه چنــد نویســنده داریم 
کــه بــه فارســی رمــان، قصــه و شــهر 
می نویســند، تقریبــا نداشــته ایم. شــاید 
ــان ارمنی هــای  ــر از می ــک نف تنهــا ی
ایــران بــه فارســی نوشــته و بــه عنوان 
ــت آورده  ــه دس ــهرتی ب ــنده ش نویس
ــرادر ویگــن  اســت: کارور ِدرِدریــان )ب
خواننــده پاپ(. ....در میان نویســندگان 
فعــال کنونــی واهــه آرمــن هــم شــعر 
ــل  ــتا قاب ــن راس ــد و در همی می نویس
ــه  ــب اســت ک ــت. ....جال ــی اس بررس
ــه فارســی  ــه ب ــر ک ــر دیگ ــد نف از چن
کتــاب ادبــی نوشــته اند، زویــا پیــرزاد، 
یوریک کریم مســیحی و آراز بارســقیان 
هــر یــک بــه نحــوی بــه وصلت هــای 
مختلــف مرتبطنــد. تنهــا خاچیــک 
خاچــر کــه چنــد مجموعــه داســتان به 
ــن ویژگــی  فارســی منتشــر کــرده، ای
ــندگان  ــالف نویس ــر خ ــه ب را دارد ک
ــوده  ــس ب ــل ارمنی نوی ــوق، در اص ف
ــت.  ــی رو آورده اس ــه فارس ــد ب و بع

)صــص. ۷1 و ۷۲( 
ــل از  ــن نوشــتار قب ــه کــه ای البت

آن نوشــته شــده که واهــه آرمــن 
ــد  ــم متول ــاعر و مترج ــنده، ش )نویس
ــوب  ــگ دان ــه رن ــاب ب ــا کت 133۹( ب
ــعر  ــش ش ــال بخ ــاب س ــزه کت جای
بزرگســال )دوره ســی وهفتم ســال 
ره  جشــنوا ردهمیــن  ، چها )13۹۸
)همیــن  فجــر  شــعر  بین المللــی 
ــعر  ــال ش ــاب س ــزه کت ــال( و  جای س
بــه انتخــاب خبرنگاران را کســب کند. 

وی همچنیــن در ایــن فصــل 
نقدهایــی کــه پیــش از ایــن روی 
را  کتــاب هــای مــن چــراغ هــا 
ــده  ــک روز مان ــم و ی ــوش می کن خام
بــه عیــد پــاک اثــر زویــا پیــرزاد 
نوشــته، آورده اســت. مــن چــراغ هــا 
را خامــوش می کنــم پرفــروش تریــن 
ــران اســت کــه از  ــاب داســتانی ای کت
زمان انتشــار در ســال 13۸۰ و کســب  
ــه  ــی از جمل ــر ادب ــزه معتب ــد جای چن
جایزه ادبــی یلــدا، جایــزه بهتریــن 
ــیری و جایزه  ــال بنیاد گلش ــان س رم
کتــاب ســال تاکنــون بیــش از 1۰۰ بار 
ــان  ــه صافاری ــده اســت. البت ــاپ ش چ
ــازی  ــی بازس ــاوت یعن ــدی متف از دی
زندگــی ارامنــه در یــک اثــر داســتانی 
ــک  ــه کوچ ــبات جامع ــرح مناس و ط
ــگاه  ــزرگ و ن ــه ای ب ــی در جامع قوم
ــد  ــن رابطــه آن را نق ــه ای نویســنده ب
کــرده و صرفــا دیــد منتقــد ادبــی بــه 
آن نداشــته اســت و از ایــن منظــر 
بیشــتر بــه نقــدی جامعه شــناختی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــک ش نزدی
ــاب،  ــن کت ــف روی ای ــای مختل نقده
ــب اســت. ــدگاه جال ــن دی ــدن ای خوان

ــدن  ــن از خوان ــده همچنی خوانن
صفحــات ایــن فصــل اســت کــه 
ــود  ــنا می ش ــی آش ــاعران ارمن ــا ش ب
کــه شــاید تــا قبــل از آن هرگــز 
ولــی  باشــد  نشــنیده  را  نام  آنهــا 
ــا وجــود ســادگی و حتــی  شعرشــان ب
می نشــیند،  دل  ترجمه بــه  روی  از 
ــه  ــط ب ــه فق ــان )ک ــه آزاد ماتی از جمل
لئونــاردو  یــا  می نویســد(  ارمنــی 
آلیشــان)1۹۵1 تــا ۲۰۰۵(  نویســنده 
و  آمریکایــی  ارمنــی-  ایرانــی- 
وضعیــت  تجســم  نوشــته هایش 

غربت انــد.  و  پراکندگــی 

صدایی از درون جامعه ارمنی های ایران

»یک چیز خوب کوچولو« پشت ویترین کتابفروشی ها
اثر  کوچولو«  خوب  چیز  »یک 
با ترجمه  اُ. هنری  برگزیدگان جایزه 

لیدا طرزی منتشر شد. 
به  هرساله  که  هنری  اُ.  جایزه 
یا  و  مفهوم  که  کوتاه  داستان هایی 
خود  درون  در  را  استثنایی  ارزشی 
منتقل می کنند اهدا می شود، جدای از 
انتخاب اثر برگزیده دست به انتخاب 
از سوی  که  می زند  نیز  دیگری  آثار 
هیات داوران این جایزه شایسته تقدیر 
شناخته شده اند و در قالب یک کتاب 

ساالنه منتشر می شود.
در این کتاب هفت داستان کوتاه از نویسندگانی صاحب سبک که آثاری 
از آنها در آمریکای شمالی و کانادا منتشر شده است به مخاطبان عرضه 
شده است. در میان این آثار می توان به داستان هایی از جان آیداپک، ریموند 

کارور، لی بوچانان، پیتر مینک، گلوریا والن، دیوید پلنت و... اشاره کرد.
سرویراستار این مجموعه در مقدمه می  نویسد: انتخاب 31۴ داستان 
است که  آموخته  به من  این مدت  در طی  داستان  هزار  میان چندین  از 
برجسته ترین نکته دربارة داستان های معاصر همانا تنوع اعجاب  آور آنهاست. 
تنوع در موضوع، سبک، شخصیت ها، روش روایت و گریز ماهرانه از طبقه بندی. 
بی تردید، انعطاف و گشودگِی معیارهای جایزة اُ. هنری در برابر آثار درخشان 
و درجه یک نویسندگان امریکایی که طی یک سال در مجالت ادبی این 
کشور به چاپ می رسند به این تنوع دامن زده و در عین حال به بهای کیفیت، 
از تأکید بر یک ژانر خاص جلوگیری می  کند. باید اضافه کنم که تنوع، راه را 
برای یافتن داستان های غیر قابل پیش بینی هموار می  کند. هنگام جستجو 
در البه الی مجالت هیچ نمی دانید چه چیزی را کشف خواهید کرد و این 
 پیش  بینی که شگفت زده خواهید شد، پاداش یک معتاد به داستان است.

