
نسل آینده نیاز به مهارت آموزی دارد
دستور  از  کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مصوبه 
دستمزد ۱۳۹۹ و تشکیل هرچه سریع تر جلسه ای با حضور اعضای 

شورای عالی کار خبر داد.
دیدار سه شنبه شب گذشته  تشریح جزییات  با  ابوی،  هادی 
در هفته  قوه قضاییه  رئیس  با  تولیدکنندگان  و  کارگران  از  جمعی 

و  کارخانه ها  مدیران  از  تعدادی  جلسه  این  در  کرد:  اظهار  کارگر 
تولیدکنندگان صحبت کردند. نمایندگان کارگران هپکو و هفت تپه 
نیز حضور داشتند و مطالب خود را مطرح و از حل نشدن مشکالت 
با دعوت  کارخانه صحبت کردند که ایشان دستور دادند جلسه ای 
دو  این  نمایندگان کارگری  و  مربوطه  و مسئوالن  وزیر صنعت  از 

شرکت برگزار شود.

وضع  خصوص  در  را  مواردی  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
اعالم کردیم که حقوق  و  امنیت شغلی کارگران مطرح  و  معیشت 
بهبود  برای  اگر  و  نمی دهد  را  آنها  زندگی  کارگران کفاف  درآمد  و 
معیشت کارگران فکری نشود مشکالت و بزهکاری های بسیاری را 

به دنبال خواهد داشت.
صفحه 4

تورم ماه فروردین نصف تورم ماه اسفند است
حجت االسالم حسن روحانی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: 
زمانی به مردم می گفتیم حتمًا در خانه بمانید، االن هم می گوئیم برای غیر ضرورت حتمًا در 
خانه بمانید اما در دوره ای گفتیم برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید 
و در کوتاه ترین زمان ممکن خارج از خانه بمانید و به منزل برگردید یعنی از فاصله گذاری 

اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند رسیدیم.
روحانی با بیان اینکه امروز با وجود این تقسیم بندی که مناطق سفید، زرد و قرمز در 
کشور داریم معنایش به هیچ عنوان این نیست که در مناطق سفید دستورالعمل های بهداشتی 
نباید مراعات شود، گفت: اتفاقًا آنها باید بیشتر مراقبت کنند تا این دستاورد بزرگی که در 
مناطق سفید به دست آمده به خوبی حفظ و تالش شود آنهایی که در مناطق زرد و قرمز 

هستند را به مناطق سفید تبدیل کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: در این ایام مقارن با روز کارگر به همه کارگران، پزشکان، پرستاران 
و کشاورزان تبریک می گویم. الحمدهلل این روزها شاهد محصول خوب کشاورزی در کشور 
هستیم. نکته مهم دیگر این است که ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که اگر روی 
امکانات هم بسیار سخت و گاهی  با داشتن پول و  تأمین برخی مواد  نایستیم  پای خود 

ناممکن است . 
صفحه ۳

سیاست وزارت علوم  واگذاری اختیارات 
حداکثری به دانشگاه ها است

مدیرکل دفتر برنامه آموزش عالی گفت: سیاست وزارت علوم واگذاری اختیارات 
حداکثری به دانشگاه ها است. 

محمدرضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در نشست فوق العاده و مجازی معاونان آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه ها تاکید کرد: در شرایط دشوار مقابله با کرونا، توجه به حفظ و ارتقای 
کیفیت آموزش، اصلی ترین دغدغه است. وی با تاکید بر تقویت برنامه های دروس 
دانشگاهی اظهار داشت: برنامه های درسی دانشگاه ها برای وضعیت عادی تدوین 
شده اند و در وضعیت فوق العاده باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا سازگاری آنها 

برای آموزش در این شرایط ارزشیابی شود و بهبود پیدا کند.
صفحه ۳

در صورت رفع موانع و مشکالت؛

پاالیشگاه فاز ۱۴ تا خردادماه ۱۴۰۰ 
به بهره برداری می رسد

جزئیات ترمیم رتبه بندی معلمان تشریح شد
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش جزئیات جدیدی از اعمال فوق العاده ویژه برای معلمان 

و ترمیم رتبه بندی معلمان را تشریح کرد.
جدید  جزئیات  درباره  توضیحاتی  ترکمن  الهیار  علی 
ترمیم رتبه بندی معلمان ارائه کرد.در ابتدا این را بگویم که با 
توجه به درخواست های مکرر آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
مبنی بر اینکه استخدام آنها بدون برگزاری آزمون باشد این 
امر قانونی نیست و طبق مصوبه قانونی آموزش و پرورش 
این افراد را بعد از برگزاری آزمون ورودی و گذراندن یک 
دوره در دانشگاه فرهنگیان و قبول شدن در هر دو آزمون 
می تواند به صورت پیمانی استخدام کند. قرار بود این آزمون 
کشور  شرایط خاص  دلیل  به  که  برگزار شود  ماه  فروردین 
امکانپذیر نشد و هدف گذاری ما این است که خردادماه این 
آزمون برگزار شود مگر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی 

برای آن داشته باشد.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم: 

برای عبور از پیک مصرف برق در تابستان 
نیازمند همراهی مردم  هستیم
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هوش کالمی چیست و جدیدترین راههای تقویت هوش کالمی

صفحه 3چینش واژه ها، نظم درکالم
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1446- پنجشنبه ۱۱  اردیبهشت ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
دفاع فرشته 

طائرپور از صدور 
کارت تهیه کنندگي 

محمد امامي! 

5ورزش
مذاکره فدراسیون

 با استراماچونی
 از شایعه

 تا واقعیت

هنگ 7فر

اعالم  گذشته  روز  ایران  تهیه کنندگان سینمای  شورای عالی 
کرد، محمد امامی )متهم یکی از پرونده های اقتصادی کشور( 
تهیه کننده سینما نبوده و نیست! این ادعا در حالی مطرح می شود 
که کارت تهیه کنندگی محمد امامی چندسال پیش صادر شده و 
به تصویر کارت تهیه کنندگی اش که از سوی کانون تهیه کنندگان 

فیلم ایران صادر شده ....

عجیب حضور  کردن شایعه  فروکش  از  روز پس  چند  تنها 
گابریل کالدرون در تیم ملی ایران، این بار در ۲۴ ساعت 
گذشته شاهد همه گیر شدن یک ادعای بزرگ دیگر هستیم؛ 
مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با آندره آ استراماچونی برای 

جانشینی دراگان اسکوچیچ!

معتقد  که  تهران  کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه  رئیس 
است نمایشگاه مجازی کتاب عمال محدود کردن ناشران است 
کنند،  برگزار  اینترنتی  را  المپیک  توانستند  اگر  می گوید: 
اینترنتی  عادالنه  طور  به  را هم  کتاب  نمایشگاه  می توانند 

برگزار کنند. 

اگر المپیک اینترنتی 
شود، نمایشگاه کتاب 
هم مجازی می شود

ورود سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان
 مزایده عمومی

نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق سامانه 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/۰2/۱۱ می باشد.