آنچه درباره این اثر و داستان های آن بیش از هر چیز مخاطب را تحت تاثیر 
قرار می دهد شگفت انگیز بودن هر داستان در عین عدم ارتباط موضوعی و 

محتوایی آنها با یکدیگر است.
سرویراستار و داوران این دوره از جایزه اُهنری سعی کرده اند وجوه ممیزه 
انتخاب آثار این کتاب را در روایت و اتفاق داستانی و یا حس شکفت انگیزی 
قرار دهند که این کتاب در روایت خود سعی در بازگویی آن دارد و از این 
رهگذر مخاطبان این داستان ها نیز در دل این کار با اتفاقاتی بسیار بدیع و 
عجیب و نو )در زمانه نوشتن داستان( روبرو می شوند و همین مساله است 
که بر جذابیت بیشتر داستان های این مجموعه در زمانه خود افزوده است.

اُ. هنری 1۹۸3 است  این مجموعه که شامل آثار برگزیدگان جایزه 
که در  1۲۰ صفحه و با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در نشر کتاب نیستان منتشر 

شده است.

از آخرین نوشته  های زنده یاد رضا بابایی
عشق به زندگی، تحمل هر رنجی را 

آسان می کند
شناس  دین  بابایی،  رضا  زنده یاد 
دوشنبه  روز  ادبیات،  پژوهشگر  و  معاصر 
1۸ فروردین 13۹۹ بر اثر ابتالء به سرطان 
شاخص  چهره های  از   وی  درگذشت. 
دین شناسی روزگار معاصر بود و نگاه او 
به اسالم رحمانی و »دین گفت وگویی« 
تأثیر جالبی بر نسل جوان داشت. زنده یاد 
منتقدان  از  می توان  همچنین  را  بابایی 
جدی فرهنگ معاصر دانست، یادداشت ها 
نیز مشهورند.  این حوزه  او در  و مقاالت 

کانال تلگرامی »یادداشت ها« متعلق به او بود که در آن نقدهای مهمی به 
وضعیت فرهنگی ایران معاصر منتشر شد.

برای آشنایی بیشتر با دغدغه و قلم او می توانید عناوین زیر را مطالعه کنید:
موالنا در سبد صنعت فرهنگ

نوشتن با حفظ احترام به شعور و اندیشه های دیگران
زنده یاد  یادداشت های  آخرین  از  یکی  می خوانید  زندگی«آنچه  »درد 

رضا بابایی است:
 »در ماه های گذشته، روزها و شب هایی بر من گذشت که درد تا مغز 
استخوانم را به آتش می کشید؛ اما در اوج درد، چهرة خندان زندگی هیچ گاه 
از پیش چشمان من نرفت. یادآوری لحظه ای که در آن زندگی دوباره به 
روی من می خندد، به من آرامش و تحمل می داد. اینکه می دانستم تا چند 
ساعت یا چند روز یا حتی چند ماه دیگر، دوباره لختی آرام می گیرم و دوباره 
اندکی طعم زندگی را می چشم، بهترین مسکن و آرام بخش بود. می نالیدم 

و زمزمه می کردم:
درد و غم را حق پی آن آفرید
تا از آن دو خوشدلی آید پدید

عشق به زندگی، تحمل هر رنجی را آسان می کند. عشق به زندگی، 
روح اخالق و فضیلت مداری است، و هر دردی جز درد زندگی، عین بی دردی 
و کمال بیهوده گردی است. در جهان، از گرگ گرسنه و مار زخمی آنقدر 
نباید ترسید که از کسانی که زندگی را نمی فهمند و قدم زدن در پارک را و 
رفیق بازی را و دوستی با حیوانات را و عشق ورزی با طبیعت را و خندیدن و 
موسیقی را و نشستن بر روی صندلی های سینما و تئاتر را. آنان که جز به 
نفوذ و اقتدار بیشتر نمی اندیشند و جز صدای طبل جنگ، قلب و روحشان 
پشت  اگر  حتی  زمین اند،  روی  جنبندگان  هراس انگیزترین  نمی نوازد،  را 
چنین  گرفتار  جهانی  اگر  بگیرند.  سنگر  انسانی  آرمان های  مقدس ترین 
پشمینه پوشان عبوسی شد، جز این راهی ندارد که زندگی و شادی را پر و 

بال دهد تا فضا را بر آنان تنگ کند.
عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

مرید خرقۀ دردی کشان خوش خویم
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فرناز میرزالو

اسداهلل شعبانی از وضعیت بد کتاب 
و کتابخوانی می گوید و نسبت به نظام 
آموزشی آموزش و پرورش انتقاد دارد. 

ادبیات  نویسنده  شاعر و  این  
کودک و نوجوان درباره وضعیت ادبیات  
و کتاب کودک و نوجوان در سال گذشته 
اطالع رسانی ،  کشورما  در  کرد:  اظهار 
خوب نیست؛ ما اطالع دقیقی از تولید، 
کتاب هایمان  بازخورد  و  کتاب  مصرف 
می کنند  کار  فرمالیته  رسانه ها  نداریم. 
و ما واقعا نمی دانیم استقبال بچه ها از 
کتاب چگونه است و اصال خانواده ها با 
کتاب چه رابطه ای دارند. فقط چیزهایی 
را از شمارگان کتاب ناشران درمی یابیم 
وضع  سال  به  سال  می دهد  نشان  که 
دولتی،  شعارهای  تمام  و  بدتر می شود 
باشگاه های کتابخوانی که  جشنواره ها، 
در پس پرده  آن، کسانی برای خودشان 
پیت  بر  کوبیدن  می کنند،  گرمی  بازار 

توخالی ست! 
به  وضعیت مان  این که  بیان  با  او 
و  کتاب  و  ادبیات  زمینه  در  کلی  طور 
گفت:  نیست  خوب  اصال  کتابخوانی 
هم   االن  ست.  بنیادی   ما  مشکالت 
در شرایط کرونایی، چاپ و نشر کتاب 
نامعلومی شده  کاغذی دچار سرنوشت 
است! فقط در فضای مجازی است که 
می کوشند راه هایی را پیدا کنند آن هم 
با این اینترنتی که ما داریم، پیداست که 
به این آسانی ها راه به جایی نمی بریم. 
ما  که  است  این  است  آشکار  آنچه 
فرهنگی  های  فعالیت  در  سال هاست 
بست ها  بن  این  در  و  بستیم  بن  دچار 
راه رشد و  پا می زنیم،  بیهوده دست و 
رونق بسته است ادبیات کودک و کتاب 
چهارچوب  همین  در  هم  کتابخوانی  و 
فرومانده است. امیدوارم در دنیای پس 
از فروکش کردن کرونا به خود بیاییم. 
شتر سواری دوال دوال نمی شود. جامعه 
نیازمند  بنیادی  دگرگونی های  به  ما 
کتابخوانی  و  کتاب  بناست  اگر  است. 

گردد،  باز  خود  رونق  و  رشد  مسیر  به 
شایسته است همه روش های ناکار آمد 
را که ده ها سال است در این گستره به 
کارگرفته شده کنار بگذاریم، به رقابت 
آزاد در تولید کاالهای فرهنگی تن در 
دهیم و حق انتخاب را برای تولید کننده 
و مصرف کننده محترم بشماریم. تنها  
با چنین ساز و کاری است که می توان 
به پویایی رسید و گرنه باکانالیزه کردن 
فعالیت های فرهنگی و هنری از طریق 
عوامل دولتی و شبه دولتی کاری از پیش 

نخواهیم برد.
هم  دولت  که  این  بیان  با  او 
درگیری های زیادی دارد، کمبود بودجه  
و تحریم اقتصادی و مشکالت دیگر که 
عمال اقتصاد کشور را در بن بست قرار 
داده است. نمی تواند کاری بکند و همان 

بهتر که نتواند.
البته  کرد:  بیان  ادامه  در  شعبانی 
و  نویسندگان  که  نیست  ین طور  ا
بی تفاوت  ها  پهنه  این  در  کوشندگان 
باشند، آنان ایده های خوبی دارند و اگر 
شرایط مناسبی فراهم باشد می توانند در 
همه پهنه های ادبی، هنری و آموزشی 
اما  کارهای خوب و خالقه پدید آورند 
کارها  بستگی  فرو  این  در  هم  آنان 

گیر کرده اند. از سویی هم  مردمی که 
برای  کتاب  و  هستند  کتاب  خواننده 
درگیر  قدری  به  می شود  تولید  آن ها 
شده اند  روزمره  زندگی  گرفتاری های 
کتاب،  به  نسبت  نگاهشان  گویی  که 
را موجب درد سر  دگرگون شده و آن 
برای  هم  فرصتی  اصوال  و  می دانند 
خواندن کتاب ندارند. با چنین رویکردی 
پیداست که سهم بچه ها هم از کتاب چه 

خواهد بود!
»قصه های  مجموعه  نویسنده 
عامیانه« و »قصه های شیرین شاهنامه« 
سپس بیان کرد: دغدغه خانواده ها  این 
است که بچه ها درس شان را  بخوانند 
تا در آینده بتوانند به شغل و  موقعیت 
مناسبی دست یابند در صورتی که نظام 
چنین  که  گونه ایست  به  ما  آموزشی 
نمی  فراهم  همه  برای  هم  را  امکانی 
کند. نظام آموزشی ما اصوال به  نظر  
می رسد دانش آموزان را به عنوان دانش  
گیر  را  گروهی  انگار  نمی پذیرد،  آموز 
آدم های  آن ها  از  می خواهد  و  آورده 
که  بچه هایی  نتیجه  در  بسازد!  خاصی 
آموزشی  نظام  خواست و پسندشان در 
چندی  از  پس  می شود  گرفته  نادیده 
میهن  و  فرهنگ  به  دلبستگی  بی هیچ 

سرزمین های  در  را  آرزوهایشان   خود 
بیگانه می جویند! 

پرورش  و  آموزش  کرد:  تاکید  او 
را  یعنی تربیت  بال هایش  از  یکی  ما، 
از دست داده است، تربیت ذوق هنری 
و ادبی در این نظام جایی ندارد. با آن 
یکی بالش هم گرچه بال بال می زند اما 

پروازی در کار نیست. 
تغییرات  به  ه  ر شا ا با  نی  شعبا
در  اخیرا  گفت:   درسی  کتاب های 
آموزش و پرورش برخی از درس های 
خوب را هم از کتاب های بچه ها حذف 
کرده اند، مثال شعری از حافظ را حذف 
کرده و درسی را جایگزین کرده اند که 
نشان  این  درآمد،  کارشناسان  صدای 
می دهد مسوالن دفتر تالیف کتاب های 
درسی معنای ادبیات را درک نمی کنند 
و پرورش ذوق دانش آموزان برایشان 
همه  سیستم  این  است.در  بی اهمیت 
آن  می شود  خالصه  آموزش  در  چیز 
هم به قول خودشان آموزشی با رویکرد 
دینی آیا این جماعت پس از این همه 
فراطی  ا هر  نتیجه  نند  ا نمی د سال 

تفریط است؟
این شاعر خاطر نشان کرد: من به 
عنوان یکی از کوشندگان پهنه ادبیات 
نومیدانه  نخواسته ام  هرگز  کودکان 
تاریخ  و   مردم  این  من  بزنم  حرف 
دلم  دارم.   دوست  را  فرهنگشان  و 
می خواهد در جهان پساکرونا  مسوالن 
بنیادی  و دگرگونی های  بیدار شوند  ما 
در همه عرصه ها به ویژه پهنه فرهنگ 
ایجاد شود  و آموزش و پرورش کشور 
تا ما هم بتوانیم  به نیاز های ذوقی و 
کشورمان  نوجوانان  و  کودکان  هنری 
تا  آید  فراهم  شرایطی  دهیم.  پاسخ 
انتخاب  و  پسند  به  تالیف کتاب ها  در 
شود،   توجه  فرزندانشان   و  خانواده ها 
کتاب  ضروری  آموزش های  کنار  در 
جزو  ها  مدرسه  در  هم   کتابخوانی  و 

برنامه های درسی جای گیرد. 