شماره 
مبلغ تضمین شرکت محل بازدیدموضوع مزایدهمزایده

در مزایده )ریال(

۱5.500.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل ۹۹/۳۱/۳84

۱7.000.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل ۹۹/۳۱/486

۱6.000.000کارگاه جدید – جنب اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهدفروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل ۹۹/۳۱/586
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱4 روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۹/02/۱8
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت ۱4:00 روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/02/28

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۹/02/2۹
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسالم - کد پستی ۹۱7۳6۹56۳6 - تلفن تماس 8-۳۳4۱2024-05۱ و نمابر: 05۱-۳۳4۳5888
اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 02۱-4۱۹۳4
جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:
www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید
 )دو مرحله ای(

نوبت دوم
به شماره درخواست )۹70007۹( شماره مناقصه ۱08/ج ن/۹۹

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

شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس: گچساران – شرکت بهره برداری نفت و گاز – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 99/۰3/2۱

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 99/۰3/25
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند 
طی دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان تغییرات امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

الزامی بوده و امکان ارائه 25% پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان/ تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تأیید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با 
آنها بوده و مناقصه گران الزامًا می بایست نسبت به تکمیل اطالعات اسناد ارزیابی کیفی در خصوص معرفی سازنده کاال )داخلی/ خارجی( اقدام نمایند، 

در غیراینصورت مناقصه گزار مختار به رد مناقصه گر از روند مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچسارانشماره مجوز :۱۳۹۹.4۹8

موضوع: آگهي کمیسیون ماده12 
قانون زمین شهري

نوبت دوم 

نظر به اینکه اراضي واقع در بندرعباس – جاده اسکله  پالک ثبتي 425   فرعي از 52 اصلي 
بمساحت ۱42۳۳0 مترمربع مورد درخواست اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان که در تاریخ 
۹8/۱2/20 راي موات صادر گردیده است با توجه به مصوبه مورخ ۱۳70/۱۱/20 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام موضوع طي دو نوبت و به فاصله۱0 روز در روزنامه کثیراالنتشار آگهي مي شود.چنانچه 
مالک یا مالکین در صورت اعتراض ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهي به دادگاه محل مراجعه 
و اعتراضیه خود را کتبا تسلیم نمائید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر هیچ گونه اعتراضي 

مسموع نمي باشد. 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

فریبرز ناطقی الهی*
در خبرها دو مطلب یکی از طرف جناب اقای 
دکتر زالی، ریس کمیته کرونای تهران و دیگری 
از سوی جناب آقای دکتر حریرچی معاون وزارت 
صورت  به  کرونا  ملی  کمیته  معاون  و  بهداشت 
تقریبا هم زمان داشتیم.برای اینکه خدای ناکرده 
بنده اشتباه نکنم در برداشت هایم عین دو خبر را 

به شرح ذیل مالحظه کنید:
خبر اول:

زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:
- الگوی مبارزه با کرونا در تهران باید متفاوت باشد.

- هر روز با موج جدیدی از بازگشایی و حرکت به سمت شرایط عادی 
از  رشد صعودی  میزان  با یک  هنوز  که  است  درحالی  این  و  روبرو هستیم 

مراجعان، بستری عادی و ویژه و مرگ و میر در تهران روبرو هستیم.
- باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تهران با سایر استانها متفاوت 
است و تصمیم گیری درمورد بازگشایی اصناف و سازمانها باید متفاوت باشد.

- در بازگشایی پلکانی اصناف و مشاغل نیز در تهران نباید شتابزدگی به 
خرج دهیم زیرا باعث بروز چالشها و مشکالت جدید خواهد شد.

- حمل و نقل عمومی شهری به ویژه مترو در سطح شهر متاسفانه بدون 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود که با توجه به آلودگی سطوح، 
افزایش می  بیماری  انتقال و گسترش  تراکم زیاد، بسته بودن فضا احتمال 

یابد و این باعث نگرانی است.
خبر دوم: 

حریرچی معاون کل وزیر بهداشت اعالم کرد:

- روند مراجعه مردم به علت شیوع کرونا به طور قابل توجهی کاهش 
پیدا کرده است.

- مردم به شایعات توجه نکنند و برای واکسینه کردن کودکان، مراقبت 
های دوران بارداری ، درمان فشار خون، دیابت و سرطان بدون ترس به مراکز 

درمانی مراجعه کنند.
از طرف دیگر هم خبرهای ضد و نقیض درهمین رابطه از سوی مسئولین، 
زیاد درخبرها و خبرهای شهرستان ها دیده می شود!  نمی دانم داستان چیست 
ولیکن آیا اختالف نظرهای در سطح کمیته ملی و شهر تهران در حال حاضر 

علنی شده است؟
تجربه  به  نیازی  است؟   روشن  بسیار  فن  اهل  نزد  مسایل  از  بعضی 
با ید سیاستهای کمیته  اینجا( که تهران  کردن ندارد، مدتی قبل نوشتم ) 
ملی را خودش ساماندهی نماید. یعنی اینکه هم مدیریت واحد بحران حفظ 
شود وهم استقالل و هویت ابر شهر تهران، حال مشکل را به صورت عینی 
در این دو  یادداشت می بینیم، آنچه بنده نوشتم  یک رویا  یا  یک خیال 
نبود، تجربه ای بنده در سی سال گذشته است در رابطه با موضوع بحران 

ها و کتابهایم و مقاالتم بود.
عجیب است واهلل؛ حال کدام خبر را باور کنیم! اصال اینجا آیا معلوم است 
چه خبر است؟  جان مردم در میان است کمی صعه صدر و دقت و درایت در 
سخنان و اطالع رسانی ها خالی از لطف نخواهد بود! شهرداری کجاست؟ 
شورای شهر کجاست؟ نمایندگان تهران کجا هستند؟ آنچه در حال حاضر نمود 

دارد ول کردن شهر و کشور به امان خداست. در خصوص ویروس والغیر.
است،  نیز صادق  دیگر شهرهای کشور  برای  مطلب  این  نماند  ناگفته 

حقیقتا مسیر را درست داریم می پیماییم؟
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

سرمقاله

تقی آزاد ارمکی*کدام را باور کنیم؟
باید  می کنم  کار  شناسی  جامعه  که  فردی  به عنوان 
پدیده کرونا را به عنوان پدیده ای که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی، انسانی و سیاسی دارد به رسمیت بشناسیم. 
در  ما  به رسمیت شناختن کار مهمی است چون  این 
ایران از کنار حوادثی از جمله زلزله و سیل به این بهانه که 
مختص یک منطقه است عبور کردیم اما درمورد پدیده کرونا 

به رسمیت شناختن اولین رسالت و وظیفه ما است.
باید جایگاه این پدیده را در سطح  اینکه  مسأله دوم 
ملی و بین المللی معلوم کنیم. ظهور و بروز کرونا در ایران 
عالوه بر ایجاد بیماری، اثرات دیگری هم دارد به عبارت 
دیگر اگرچه کرونا پدیده جهانی است اما ما با کرونایی روبه رو 
هستیم که ایرانی است و به نظر بنده کرونای ایرانی با کرونای 

امریکایی و خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. به طور 
کلی پدیده های این چنینی را به رسمیت نمی شناسیم چون 

در معرضش قرار نگرفته ایم.
در  کرونا  پدیده  که  تاثیری  به  باید  دیگر  سوی  از 
روابط اجتماعی، انسانی، مناسبات و حیات انسانی می گذارد، 
اولین  جهانی  کرونای  همانند  ایرانی  کرونای  کنیم.  توجه 
بیماری زایی  بواسطه  را  افراد  و  انسان هاست  بدن  هدفش 
است  این  ایرانی  کرونای  بعدی  هدف  ولی  می برد  بین  از 
اینکه  درمی آورد  تعلیق  به حالت  را  اجتماعی  مناسبات  که 
بسیاری از افراد جامعه با افراد مسن ارتباط برقرار نمی کنند 
و این گیر اصلی کرونای ایرانی است باید جامعه را نسبت به 
این موضوع حساس کنیم و اعالم کنیم که به افراد ندار و 
ضعیف و سالمندان توجه کنند. توجه به آنها موجب می شود 

یک نوع روابط اجتماعی جدیدی شکل بگیرد تا اینکه مردم 
را از آنها دور کنیم.