چاپ و نشر کتاب دچار سرنوشت نامعلومی شده است خسارت ۸0 میلیارد تومانی کرونا به ناشران و 
چاپخانه داران

دولت حسن روحانی که رفتار و برخورد او با موضوع کرونا و نیز آینده کسب و 
کارها و چرخه اقتصادی کشور به دنبال شیوع کرونا عملکرد پرانتقاد و سوال برانگیزی 
را داشته است، در حالی طی روزهای گذشته فرمان بازگشایی و وضعیت سفید برای 
اصناف را صادر کرده است که بسیاری از صنوف به دنبال وضعیت اقتصادی آسیب 
دیده و حتی به تعبیری له شده خود در اسفند و فروردین ماه خواستار حمایت و 

کمک مالی و تسهیالت از او دارند.
هنوز به طور مشخص معلوم نیست که استراتژی دولت در مواجهه با این سیل 
از تقاضا چطور خواهد بود هر چند که می توان از فرجام وعده هایی که برای بازسازی 
مناطق زلزله زده کرمانشاه و سیل زده نوروز ۹۸، حدس زد که این بار نیز وضعیت 
چیزی عجیب و متفاوتی نخواهد بود جز اینکه مدیران و صنوف بتوانند از گرده دولت 
کار بیشتری کشیده و او را برای همراهی و کارایی بیشتر در مسیر تازه ای قرار دهند.

اصناف نشر که روز گذشته در گزارشی که در همین جا منتشر شده )اینجا 
بخوانید( درباره وضعیت اقتصادی عجیب حاکم بر آنها صحبت به میان آمد و از 
کاهش فروش ۹۰ درصدی آنها طی دو ماه اخیر گزارش داده شد روز سه شنبه چشم 
انتظار نتیجه جلسه ای هستند که در وزارت کشور و از سوی ستاد ملی کرونا برگزار 
می شود تا درباره سرنوشت این حمایت تازه بحث، گفتگو و شاید تصمیم گیری شود.

در این میان صنف ناشر و کتابفروش شاید دلهره ای بیشتر از سایر اصناف 
داشته باشند. از سویی اگر نبود پیگیری مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نام آنها در فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نمی گرفت و از سوی دیگر در 
فهرست های آتی منتشر شده درباره مشاغلی که اجازه فعالیت داشته یا ندارند، نامی 
از آنها به چشم نمی خورد! و به تازگی نیز در قالب بسته حمایتی کرونا با این موضوع 
روبرو شده اند که دولت اعالم کرده سه ماه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و 
قبوض آب و برق و گاز را می توانند با تأخیر پرداخت کنند و این به تعبیر رئیس 

اتحادیه ناشران و کتابفروشان به معنای پایان فعالیت این صنف است.
ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وقت درباره علت بی مهری اینچنینی به صنف نشر که مورد سوال قرار می گیرد به 
خبرنگار مهر می گوید: واقعیت این است که خود دولت نیز هنوز در مواجهه با یک 
پدیده تازه است و طبیعی است که برخی از اقدامات شاید با انتظارات فاصله داشته 
باشد. با این همه روز سه شنبه جلسه ای در راستای بررسی بند شش مصوبه ستاد 
ملی کرونا که موضوع آن حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده است در وزارت 

کشور شرکت کنیم.
اولیه  برآورد  اساس  بر  اشاره کرد که  نیز  نکته  این  به  زمینه  در همین  وی 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و نیز چاپخانه داران رقمی بالغ بر هشتاد میلیارد 
تومان خسارت به صنف ناشر و کتابفروش و موزع و چاپخانه دار در ماه اسفند سال 
گذشته و فروردین ماه جاری وارد شده است که این موضوع در جلسه فوق مطرح 
خواهد شد و منتظریم ببینیم ماحصل رایزنی ها و گفتگوهای ما در این نشست به 

چه نتیجه ای منجر می شود.
دهقانکار همچنین از رایزنی همزمان اصناف و اتاق اصناف با وزارت صمت 
برای پیگیری همین موضوع خبر داد و گفت: در این جلسه که شاید الزم شود در 
چند نوبت برگزار شود درباره سرفصل های کمک دولت به اصناف در این موقعیت 

خاص بحث خواهیم کرد.
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی در ادامه گله ای هم از بی مهری با اهل فرهنگ 
در سال گذشته در زمینه تخصیص بودجه بیان کرد که حاکی از عدم تخصیص 

بودجه مصوب معاونت فرهنگی بود.
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زندگی فروغ فرخزاد تئاتر می شود 

یی  شهال ن  ا مر کا
نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر 
درباره  نمایشنامه ای  نگارش  از 
فروغ فرخزاد خبر داد و گفت: این 
روزها مشغول نوشتن نمایشنامه ای 

درباره فروغ فرخزاد هستم. مراحل تحقیق 
طول  به  زیادی  مدت  متن  پژوهش  و 
انجامیده است چون به دلیل وجود کتاب ها و منابع زیادی که درباره 
فروغ وجود دارد مطالب گنگ و نامفهوم درباره این شاعر زن پیشرو 
بسیار زیاد است تا جایی که برخی از تاریخ ها با یکدیگر همخوانی 
ندارند از همین رو نوشتن متنی مستند درباره فروغ فرخزاد کار ساده یی 

نیست. با این حال، نگارش متن تا نیمه پیش رفته است.

تلویزیون  با  مردم  آشتی  موجب  »زیرخاکی« 
می شود

ژاله صامتی که پس از چند 
سال در همکاری دوباره با جلیل 
سامان با »زیرخاکی« به تلویزیون 
اثری  را  سریال  این  برمی گردد، 

تماشاگر  آشتی  باعث  که  کرد  معرفی 
در  گفت:  اش  تازه  کارهای  درباره  شود.وی  می  تلویزیون  با  ها 
سینما فیلمی به نام »پسرکشی« دارم که قرار بود عید اکران شود 
اما به کرونا خورد. بعد از سالیانی سال سریالی بازی کرده ام که 
»زیرخاکی« نام دارد و کار بسیار بسیار جذابی است. این کار را 
جلیل سامان ساخته و کار خیلی خوبی است که فکر می کنم باعث 

شود تماشاچی ها دوباره با تلویزیون آشتی کنند.

عکاس باسابقه سینما و تبلیغات درگذشت

عکاسان  از  گرجی  امیرسعید 
باسابقه سینما که در حوزه صنعتی و 
تبلیغاتی نیز فعالیت شایانی داشت، 
بیماری  به  ابتالء  از سه سال  پس 
سرطان خون، در بیمارستان نورافشار 

تهران درگذشت. امیرسعید گرجی، متولد 
133۷ بود، عکاسی را از سال ۵۹ آغاز 
کرد. عکاسی سینما را با زنده یاد شاهرخ سخایی آغاز کرد و عکاسی 
۵ فیلم سینمایی نیز در کارنامه دارد که فیلم های »دره شاپرک ها«، 
»پرنده آهنین« و »دادستان« از جمله آنها بود. وی در دهه ۶۰ و ۷۰، 
عکاسی تبلیغات را به صورت جدی دنبال و در این زمینه نمایشگاه های 

متعددی نیز در ایران، آلمان، انگلیس و… برگزار کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

درآمد تئاتری ها را با سلبریتی ها مقایسه نکنید

تئاتر  بازیگر  ماهیان  افسانه 
معیشتی  مشکالت  یح  تشر با 
 : د کر کید  تا تر  تئا ن  ا مند هنر
به  را  سلبریتی ها  نباید  مسئوالن 
معیار درآمد هنرمندان در  عنوان 

وجه  هیچ  به  آنان  چراکه  بگیرند  نظر 
نماینده قشر هنرمند نیستند و در یک 
جامعه آماری، درصد اندکی از جامعه هنری را تشکیل می دهند. 
وی از تعریف نشدن هنرمند بودن به عنوان شغل در وزارت 
کار انتقاد کرد و دوران کرونا را بهترین زمان برای پیگیری مسایل 
ریشه ای و شغلی هنرمند دانست و تاکید کرد که دولت و مجلس 

باید در وضعیت به این مسایل مهم بپردازند
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همراه با یک مسابقه عجیب و غریب!

وقتي بازي اسم فامیل تبدیل به یک رقابت جذاب مي شود

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده
ــا گســترش شــیوع ویــروس  ب
کرونــا و بــه وجــود آمدن شــرایطی 
کشــور  در  ایــن  از  پیــش  کــه 
ــیاری  ــت، بس ــته اس ــابقه نداش س
از مــردم مجبــور بــه مانــدن در 
ایــن شــرایط  در  خانــه شــدند. 
ــر  ــه ه ــم ک ــران ه ــهرداری ته ش
را  متعــددی  برنامه هــای  ســال 
ــرای  ــوروزگاه، ب ــوان ن ــت عن تح
تــدارک  نــو  از ســال  اســتقبال 
ــه داد و طــرح  ــر روی ــد، تغیی می دی
ــه، را  ــوان نوروزخان ــا عن دیگــری ب
ــن  ــرد. در بخشــی از ای طراحــی ک
ــون  ــازان تلویزی ــرح از برنامه س ط
ــد  ــا ضمــن تولی درخواســت شــد ت
ــردم  ــرگرم کننده م ــای س برنامه ه
را تشــویق بــه مانــدن در خانــه 
ــه  ــی ک ــه برنامه های ــد. ازجمل بکنن
در ایــن راســتا تولیــد شــد مســابقه 
زنــده تلویزیونــی شــهربازی، اســت 
ــیما  ــج س ــبکه پن ــن ش ــه از آنت ک
ــن مســابقه در  پخــش می شــود. ای
اقدامــی نوآورانــه طیف گســترده ای 
از مخاطبــان را جــذب کــرد تــا در 
ــم فامیل و  ــز اس ــازی خاطره انگی ب
تنهــا بــه وســیله یــک اپلیکیشــن، 
ــن  ــاد ای ــد. ایج ــت کنن ــم رقاب باه
تعامــل دوجانبــه پیــش از ایــن 
ــت  ــابقه نداش ــی س ــانه مل در رس
و همیــن امــر منجــر بــه اســتقبال 
خــوب مخاطبــان شــد. بــه همیــن 
بهانــه گفت گویــی بــا امیــر اصانلــو 
ــی زاده  ــین صادق ــردان(، افش )کارگ
)ســردبیر( و وحیــد رونقــی )مجــری 

ــتیم... ــه( داش برنام

استفاده از یک مسابقه 
محبوب

و  کارگــردان  اصانلــو،  امیــر 

تهیه کننــده بــا ســابقه ای اســت 
کــه او را بیشــتر بــا کارگردانــی آثــار 
ــار  ــه آث مســتند می شناســیم. ازجمل
ــن حــوزه مســتند  شــاخص او در ای
حلــب، ســکوت و جنــگ اســت کــه 
ــدد  ــز متع ــب جوای ــه کس ــق ب موف
ــو  ــد. اصانل ــی ش ــی و بین الملل داخل
ــای  ــد برنامه ه ــم در تولی ــتی ه دس
ــد  ــون بع ــته و اکن ــی داش تلویزیون
ــون  ــال دوری از تلویزی ــد س از چن
ــک مســابقه بازگشــته اســت.  ــا ی ب
ــه  ــیدن ب ــی رس ــاره چگونگ او درب
ایــن ایــده و وجــود نمونــه خارجــی 
ــه  ــن برنام ــت: ای ــه گف ــن برنام ای
نمونــه خارجــی نــدارد. در شــرایطی 
قــرار داریــم کــه در 1۰۰ســال 
گذشــته در دنیــا اتفــاق نیفتــاده 
بــود. ایــن شــرایط مفهــوم قرنطینــه 
را ســر زبان هــا انداخــت و از مــردم 
خواســته شــد در خانــه بماننــد. 
بیشــترین زمانــی هــم کــه یــک نفر 
می توانــد در خانــه مانــدن را تحمــل 
کنــد چنــد روز اســت و بایــد ابــزاری 
ــد. در  ــته باش ــرگرمی داش ــرای س ب
ایــن شــرایط هر ارگان و ســازمانی و 
هــر هنرمنــدی وظیفــه دارد ســهمی 
در ایــن ســرگرم کــردن داشــته 
ــا  ــه م ــران ب ــهرداری ته ــد. ش باش
پیشــنهاد کــرد کــه در ایــن شــرایط 
ــردن  ــرگرم ک ــرای س ــه ای ب برنام
مــردم تولیــد کنیــم. مــن مدتــی بود 
کــه در رســانه ملی کار نکــرده بودم، 
امــا کار کــردن در ایــن فضــا برایــم 
جالــب بــود. تولیــد برنامــه در مواقع 
بحــران را هــم پیــش از ایــن تجربه 
ــا فکــر نمی کــردم  ــودم، ام کــرده ب
بحــران در شــهر خــودم و نزدیــک 
محــل زندگــی ام اتفــاق بیافتــد. 
ــین   ــا افش ــه ب ــد برنام ــرای تولی ب
ســردبیر  به عنــوان  صادقــی زاده 
صحبــت کــردم و بعــد ســهیل 