تأکید می کنم؛ کرونای ایرانی هدف اولش بدن افراد 
این  گذاشت  خواهد  برجا  زخم  ما  برای  آنچه  ولی  است 
وضع  این  با  باید  کرد  خواهد  جدا  هم  از  را  ما  که  است 
اجتماعی  تعلیق  و  خودفرورفتگی  در  از  باید  کنیم  مبارزه 
توجه  دیگری  به  کنیم  تشویق  را  جامعه  و  کنیم  اجتناب 
این  برای  کنند.  پیدا  اهمیت  برای شان  دیگران  و  کنند 
و  بیماری اند  معرض  در  که  کسانی  است  الزم  منظور 
از  تا  اند، رفتارشان را تصحیح کنند  گرفتار ویروس شده 

ممانعت شود. انتقال ویروس 
اجتماعی  علوم  دانشکده  استاد  و  جامعه شناس   *

دانشگاه تهران 

دیدگاه
در خود فرورفتگی اجتماعی را جدی بگیریم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1446- پنجشنبه 11 اردیبهشت 21399 معه جا
جزئیات ترمیم رتبه بندی معلمان تشریح شد

و  ریزی  برنامه  معاون 
آموزش  وزارت  منابع  توسعه 
از  جدیدی  جزئیات  پرورش  و 
برای  ویژه  العاده  فوق  اعمال 
رتبه بندی  ترمیم  و  معلمان 

معلمان را تشریح کرد.
توضیحاتی  ترکمن  الهیار  علی 
درباره جزئیات جدید ترمیم رتبه بندی 

معلمان ارائه کرد.
اینکه  به  اشاره  با  ابتدا  در  وی 
و  التدریس  حق  نیروهای  میزان  چه 
قرار  سوادآموزی  نهضت  آموزشیاران 
صورت  به  آزمون  طریق  از  است 
پیمانی جذب آموزش و پرورش شوند 
تأکید  آنها،  آزمون  برگزاری  نحوه  و 
کرد: در ابتدا این را بگویم که با توجه 
آموزشیاران  به درخواست های مکرر 
اینکه  بر  مبنی  سوادآموزی  نهضت 
آزمون  برگزاری  بدون  آنها  استخدام 
طبق  و  نیست  قانونی  امر  این  باشد 
مصوبه قانونی آموزش و پرورش این 
افراد را بعد از برگزاری آزمون ورودی 
دانشگاه  در  دوره  یک  گذراندن  و 
دو  هر  در  شدن  قبول  و  فرهنگیان 
پیمانی  صورت  به  تواند  می  آزمون 
آزمون  این  بود  قرار  کند.  استخدام 
فروردین ماه برگزار شود که به دلیل 
شرایط خاص کشور امکانپذیر نشد و 
هدف گذاری ما این است که خردادماه 
این آزمون برگزار شود مگر اینکه ستاد 
آن  برای  منعی  کرونا  با  مبارزه  ملی 

داشته باشد.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
منابع آموزش و پرورش گفت: در هر 
صورت قرار است تا پایان برنامه ششم 
نهضت  آموزشیاران  جذب  ما  توسعه، 
را  ها  التدریس  حق  و  سوادآموزی 
تحصیلی  سال  برای  و  باشیم  داشته 
را  نفر  هزار   25 استخدام  مجوز  آتی 
در این گروه داریم. همچنین یکی از 
اصلی ترین نیازهای ما جذب نیرو از 
طریق ماده 28 است که نیاز خود را به 
سازمان استخدامی کشور اعالم کرده 
آینده  روزهای  طی  امیدواریم  و  ایم 
مجوزهای الزم در این زمینه نیز صادر 
شود. در حال حاضر فرآیند مذاکره در 
تعداد  نهایی  رقم  و  است  انجام  حال 

نیرو نهایی نشده است.
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
نیز که  درباره سهمیه سرباز معلم ها 
شد،  رسانه ای  گذشته،  روزهای  طی 
به دلیل شرایط  امسال  اظهار داشت: 
شیوع کرونا اعزام نیروی سرباز محدود 
شد اما با وجود این محدودیت ها ستاد 
همکاری  ما  با  مسلح  نیروهای  کل 
و  هزار  سه  سهمیه  و  داشت  خوبی 
500 نفری ما را کاهش نداد. هر چند 
ما به تعداد بیشتری سهمیه نیاز داریم.

توجه  با  ادامه  در  ترکمن  الهیار 
به شائبه ها و پرسش هایی که این 
بحث  خصوص  در  معلمان  روزها 
 ۹8 مهرماه  از  که  ای  بندی  رتبه 
شد  متوقف  ماه  بهمن  در  و  اعمال 
و همچنین قانون اعمال افزایش 50 
درصدی حقوق و سواالت مکرر آنها 
رتبه  کرد:  خاطرنشان  باره  این  در 
بندی فرهنگیان یک فرآیند طوالنی 
ماده  به  بحث  اصل  کرد.  طی  را 

باز  توسعه  ششم  برنامه  قانون   6۳
مطالبات  از  سالهاست  که  گردد  می 
البته نگاه های  بوده است.  اصلی ما 
وجود  بندی  رتبه  اجرای  به  متفاوتی 
نگاه اعالم می کرد که  داشت. یک 
نیازمند  بندی  رتبه  اجرای  الیحه 
الیحه است و دیدگاه دوم می گفت 
می تواند رتبه بندی با مصوبه دولت 
انجام شود. آنچه مشخص است این 
دولت  صراحتًا  قانون  در  که  است 
مکلف شده نظام رتبه بندی را تنظیم 
کند و مجلس آن را در قالب بودجه 