تهیه کننــده  به عنــوان  ســلیمانی 
ــه  ــا ب ــه شــد و در هم فکری ه اضاف
ــا مســابقه ای را  طرحــی رســیدیم ت
راه انــدازی کنیــم کــه مــردم نیــازی 
بــه یادگرفتــن آن نداشــته و بــا 
مراحــل آن آشــنا باشــند. همچنیــن 
محدودیــت ســنی نیــز نداشــته 
باشــد. هــدف صرفــا ایــن نبــود کــه 
مــردم در دو نوبتــی کــه برنامــه 
ــد  ــه بمانن ــود در خان ــش می ش پخ
بلکــه می خواســتیم آنهــا را ســرگرم 
کنیــم. درنهایــت به مســابقه آنالین 
ــد  ــان تولی اســم فامیل رســیدیم. زم
بــا افــراد زیــادی بــرای کار تمــاس 
پیشــنهادهای  حتــی  و  گرفتیــم 
مالــی خوبــی هــم دادیــم اما کســی 
ــن شــرایط و  ــول نمی کــرد در ای قب
بــا وجــود خطــر ابتــال بــه بیمــاری 
کرونــا کار کنــد. درمجمــوع شــرایط 
ســختی بــرای تولیــد داشــتیم. اگــر 
احتمــال  نیایــد  پیــش  مشــکلی 
ــارک  ــاه  مب ــر م ــا آخ ــم ت می دهی
رمضــان بتوانیــم برنامــه را روی 
ایــن  صــورت  در  ببریــم.  آنتــن 
آیتم هــا،  فضــای  در  تغییراتــی 
ــد و  ــای جدی ــدن بازی ه ــه ش اضاف
دکــور متفاوت تــر خواهیــم داشــت. 
ــرات  ــای تغیی ــه معن ــن ب ــه ای البت
ــی  ــه تغییرات ــت بلک ــترده نیس گس
ــرای  ــت. ب ــت اس ــس خالقی از جن
ــرایطی  ــه و ش ــن برنام ــای ای فض
کــه دارد زمــان 3۰ دقیقــه بهتریــن 
اگــر  ادامــه  در  اســت.  حالــت 
ــوا  ــرم و محت ــاظ ف ــم ازلح بخواهی
ــه  ــاز ب ــم نی ــاد کنی ــی ایج تغییرات
ــت. ــم داش ــتری خواهی ــان بیش زم

مسابقه اي براي تمام 
اعضاي خانواده

ز  ا  ، ه د ا دقــی ز صا فشــین  ا
ر  د ه  خته شــد شنا ی  ه هــا چهر

اســت.  تلویزیونــی  برنامه هــای 
کــه  کتاب بــاز،  موفــق  برنامــه 
ــد  ــه ش ــی مواج ــال عموم ــا اقب ب
اوســت.  اخیــر  فعالیت هــای  از 
ــابقه  ــال ها س ــه س ــی زاده ک صادق
ســردبیری برنامه هــای مختلــف 
ــابقه  ــاره مس ــون را دارد درب تلویزی
شــهربازي و همینطــور فاکتورهایي 
ــه  ــک برنام ــت ی ــراي جذابی ــه ب ک
ســردبیر،  گفــت:  اســت،  الزم 
ــات  ــه از مطبوع ــت ک ــی اس عنوان
ــده  ــری ش ــانه های تصوی وارد رس
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــه او ای و وظیف
رونــد کار از ایــده تــا اجــرا نظــارت 
ــای  ــانه از بخش ه ــر رس ــد. ه کن
مختلفــی تشــکیل شــده اســت 
ــوص  ــری مخص ــوزه دبی ــر ح و ه
ــک  ــت ی ــود را دارد درنهای ــه خ ب
ســردبیر بــر کلیــت کار نظــارت 
و خط مشــی را تعییــن می کنــد. 
جایــگاه ســردبیر در رســانه های 
ن  می تــوا هــم  ا  ر تصویــری 
اینگونــه تعریــف کــرد. تفــاوت 
ــون  ســردبیری مطبوعــات و تلویزی
ــات  ــه در مطبوع ــت ک ــن اس در ای
مخاطــب انتخــاب می کنــد کــه 
چــه بخشــی را بخوانــد، امــا در 
عــام  مخاطــب  بــا  تلویزیــون 
ــردبیر  ــه س ــتیم. وظیف ــه هس مواج
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــون ه تلویزی
موضوعــی کــه قــرار اســت مطــرح 
شــود را بــر اســاس مخاطــب عــام 
اگــر  حتــی  کنــد،  برنامه ریــزی 
ــه تخصصــی باشــد. ســردبیر  برنام
ــد  ــه بتوان ــت ک ــی اس ــوب کس خ
ــد از  ــت کن ــن موضــوع را مدیری ای
طرفــی وظیفــه تلویزیــون ســرگرم 
ســرگرم  اســت.  مــردم  کــردن 
ــه  ــب توج ــای جل ــه معن ــردن ب ک
مخاطــب به گونــه ای کــه فقــط 
ــر  ــورد نظ ــه م ــای برنام ــه تماش ب

بپــردازد و بــه کار دیگــری مشــغول 
نشــود و ایــن بســیار ســخت اســت. 
برنامه هــای تلویزیونــی موفــق بعــد 
ــان  ــل در می ــک فص ــت ی از گذش
ــا  ــوند. م ــرح می ش ــان مط مخاطب
بــرای پیش تولیــد، 1۰ روز فرصــت 
ــه  ــت 3 برنام ــا گذش ــتیم و ب داش
ــه  ــد چ ــا بای ــدیم دقیق ــه ش متوج
ایده هایــی  انجــام دهیــم.  کاری 
هــم داشــتیم کــه در آن زمــان 
کوتــاه نمی شــد مقدمــات آن را 
فراهــم کــرد. زمــان محــدود و 
ریتــم برنامــه ســریع بــود کــه 
اجــازه نمــی داد شــوخی های بیشــتر 
فرهنگی تــری  لیت هــای  فعا و 
ــوارد  ــن م ــام ای داشــته باشــیم. تم
باعــث شــد کــه نتیجــه از ایــده آل 
ــد،  ــته باش ــه داش ــی فاصل ــا کم م
امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
ظرفیت هــای  می توانــد  برنامــه 
بیشــتری داشــته باشــد و آن مفهوم 
مفهومــی  بــازی  اســت.  بــازی 
جــدی و گســترده و مــورد عالقــه 
ــه  ــودک و چ ــه ک ــا چ ــه آدم ه هم
مســن اســت. متوجــه شــدیم چقدر 
ــانه  ــی در رس ــن مفهوم ــای چنی ج
ــادی را در  ــوارد زی ــود. م ــی ب خال
دیده ایــم  مختلــف  برنامه هــای 
کــه بــه بهانــه بــازی اتفــاق افتــاده 
امــا بــه خــود بــازی پرداختــه 
ــود. دلیــل اصلــی ســاخت  نشــده ب
شــهربازی، مفهــوم بــازی بــود. 
می توانــد  چقــدر  بــازی  اینکــه 
ن،  ل مــا حا شــدن  بهتــر  ر  د
ــتن  ــی، داش ــط اجتماع ــود رواب بهب
ــدن  ــک ش ــالم تر، نزدی ــه س جامع
موثــر  یادگیــری  و  خانواده هــا 
فرصــت  در  امیــدوارم  باشــد. 
دیگــری کــه بــه مــا بــرای ادامــه 
بتوانیــم  می شــود  داده  برنامــه 
ــم. ــی کنی ایده هــای خــود را اجرای