سنواتی تصویب کند.
این   ۹7 سال  از  داد:  ادامه  وی 
بحث ها پیگیری می شد تا در نهایت 
دولت  مصوبه  با  بندی  رتبه  شد  قرار 
توضیح  آنکه  از  پیش  شود.  اجرایی 
رتبه  در  بگویم  باید  بدهم  بیشتری 
فصل  از  آیتم  یک   ۹4 سال  بندی 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   ۱0
یعنی حق شغل برای معلمان در نظر 
سه   ۹8 سال  در  اما  بود  شده  گرفته 
شغل، حق  یعنی حق  قانون  این  بند 
شاغل و فوق العاده شغل که بیشترین 
مابه ازاء ریالی را در این قانون دارد، 
برای رتبه بندی در نظر گرفته شد و 
این مصوبه از مهرماه ۹8 با بودجه دو 
هزار میلیاردی اجرا شد. در بهمن ماه 
۹8 بخشنامه ای رسید که دستگاه هایی 
که به استناد مصوبه سال ۹۳ نتوانسته 
قانون  دهم  فصل  امتیازات  بودند 
افزایش  بر  مبنی  را  کشوری  خدمات 
50 درصدی حقوق اعمال کنند، مجاز 
هستند این امتیازات را اعمال کنند. ما 
سه آیتم را در بحث رتبه بندی پیش 
که  بود  این  موضوع  اما  بودیم.  برده 
سایر کارکنان دولت از تمام امتیازات 
استفاده می کردند  بدون پیش شرط 
که  داشتیم  را  امکان  این  ما  حال  و 
خودمان را با این قانون تطبیق دهیم 
نیز  دیگر  های  آیتم  در  تفاوت  و 

برداشته شود.
توجه  کرد:  اظهار  ترکمن  الهیار 
داشته باشید که رتبه بندی ۱5 تا 50 
درصد در سه آیتم بنا به قوانین رتبه 

بندی اجرا شده بود اما این بخشنامه 
را  ها  آیتم  همه  که  کرد  مجاز  را  ما 
و  درصد   50 فرهنگیان  همه  برای 
با  دهیم.  افزایش  شرط  پیش  بدون 
این  به  داشتیم  که  ای  بندی  جمع 
پی  را  روش  این  که  رسیدیم  نتیجه 
بود  این  آن  منفی  نکته  اما  بگیریم 
که تفاوت های رتبه ای میان معلمان 
نادیده گرفته شد و عموم اعتراضاتی 
که از سوی فرهنگیان در این چند ماه 
بود  کسانی  سوی  از  گرفت  صورت 
که در رتبه چهار و پنج بودند و کمتر 
مشمول این بخشنامه می شدند چرا 
این در بحث رتبه بندی  از  که پیش 
افزایش حقوق 50 درصدی شان تقریبًا 
اعمال شده بود. در واقع نمودار نوسانی 
به یک خط صاف تبدیل شد اما اگر 
معلمانی که معترض هستند، افزایش 
حقوق ۱5 درصدی سال جدید را یک 
با اعمال حقوق بهمن ۹8 و یک  بار 
بار با اعمال حقوق اسفند ۹8 محاسبه 
شد.  خواهند  آن  تفاوت  متوجه  کنند، 
بود  این  نیز  اعتراضات  از  دیگر  یکی 
که چون کارکنان اداری از فوق العاده 
ویژه برخوردار می شوند حقوق آنها به 
فرهنگیان  به  نسبت  بیشتری  نسبت 
است  این  در  موضوع  یافت.  افزایش 
که آیتم ۹ قانون خدمات کشوری برای 
کل کارکنان تسری ندارد. سال ۹۱، ۳5 
شغل آموزش و پرورش به سازمان امور 
اداری استخدامی اعالم کرد که شامل 
این بند باشند و فرهنگیان نیز جز این 
۳5 شغل بودند. اما این سازمان با ۱6 
شغل موافقت کرد و فرهنگیان از این 

میان خارج شدند.
مقرر شد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مجدداً امتیازات مصوبه سال ۹8 را به 
تفاوت  همان  که  دهیم  تغییر  نحوی 
حرفه ای ناشی از رتبه بندی ۹8 دوباره 
به احکام برگردد، ادامه داد: روز گذشته 
سازمان برنامه و بودجه موافقت خود 
را به ما اعالم کرد که این اتفاق رخ 
بدهد و در حال نهایی کردن بار مالی 
صدور  ترتیب  این  به  و  هستیم  آن 
است.  راه  در  فرهنگیان  جدید  احکام 

بسیار  های  رایزنی  با  دیگر  سوی  از 
حقوق  تفاوت  که  شده  اتخاذ  ترتیبی 
در  غیرآموزشی  و  آموزشی  کارکنان 
آموزش و پرورش یکسان شود و این 

تفاوت معنادار از بین برود.
وی با اشاره به اینکه از فرهنگیان 
خواهش دارم که به خدمتگزاران خود 
در آموزش و پرورش اعتماد کنند و در 
زدگی  شتاب  دچار  خود  های  تحلیل 
نشوند، گفت: ما همه این موارد را در 
همین روزهایی که هم تعطیالت کرونا 
تعطیالت  هم  و  داشتیم  پیش  در  را 
دنبال  فشار  یک  تحت  و  را  نوروز 
کردیم اما موضوع این است که رتبه 
بندی تبدیل به مطالبه ای شده است 
که هر اقدامی درباره آن صورت می 
گیرد به یک چالش جدی تبدیل می 
ما درخواست دادیم  برای همین  شود. 
یک بار برای همیشه رتبه بندی معلمان 
در چارچوب عملیاتی مشخصی حل و 
فصل شود و یک الگو را با توجه به تمام 
موازین رتبه بندی و تجربه های موفق آن 
در دنیا و … آماده کنیم و به مجلس ارائه 
دهیم تا تبدیل به قانون رتبه بندی شود. 
این کار توسط یک کارگروه چهارجانبه که 
نمایندگان تشکل ها نیز در آن حضور دارند 
پیگیری می شود و ان شاءاهلل تا شهریور 
ماه پیش نویس الیحه رتبه بندی به دولت 
ارائه می شود تا زمان کافی داشته باشد آن 

را به بودجه ۱400 وارد کند.
این  به  پاسخ  در  نهایت  در  وی 
پرسش که آیا اعمال فوق العاده ویژه 
بازگشت  معنای  به  فرهنگیان  برای 
رتبه بندی به فیش های حقوقی است، 
خاطرنشان کرد: ما هیچ گاه نگفته ایم 
که رتبه بندی را حذف کرده ایم که اگر 
این گونه بود یعنی ما باید مبالغ اضافه 
شده از مهرماه ۹8 فرهنگیان را دیگر 
اعمال نمی کردیم. موضوع این است 
که این مسئله را باید به عنوان ترمیم 
رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفت. 
در اسفند ماه ۹8 اتفاقی که افتاد این 
بود که تفاوت میان رتبه ها یکسان شد 
اما با اقدامات جدید دوباره این تفاوت 

ها به رتبه ها بازمی گردد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ضرورت تشکیل »صندوق نیکوکاری دانشگاهیان« 
مؤسسات  و  ها  دانشگاه  روسای  به  ای  نامه  در  علوم  وزیر 
آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور بر ضرورت تشکیل »صندوق 

نیکوکاری دانشگاهیان« تاکید کرد.
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نامه ای به رؤسای 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور، بر ضرورت 
اقدام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری در قالب 

تشکیل »صندوق نیکوکاری دانشگاهیان« تاکید کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

با عنایت به نقش قابل توجه دانشگاهیان و مشارکت گسترده آنها در 
امور خیر و عام المنفعه و با عنایت به ضرورت انسجام بخشی و ساماندهی 
آن و در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در طرح مواسات، 
همدلی و کمک مؤمنانه، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش 
و فناوری با هدف، عمل به ایده دانشگاه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی 
این نهاد در ایام و لیالی پربرکت ماه مبارک رمضان برای شرکت در 
پویش ملی »زندگی دست یاریگر توست« در قالب تشکیل »صندوق 

نیکوکاری دانشگاهیان« اقدام الزم را معمول دارند.
این اقدام به منظور مشارکت مالی و داوطلبانه دانشگاهیان و فراهم 
آوردن منابع برای تامین بخشی از نیازهای ضروری دانشگاهیان درگیر 
پیامدهای درمانی، اقتصادی و روانی بیماری کووید ۱۹ انجام می شود.

بدیهی است که در برخی از دانشگاه ها و مراکز، در این خصوص 
ظرفیتی وجود دارد که می تواند از آن استفاده شود و کار را تسهیل کند.

آئین نامه اجرایی تشکیل »صندوق نیکوکاری دانشگاهیان« اینجا 
قابل دسترسی است.

دانشجویان نگران وضعیت خوابگاه در دوره امتحانات نباشند
با اشاره به نگرانی دانشجویان در  رئیس دانشگاه تربیت مدرس 
زمان امتحانات تاکید کرد: دانشجویان نگران وضعیت اسکان خود در 

دوره امتحانات نباشند. 
محمد تقی احمدی اظهار کرد: دانشگاه به منظور پیشگیری از شیوع 
بیماری در میان دانشجویان، سناریوهای مختلف را برای زمان امتحانات 

در دست بررسی دارد که در زمان مقتضی اعالم می شود.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: تاکید بر این است تا برنامه ریزی 
پایان ترم به نحوی انجام شود که دانشجویان کمتر از خوابگاه ها استفاده 
کنند و یا زمانبندی حضور آنان برای امتحانات پایان ترم به گونه ای باشد 
که کمترین همزمانی را در دانشگاه در پی داشته باشد و البته هزینه های 

سربار به دانشجویان و خانواده آنان هم تحمیل نشود.
احمدی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه در بازگشایی خوابگاه ها در 
ترم آتی نیز از تحقیقات کمیته دیده بانی کووید -۱۹ که در ماههای 
اخیر تشکیل شده و با بولتن های خود رصد و اطالع رسانی شرایط و 
راهکارهای ملی و جهانی را در زمینه های متأثر از این اپیدمی انجام 
سایر  تجارب  از  گیری  بهره  براساس  تا  کرد  خواهد  استفاده  می دهد 
دانشگاه های داخل و خارج و هماهنگ با دستورالعمل های ستاد ملی 

مقابله با کرونا و سایر مالحظات تصمیم گیری کند.

راه حل دانشگاه علم و صنعت برای امتحانات
رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: در صورتی که شرایط مهیا نباشد، 
دانشجویان می توانند امتحان خود را به صورت مجازی در دانشگاه پیام 

نور شهر خودشان بدهند.
جبار علی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه برگزاری 
ما  بینی  پیش  گفت:  و  داد  توضیح  دانشگاه  این  ترم  پایان  امتحانات 
دانشجویان  امتحانات، مشکل حضور  برگزاری  زمان  تا  که  است  این 
این است که شرایط را برای  بر  در دانشگاه ها برطرف شود و تالش 

برگزاری امتحانات دانشجویان فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه علم و صنعت از رایزنی اولیه با دانشگاه پیام نور 
خبر داد و گفت: در صورتی که شرایط مهیا نشود، یکی از گزینه های 
ما این است که دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در دانشگاه های پیام 

نور شهرستان خود به صورت آنالین امتحان دهند.
ذاکری ادامه داد: براساس هماهنگی هایی که با دانشگاه پیام نور 
داشتیم، آنها کار تشخیص هویت دانشجویان را انجام خواهند داد؛ بنابراین 
دیگر الزم نیست دانشجویان سایر شهرها برای امتحان به تهران بیایند.

که  است  این صورت  به  نیز  امتحان  برگزاری  نحوه  افزود:  وی 
به  نور(  پیام  )دانشگاه  دانشگاهی  فضای  در  شدن  مستقر  با  دانشجو 

صورت آنالین از طریق سیستم مشخصی به سواالت پاسخ می دهند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در ادامه خاطرنشان کرد: البته چون 
تعداد و تنوع دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت زیاد است، اجرای این 
روش همراه با مشکالتی خواهد بود؛ ولی به عنوان یک گزینه پیش 
روی ما قرار دارد تا اگر به هر دلیلی نتوانستیم امتحانات را حضوری 

برگزار کنیم، به سراغ این روش بریم.
ذاکری تصریح کرد: به هر حال امیدواریم از اواسط خردادماه شرایط 
را برای حضور دانشجویان فراهم کنیم تا ظرف ۱0 روز امتحانات خود 

را بدهند و به شهرهایشان بازگردند.

سیاست وزارت علوم  واگذاری اختیارات حداکثری
 به دانشگاه ها است

علوم  وزارت  سیاست  گفت:  عالی  آموزش  برنامه  دفتر  مدیرکل 
واگذاری اختیارات حداکثری به دانشگاه ها است. 

عالی  آموزش  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر  آهنچیان،  محمدرضا 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست فوق العاده و مجازی معاونان 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها تاکید کرد: در شرایط دشوار 
ارتقای کیفیت آموزش، اصلی ترین  با کرونا، توجه به حفظ و  مقابله 
دغدغه است. وی با تاکید بر تقویت برنامه های دروس دانشگاهی اظهار 
داشت: برنامه های درسی دانشگاه ها برای وضعیت عادی تدوین شده اند 
و در وضعیت فوق العاده باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا سازگاری 

آنها برای آموزش در این شرایط ارزشیابی شود و بهبود پیدا کند.
برنامه  هدف های  تحقق  میزان  سنجش  به  راستا  این  در  وی 
درسی در دروس ارایه شده نیمسال دوم ۹۹ – ۹8 اشاره کرد و گفت: 
جمع آوری سیستماتیک اطالعات درباره میزان پوشش سرفصل های 
ارایه شده نیمسال دوم ۹۹ – ۹8، سنجش میانگین  درسی دردروس 
معدل دانشجویان ورودی دوره های مختلف تحصیلی و اندازه گیری تفاوت 
معنی داری افزایش یا کاهش آن با نیمسال گذشته و با میانگین کل 
دوره و ارایه تحلیل از افزایش یا کاهش آن از موارد مهم در مراقبت از 

کیفیت آموزش محسوب می شود.
آهنچیان، مقایسه تعداد و نوع واحدهای درسی که به درخواست 
دانشجو در نیمسال جاری حذف شده است، آسیب شناسی تدریس به 
تفکیک دروس نظری و عملی و به تفکیک دوره تحصیلی در نیمسال 
رضایت  میزان  درباره  پیمایش  اجرای  و  طراحی  باالخره  و  جاری 
دانشجویان و اعضای هیئت علمی از کیفیت آموزشی در نیمسال جاری 

را از دیگر موارد مراقبت از کیفیت آموزش عنوان کرد.