لحظاتي شاد براي مخاطبان 
تلویزیون

برنامه هــای  طرفــدار  اگــر 
ــا تماشــاگر انیمیشــن  رادیویــی و ی
باشــید، وحیــد رونقــی گوینــده 
ــو و صداپیشــه را می شناســید.  رادی
برنامه هــای  اجــرای  ســابقه  او 
کارنامــه  در  نیــز  را  تلویزیونــی 
ایــن  حــاال  و  دارد  خــود  کاری 
ــهربازی  ــه ش ــرای برنام ــا اج روزه
ــر  ــی ب ــر کاظم ــراه امی ــه هم را ب

عهــده دارد. 
رونقــی دربــاره نــوع اجــرا 
و همچنیــن مســابقه  شــهربازي 
ــی  ــه بعض ــاد دارم ک ــت: اعتق گف
حــوزه  در  بایــد  مجری هــا  از 
تخصصــی خودشــان فعالیت داشــته 
ــی را  ــن توانای ــی ای ــند و برخ باش
ــر  ــای دیگ ــه در حوزه ه ــد ک دارن
هــم ورود کننــد. به طــور مثــال در 
ــم  ــن کار می کن ــه م ــوزه ای ک ح
ــی  ــرای ورزش ــوزه اج ــه ح ورود ب
ــرا  ــن اج ــت. م ــتباه اس ــال اش کام
و  می دانــم  بازیگــری  نوعــی  را 
ــد  ــم یــک مجــری بای فکــر می کن
بتوانــد کمــی هــم بــرای مخاطــب 
بــازی کنــد. اگــر مــن تنهــا خــودم 
ــازی  ــم و ب ــه بده ــرا ارائ را در اج
ــه  ــی ب ــد از مدت ــم بع ــته باش نداش
ــدی  ــز جدی ــم و چی ــرار می افت تک
بــرای ارائــه نخواهــم نداشــت، امــا 
ــومن  ــالح ش ــه به اصط ــری ک مج
ــد  ــد می توان باشــد و بازیگــری بدان
هــر بــار حــرف تــازه ای بــرای 
ــرای  ــد. در اج ــته باش ــن داش گفت
خــودم تــالش کــردم تــا ایــن اتفاق 
بیافتــد. ایــن برنامه حاصــل زحمات 
یــک گــروه فعــال و پرشــور اســت 
کــه در ایــن روزهای ســخت تالش 
لحظاتــی  بــرای  تــا  می کننــد 
مخاطبــان خــود را ســرگرم کننــد.

اول  مقام  کسب  به  موفق  منش  مظفری  رضا 
ازفستیوال بین المللی عکاسی تئاتر اوکراین شد .

یک  با  نی  یرا ا هنرمند  منش  مظفری  رضا 
 ۲ و  رنگی  فریم   3 فریم   ۵ شامل  عکس  مجموعه 
بین  فستیوال  دوره  سومین  در  سفید  و  سیاه  فریم 
المللی عکس تئاتر اوکراین شرکت کرده و موفق به 

کسب مقام اول شده است.
این نمایشگاه در گالری آکادمی تئاتر موزیکال 
 Odessa Academic Musical اودسا 

Theater برگزار میشود
و  فرهنگ  نمایش  فستیوال  این  اصلی  هدف 

تئاتر آثار برگزیده گان میباشد که امسال عالوه بر 
نمایش  به  آمریکا  و  ژاپن  کشورهای  در  اوکراین 

در می آید
به  11۰ شهر  و  1۵ کشور  از  فستیوال  این  در 
کیوریتوری Irina Averina تعداد 13۲۰ فریم 
شرکت کرده اند که از این تعداد 1۰1 عکس انتخاب 
شده و از بین آنها نفرات برتر عکاسی انتخاب شده اند 
که در بخش آرت رضا مظفری منش توانسته است 

مقام اول را کسب کند.
 . تهران  در   13۷1 متولد  منش  مظفری  رضا 
عکاس تئاتر و فاین آرت است. از سال ۲۰1۰ عکاسی 

زمینه عکاسی  در   ۲۰1۴ از سال  و  میکند  را شروع 
تئاتر فعالیت میکند . بیش از ۲۰۰ نمایش تئاترعکاسی 
کرده است عکسهای تئاتر او در 1۵ نمایشگاه داخلی 

و خارجی از جمله:
 Fier , Albania _ Genova, Italy _
 _ Odessa, Ukraine _New York,
 United States _ Brasov,Romania
 _ Klagenfurt, Austria _ Istanbul
همچنین  و  است  آمده  در  نمایش  به   , Turkey
به  فجر  تئاتر  نمایشگاه عکس  در  دوره  چند  او  آثار 

نمایش در آمده است.

سینمادارها علیه فضاي مجازي...
آیا اینترنت مي تواند از سینما پیشي بگیرد!؟

در روزهاي اخیر خصوصا در روزهاي ابتدایي این هفته، صحبت هاي زیادي 
مبني بر پخش برخي از فیلم هاي سینمایي جدید به صورت اینترنتي براي مخاطبان 
مطرح شد و به سرعت از سوي برخي از فیلمسازان موردتوجه قرار گرفت تا 
جایي که ابراهیم حاتمي کیا و سازمان اوج به عنوان تهیه کننده فیلم جدید او، 
تصمیم گرفتند اولین گام را در این زمینه برداشته و فیلم جدیدشان )خروح( را 
به صورت اینترنتي در اختیار مخاطبان قرار دهند تا به این شکل گامي مهم در 
زمینه پیشگیري از شیوع ویروس کرونا و در خانه ماندن مردن بردارند و دور از 
انتظار نیست که در آینده نیز صاحبان فیلم های دیگری متقاضی بهره مندی از این 
ظرفیت شوند. اما موضع و واکنش اصناف مرتبط با فرآیند اکران عمومی فیلم ها 
نسبت به این انتخاب صاحبان آثار چیست و آیا آنگونه عوامل فیلم خروج اعالم 
کرده اند، پس از عرضه فیلم در شبکه خانگی و اینترنت، فیلم ها شانس مجددی 
برای ورود به چرخه اکران عمومی پس از عبور از بحران کرونا خواهند داشت؟ 
حاال یک اتفاق جالب رخ داده و سینماداران به شدت از این موضوع ناراضي 
هستند تا جایي که رئیس انحمن سینماداران هشداري اساسي به فیلمسازاني 
داد که از این طرح استقبال کرده اند! بحث عرضه اینترنتی فیلم های سینمایی 
اکران نشده در مقطع تعطیلی سالن های سینمایی برای مبارزه با بحران کرونا، 
یکی از پیشنهادات جدی در محافل سینمایی بوده است اما سازوکار اجرایی این 
پیشنهاد برای صیانت از آثار و حفظ حقوق همه صنوف درگیر در فرآیند اکران 
عمومی آثار سینمایی، هنوز تبیین نشده است و شاید هم به همین دلیل است 