عامل قتل ۳ شهروند اصفهانی دستگیر شد 
که سه  فردی  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
بود  رسانده  قتل  به  گنج  قلعه  در  را  اصفهانی  شهروند 
بلوچستان  و  سیستان  مناطق  از  یکی  در  بعد  ساعت   48

دستگیر شد. 
سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد: در ابتدای هفته جاری 
در پی وقوع قتل دو نفر از اعضای یک خانواده و زخمی شدن 
یک نفر دیگر از آنان در شهرستان قلعه گنج بالفاصله مأموران 
انتظامی و رده های تخصصی پلیس این شهرستان در منزل این 

خانواده حضور یافته و تحقیقات خود را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تشریح چگونگی وقوع 
این قتل، افزود: قاتل نیمه شب به همراه همدستش با انگیزه 
اخاذی از این خانواده که برای کار کشاورزی در فصل برداشت 
صیفی جات در شهرستان قلعه گنج حضور داشتند حمله و آنها 

را با اسلحه تهدید می کند.
به  اقدام  ادامه  در  همدستش  و  قاتل  کرد:  بیان  وی 
از صحنه فرار  افراد کرده و سپس  این  تیراندازی به سمت 
می کنند که متأسفانه پدر و پسر این خانواده کشته شده و 
فرزند دیگر آنها هم زخمی و پس از انتقال به بیمارستان روز 

بعد فوت می کند.
سردار ناظری افزود: در این رابطه مأموران پلیس قلعه 
گنج و تیم هایی از پلیس های امنیت عمومی و آگاهی استان 
وارد عمل شدند و پس از انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات 
روستاهای  از  یکی  در  قاتل  شدند  متوجه  پلیسی  گسترده 
شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان مخفی شده و 
ضمن ارتباط مخفیانه با برخی افراد نزدیک خود قصد فرار از 

مرزهای شرقی به سمت پاکستان را دارد.
نهایت  در  داد:  ادامه  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
مأموران پلیس امنیت استان این فرد را با هماهنگی و انجام 
نیابت قضائی در مخفیگاهش دستگیر کردند که این متهم به 
جرم خود و انجام قتل به انگیزه اخاذی اعتراف کرد و تالش 

برای دستگیری همدستش نیز ادامه دارد.

 زنده زنده سوختن مرد تهرانی در آتش افروزی 
برادرش 

پدر و مادر پسر جوانی که در ماجرای آتش سوزی عمدی 
مغازه میوه فروشی در خیابان سهروردی جنوبی باعث مرگ 
برادرش شده بود با حضور در دادسرای جنایی خواستار بخشیده 

شدن پسرشان شدند. 
امسال  ماه  فروردین  روز  چهاردمین  صبح   ۱0 ساعت 
آتش سوزی هولناکی در خیابان سهروردی جنوبی به پلیس و 
سازمان آتش نشانی مخابره شد و ماموران با حضور در محل 
آتش سوزی اطالع پیدا کردند که 2 مرد داخل مغازه گرفتار 

شده اند که به سرعت عملیات نجات آغاز شد.
دو برادر که مصطفی و جواد نام دارند به حادثه آتش 
سوزی نجات داده شدند و به بیمارستان منتقل شدند اما این 
در حالی بود که مصطفی 40 به خاطر شدت سوختگی روی 

تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
تحقیقات پلیسی نشان از آن داشت که این آتش سوزی 
عمدی بوده و همسر مصطفی با حضور در اداره پلیس عنوان 
کرد که همسرش قبل از مرگ اعالم کرده که آتش سوزی را 

برادرش انجام داده است.
در ادامه تجسس ها مشخص شد 2 برادر از قبل با هم 
اختالف داشته و جواد نیز تهدید کرده در صورت حضور مصطفی 

در مغازه میوه فروشی او را آتش می زند.
کارآگاهان در گام بعدی نیز به تحقیقات میدانی پرداختند 
و شاهدان ماجرا عنوان کردند جواد پس از حضور در مغازه از 
کارگرش خواسته از مغازه خارج شود و کرکره را پایین کشیده 
و با برداشتن بطری بنزین اقدام به پاشیدن آن روی برادرش 
کرده و پس از آتش افروزی در مرحله دوم که بنزین را روی 

برادرش ریخته خودش نیز دچار آتش سوزی شده است.
جواد ۳4 ساله که پس از ترخیص شدن از بیمارستان 
به عنوان مظنون پرونده برادرکشی دستگیر شد و پیش روی 
بازپرس پرونده گفت: قصد آتش سوزی نداشتم. فقط می خواستم 
او را بترسانم. من این مغازه را تا  سال۱402 از پدرم اجاره کرده 
بودم، ولی مصطفی می خواست در مغازه کار و کاسبی خودش را 
راه بیندازد. او حتی دستگاه پوز جداگانه با خودش آورده بود. من 
هم عصبی شدم و با هم درگیر شدیم. در نهایت بنزین را روی 
خودم و او ریختم. اما او کنار بخاری بود و ناگهان ُگر گرفت.

این ادعا در حالی بود که هارد دوربین های مداربسته 
داخل مغازه نیز برداشته شده بود و خانواده جواد عنوان کردند 

که از چندی قبل دوربین ها خراب شده است.
جواد پس از تحقیقات ابتدایی به عنوان مظنون به قتل 
زندان تحت  بیمارستان  در  تا  منتقل شد  زندان  به  برادرش 
درمان قرار گیرد اما چند روز پس از دستگیری جواد خانواده 
دادسرای  در  حضور  با  هستند  مصطفی  دم  اولیای  که  وی 
امورجنایی تهران رضایت خود را برای بخشیده شدن پسرشان 

اعالم کردند.

قتل خانم دکتر تهرانی در آخرین لحظه کنسل شد 
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
2 سارق منزل که قصد داشتند پس از سرقت دست به قتل 

بزنند، خبر داد. 
سرهنگ »کیومرث حسنوند« با اعالم این خبر گفت: 
از  تعدادی  امسال  ماه  اردیبهشت  هفتم  یکشنبه  شامگاه 
شهروندان محله کوی بیمه اکباتان در تماس با مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱0 از درگیری خانوادگی زن و 2 مرد در یکی از 
خیابان ها خبر دادند و تیمی از ماموران گشت کالنتری ۱۳5 

آزادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران با حضور در محل با زن پریشان و 
بد حالی روبرو شدند که به محض مشاهده ماموران به سمت 

آنها آمد و در خواست کمک کرد.
این مقام پلیسی ادامه داد: زن جوان با مراجعه به ماموران 
ادعا کرد 2 مرد با ورود به خانه اش در منطقه نارمک، پس از 
بیهوش کردن وی، او را ربوده و وقتی به هوش آمدم متوجه 
شدم که در کوی بیمه اکباتان هستم و با جیغ و فریاد از مردم 
کمک خواستم و زمانی که پلیس سر رسید 2 مرد جوان پا 

به فرار گذاشتند.
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران گفت: ماموران 
با همکاری اهالی محل یکی از مردان که در ربودن این زن 
جوان نقش داشته را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام 
قضائی ماموران به خانه مرد جوان ورود و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
تعدادی لوازم سرقتی خودرو و لوازم سرقتی از خانه زن تنها به 
دست آمد و متهم که راهی جز اعتراف نداشت به جرم ارتکابی 

با همکاری همدستش اعتراف کرد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران در گام بعدی 
تحقیقات پلیسی متهم دوم پرونده را دستگیر و در بررسی از 
مخفیگاه متهم یک دستگاه خودروی پژو 206 سرقتی کشف 

کردند، افزود: در تحقیقات از متهمان مشخص شد یکی از 
به  آشنا  از طریق یک  قبل  سارقان مرد 45 ساله ۱4 سال 
فنی  تکنسین  عنوان  به  است  دانشگاه  استاد  که  جوان  زن 
ساختمان معرفی شده است. در این سال ها این مرد برای 
کارهای ساختمانی به خانه این زن مراجعه می کرده و با توجه 
به اینکه این استاد خانم برای کارهای پژوهشی به کشورهای 
خارجی سفر می کرده است مرد جوان با اطالع از نبود زن 
جوان در خانه اش به خانه وی مراجعه و وسایل کوچک خانه 

را به سرقت می برده است.
بردند  پی  ادامه  در  ماموران  گفت:  حسنوند  سرهنگ 
متهم در این مرحله نیز قصد سرقت از منزل استاد جوان را 
داشته که متوجه می شوند زن جوان مدتی است به سفرهای 
خارجی نمی رود و نقشه ای را با همدستی یکی از دوستانش 

طراحی کرده است.
این مقام پلیسی ادامه داد: در تحقیقات پلیسی متهمان 
اظهار داشتند، در روز حادثه به بهانه تعمیر سیستم گرمایشی 
وارد ساختمان شده و به همین بهانه برق ساختمان را قطع 
کردند و سپس با مجروح کردن زن جوان دست به سرقت لوازم 
داخل خانه می زنند و زمانی که زن جوان قصد داشته از اهالی 
محل درخواست کمک کند سارقان وی را بیهوش می کنند.

در خصوص  تهران  پیشگیری  پلیس  پنجم  سرکالنتر 
تصمیم به قتل این سارقان افزود: متهمان پس از بیهوش کردن 
زن جوان و سرقت لوازم داخل خانه اش قصد داشتند او را در 
بیابان های اطراف تهران رها و به احتمال زیاد به قتل برسانند 
تا ردی از خود به جا نگذارند که در مسیر زن جوان که دست و 
پاهایش بسته شده بوده به هوش آمده و با درخواست کمک از 

مردم مانع عملی شدن نقشه سارقان می شود.
وی در پایان گفت: متهمان پس از اعتراف به سرقتشان 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منزل  را حین شستشو در  برق، جاِن زن جوان 
گرفت 

فرمانده انتظامی دشتستان از برق گرفتگی و فوت زن 
جوانی در هنگام شستن وسایل منزلش خبر داد. 

سرهنگ فرهاد آراوند با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر برق گرفتگی در یکی 
از محله های شهر »شبانکاره«، بالفاصله ماموران انتظامی و 

عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
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نسل آینده نیاز به مهارت آموزی دارد

یـک روان شـناس معتقد اسـت برخی از والدین، روانشناسـی 
نوجـوان را در نازپـروده کـردن فرزنـد خـود مـی داننـد درحالـی 
کـه پـرورش نسـل آینـده در مهـارت آمـوزی و برخـورد منطقـی 

آنهاسـت. با 
محمـد صابری مشـاور روانشناسـی و مدرس دانشـگاه گفت: 
روانشناسـی در مهـارت آمـوزی، مدیریـت و نحـوه صحیـح ارتباط 
خالصـه مـی شـود در حالی کـه برخـی از والدین تصـور می کنند 
روانشناسـی کـودک و نوجـوان یعنـی نازپروده و لـوس کردن بچه 
هاسـت بـه همیـن دلیل با تاییـد کردن های نادرسـت و حق دادن 
هـای بـی مـورد به جای پـرورش فرزند خود از آنهـا افرادی متوقع 

و بـا اعتماد بـه نفس کاذب می سـازند.
وی تصریـح کـرد: مخالفت با درخواسـت های زیـاده خواهانه 
بـه معنـای ضربـه روحـی به بچه ها نیسـت، نسـل آینـده باید یاد 
بگیـرد که برای خواسـته هایشـان تالش کنند نـه گریه! همچنین 
کـودک و نوجـوان باید آموزش ببیند که همیشـه شـرایط مسـاعد 

نیسـت و گاهـی نتایج برخالف انتظار اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: ایـن خطای بزرگی اسـت که 
برخـی از والدیـن تصـور مـی کننـد که تاییـد بیش از انـدازه باعث 
عـزت نفـس در بچـه هـا مـی شـود بلکـه بـه صراحت مـی گویم 
کـه تعریـف و تمجید بی مـورد باعث ایجاد اعتمـاد به نفس کاذب 
مـی شـود که ایـن پدیده خود باعـث بروز خود خواهـی، زودرنجی 

و حتی افسـردگی خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه تربیـت صحیـح نسـل آینـده در مهـارت 
آمـوزی اسـت، افـزود: مدیریت خشـم، کنتـرل اسـترس و نگرانی، 
فـن بیـان، ارتبـاط صحیـح بـا دیگـران، درک شـرایط موجـود و 
برخـورد منطقـی بـا مشـکالت از جملـه آمـوزش هایی اسـت که 
بایـد بـه آن توجـه شـود.صابری ابـراز کـرد: کارآفرینـی و آموزش 
مهـارت هـای درآمدزایـی نیز باعث پرورش نسـل آینده می شـود، 
بچـه هـا بایـد بدانند کـه موفقیت در گـرو تالش اسـت و هرکس 
قصـد دارد سـهم بیشـتری از موفقیـت را در آینده کسـب کند باید 
بیشـتر تـالش کنـد، آنها بـا یادگیری مهـارت هـای کارآفرینی در 
خواهنـد یافـت کـه قـدردان امکاناتی باشـند کـه امـروز والدین در 

اختیارشـان گذاشـته است.
این مشـاور روانشـناس تاکید کرد: نکات روانشناسـی را نباید 
بـا افـراط و تفریـط انجام داد، گاهی مشـاهده می شـود بچه های 
بـا اسـتعداد و توانمنـد صرفـًا بـه دلیـل تربیـت نادرسـت افراطـی 
دچـار اعتمـاد بـه نفـس کاذب و یـا نازپـروده شـده انـد یـا بچـه 
هایـی کـه تصـور مـی کنند بـا گرفتن نمـره و معـدل 20 موفقیت 
در آینـده را تضمیـن کـرده اند و خوشـبختی بعـد از پایان تحصیل 
در انتظـار آنهاسـت، واقعیـت ایـن اسـت که اگـر این سـوء تفاهم 
ها و مشـکالت در آنها به سـرعت برطرف نشـود در آینده افرادی 

متوقع، سـرخورده و افسـرده خواهند شـد.
محمـد صابـری خاطـر نشـان کـرد: نیـازی به خیـال پردازی 
نیسـت چـون می تـوان واقعیت ها را مهربانانه بـه بچه ها آموزش 
داد، نسـل آینـده بایـد بدانـد کـه خواسـتن تـالش کردن اسـت و 
هرکه بیشـتر همت داشـته باشـد و در برابر مشـکالت هوشـمندانه 

و پـر تـالش ظاهـر شـود بی شـک موفق خواهد شـد.
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هوش کالمی چیست و جدیدترین راههای تقویت هوش کالمی

چینش واژه ها و نظم درکالم
 فاطمه زاهد 

تان  برای   حال  به  تا 
یک  بخواهید  آمده  پیش 
آن  یادآوری  که  خاطره  ای 
دار  خنده   بسیار  شما  برای 
بازگو  جمعی  در  را  است 

کنید؟
داشتیم  را  ای  تجربه   چنین  ما  قطعا همه  ی 
اما آیا توانستید با همان میزان بامزه بودن اولیه آن 

خاطره را بازگو کنید؟
بعد از تعریف کردن خاطره  تان چند نفر مثل 

شما و به اندازه  ی شما خندیدند؟
خاطره   بودن  بامزه  از  شده  باعث  عاملی  چه 

مان کاسته شود؟
تا به حال با کسانی که به راحتی دیگران را 
متقاعد می  کنند، می  خندانند، در مشاجره  ها کم 

نمی  آورند و.. برخورد داشتید؟
تقویت  را  خود  کالمی  هوش  تنها  افراد  این 

کردند.