که سینماداران به مخالفان جدي این طرح تبدیل شده اند.
فیلم های  اگر  تاکید کرد  انجمن سینماداران  محمد قاصداشرفی، رئیس 
سینمایی قبل از اکران عمومی در اینترنت عرضه و یا وارد شبکه نمایش خانگی 
شوند، در آینده دیگر سینماداران از اکران این فیلم ها بر پرده معذور خواهند بود. 
اشرفي درباره عملی شدن این طرح گفت: صاحبان 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، 
قطعا در آینده در سینماها اکران عمومی نخواهد شد. زمانی که یک فیلم سینمایی 
در شبکه نمایش خانگی و یا فضای مجازی نمایش داده شود، دیگر لزومی ندارد 
در سینما اکران عمومی داشته باشد، چرا که مخاطب فیلم موردنظر را پیش از 
اکران عمومی دیده و دیگر برای تماشای آن فیلم به سینما نخواهد رفت. تاکید 
می کنم صاحبان آثار سینمایی هر گونه که بخواهند می توانند آثار خود را عرضه 
کنند تا کمتر در این شرایط دچار ضرر شوند، اما سینماها مسئولیتی برای اکران 

عمومی فیلم ها پس از عرضه اینترنتی نخواهند داشت.
وی با اشاره به استمرار تعطیلی سالن های سینمایی با ادامه دار شدن بحران 
کرونا گفت: در شرایط فعلی مشخص نیست که سالن های سینمایی چه زمانی 
باز شوند که بخواهیم برای چگونگی عرضه فیلم ها صحبت کنیم. متاسفانه در 
شرایط فعلی سرنوشت سالن های سینما مشخص نیست، حتی اگر مجوز نمایش 
فیلم ها در سینماها صادر شود زمانی را باید برای جذب مخاطب و نمایش فیلم ها 
در فضای امن صرف شود. درباره فیلم هایی که در نوبت اکران قرار داشتند و یا 
فیلم هایی که نمایش آنها در سینماها به دلیل شیوع کرونا متوقف شد نیز بی شک 
صاحبان این آثار همانند سینماداران به دلیل تعطیلی سینماها دچار ضرر شده اند 
و ما آمادگی این را داریم که بعد از باز شدن سالن های سینمایی، این آثار را در 
شرایط مناسب اکران کنیم، اما اگر صاحبان این آثار نیز تصمیم به عرضه اثر خود 
در فضای مجازی و یا شبکه نمایش خانگی داشته باشند، ما از اکران این آثار در 
سینماها معذور هستیم. این وظیفه ماست که از آثار سینمایی که مجوز نمایش 
در سینماها را دارند و به هیچ طریق دیگری نمایش داده نشده اند، حمایت کنیم 

و این آثار را در سینماها به بهترین شرایط اکران کنیم.
قاصداشرفی در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر نسخه متفاوتی از 
فیلم های پخش شده در اینترنت برای اکران عمومی در سینماها در نظر گرفته 
شود آیا احتمال اکران فیلم ها در سینماها وجود دارد هم گفت: کافی است که 
مخاطبان مطلع شوند که یک فیلم قبل از اکران عمومی در شبکه نمایش خانگی 
و یا فضای مجازی منتشر شده است، حتی اگر نسخه متفاوتی از آن برای اکران 
عمومی فراهم شود، به کمیت و کیفیت فیلم توجه نمی کنند و دیگر تمایلی به 

دیدن فیلم در سینماها ندارند.
اما در این بین طبیعتا باید حمایتي هم از فیلمسازاني صورت بگیرد که چنین 
تصمیم بزرگي گرفته و به نوعي فیلم خود را از اکران عمومي محروم مي کنند و 
دلخوش به دریافت اندک مبالغ پخش هاي اینترنتي هستند. این در حالیست که 
درصورت ظهور نسخه هاي غیرقانوني و پخش فیلم ها از شبکه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان، دیگر همین اندک دریافتي را هم نخواهند داشت و عمال باید فیلم 
آنها را قرباني شده بدانیم ولي هدف این فیلمسازان بسیار شریف است که براي 
سرگرم کردن مردم و کمک به در خانه ماندن آنها حاضر به انجام چنین کاري 
شده اند! به همین منظور سازمان سینمایي دست به کار شده و روز گذشته جزییات 
حمایت از عرضه فیلم های اکران نشده در شبکه نمایش خانگی را اعالم کرد. به 
نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی پیرو مصوبه کارگروه بررسی آسیب های 
کرونا در سینما، فیلم های سینمایی اکران نشده در صورت عرضه در شبکه نمایش 
خانگی معادل ۲۰درصد از مبلغ قرارداد عالوه بر قراردادی که با آن سامانه ها دارند، 
را دریافت و مورد حمایت قرار می گیرند. شرایط این حمایت به این صورت است 
که قرارداد فیلم با سامانه ویدئویی درخواستی دارای مجوز از سازمان سینمایی ارائه 
شود. فیلم مطابق پروانه مالکیت، متعلق به بخش خصوصی باشد. مبلغ حمایتی 
سازمان سینمایی به نسبت سهامداران توزیع می شود. فیلم دارای پروانه نمایش 
سینمایی )به جز گروه هنر و تجربه( باشد. فیلم تاکنون اکران نشده باشد. پروانه 
نمایش فیلم متعلق به سال ۹۶ به بعد باشد. درخواست ها حداکثر تا پایان فروردین 
ماه سال جاری ارائه می شود. در راستای شفافیت، اسامی فیلم های مورد حمایت 

به تفکیک میزان حمایت و قرارداد منتشر می شوند.

موفقیت رضا مظفری منش درجشنواره بین المللی اوکراین 