هوش کالمی چیست؟
هوش کالمی یعنی چطور از واژه و کالم خود 

موقعیتی  هر  در  تا  کنیم  استفاده 
مفاهیم متفاوت را به بهترین نحو 
به مخاطب  مان منتقل کنیم چه 
در صحبت کردن و چه در نوشتن، 

به گونه  ای که اثرگذار باشد.
ین  ا مثل  کالمی  هوش 
است که؛ شما در حرفه  ی خود 
تبدیل  ماهر  و  خبره  فردی  به 
به  شروع  که  زمانی  و  شده  اید 
روزهای  با  قطعا  کنید  می   کار 
اولیه  تان متفاوت هستید و حتی 
از کارها را  ممکن است بسیاری 
بر اساس عادتی که با تجربه به 

دست آوردید، انجام بدهید.
سخنران  و  کردن  صحبت 
ای  حرفه   شرط  به  البته  بودن 
که  دارد  نیاز  تبحری  به  بودن، 

بتوان با استفاده از کلمات، مفهوم مورد نظر را به 
انتقال مفهوم،  و در عین  منتقل کرد  نحو  بهترین 

تاثیرگذار نیز باشد.
هوش  اگر  که  شود  مطرح  سوال  این  شاید 
کالمی مهارت استفاده از کلمات است و این کلمات 
از هوش  افراد  تمام  چرا  همه هست،  دسترس  در 

کالمی باالیی برخوردار نیستند؟
و  تکرار  باید  و  است  هوش کالمی یک هنر 
از هوش  تا  کنیم  بیان خود  فن  را چاشنی  تمرین 
کالمی بهرمند شویم. کسی که در مسابقات رانندگی 
شرکت می  کند در واقع با تمرین توانسته مهارت 
اولیه  ای که داشته را ارتقا دهد و خود را به سطح 

باالیی از مهارت رانندگی برساند.
هوش کالمی هم، این چنین است و به تمرین 

نیاز دارد تا کالم ما با تاثیرگذاری همراه شود.

هوش کالمی چه تفاوتی با فن بیان 
دارد؟

قواعد  و  اصول  برخی  رعایت  یعنی  بیان  فن 

هنگام صحبت کردن به گونه  ای که مخاطب به ما 
توجه کند و مفهوم کالم ما را بهتر متوجه شود ولی 

هوش کالمی در واقع بازی با کلمات است.

 چرا باید هوش کالمی خود را تقویت 
کنیم؟

معموال کسانی که هوش کالمی تقویت شده  
نسبت  و شخصی خود  کاری  زندگی  در  دارند  ای 
به دیگران، افراد موفق  تری هستند چرا که ارتباط 
درست و اصولی داشتن، یکی از روش  های موثر 

برای رشد و پیشرفت در هر زمینه  ای است.
بارها برای  مان پیش آمده که نتوانستیم مفهوم 
حرف خود را به درستی منتقل کنیم و این عدم درک 

درست، دلیل برخی از سو تفاهم  ها شده است.
بهرمند بودن از هوش کالمی منجر می  شود 
در چنین شرایطی به اصطالح گوشه  ی رینگ گیر 
نکنیم و به خوبی از عهده  ی متقاعد کردن دیگران 
نکته ی کوچک است که موفقیت  برآییم و همین 

 های بزرگی را در پی دارد.

چگونه می  توان هوش کالمی را 
افزایش داد؟

تحقیقات نشان داده ارتباط زیادی میان حرفه 
 ی تخصصی افراد با هوش کالمی آن ها وجود دارد.

کسانی که خود و حرفه ی خود را بهتر و با 
استفاده از دایره واژگان گسترده  ای که دارند، معرفی 

می  کنند، از احترام بیشتری برخوردارند.
همچنین این افراد باهوش  تر به نظر می رسند 
می  کنند  جلب  خود  به  را  دیگران  نظر  نتیجه  در 
دست  روزافزونی  های  موفقیت   به  آن  پی  در  و 

خواهند یافت.
در ادامه به برخی تمریناتی که منجر به تقویت 

هوش کالمی می شود اشاره خواهم کرد:

تندگویی
تمرین تندگویی یا تند صحبت کردن کمک می 
 کند که اصطالحات، واژه ها، لغت ها و تمام اطالعاتی 
که در مغز ما وجود دارد دسته بندی شود و به صورت 
آماده قرار می  گیرد تا بتوانیم استفاده  ی سریع  تر و 

آسان  تری از آن  ها داشته باشیم.
بر اساس تحقیقات، یک انسان بالغ بین ۱8 تا 

25 هزار لغت در ذهن خود دارد اما در بهترین حالت 
تنها از 450 لغت استفاده می  کند!

 یادداشت وقایع روزانه
نوشتن اتفاقاتی که در طول روز رخ می  دهد 
شاید بعد از مدتی تکراری باشد اما اگر تالش کنید 
این اتفاقات را به گونه  ای یادداشت کنید که جذاب به 
نظر برسد و با نوشته ی قبلی تان تفاوت داشته باشد، 
عالوه بر تقویت هوش کالمی، مهارت نویسندگی را 

هم در خود تقویت می  کنید.
اگر نظر منفی دیگران شما را دلسر نمی  کند 
حتی می  توانید بخشی از این خاطرات را در فضای 
مجازی خود به اشتراک بگذارید تا با استفاده از نظر 

دیگران ایرادتان را برطرف کنید.
البته سرودن شعر هم می  تواند تاثیر به سزایی 
داشته باشد و به گسترده شدن دایره  ی واژگان  تان 

کمک می  کند.

بهترین  ها را جمع کنید!
بهترین  ها شامل: اصطالحات جدید و جالب، 
فی  ها،  حاضرجوابی   شعر،  داستان،  المثل ،  ضرب  
دیگران  در کالم  که  است  و…  بودن  ها   البداهه 

می  شنوید.
می   احساس  که  هرچیزی 
به  و  هاست  بهترین   شامل  کنید 
یادداشت  را  می  کند  کمک  شما 

 کنید.
برداری  یادداشت  از  پس 
باید از این مجموعه در کالم  تان 
استفاده کنید تا به عبارتی ملکه ی 
تمرین  این  البته  ذهن شما شود. 
نیاز به تیزحسی دارد و باید عکس 

 العملتان سریع باشد.  

میزان مطالعه  ی خود را 
افزایش دهید

کتاب  ها دنیای وسیعی دارند 
و زمانی که وارد این دنیای پر از 
شوید  متفاوت  اتفاقات  و  هیجان 
آشنا  شماری  بی  اصطالحات  و  ها  بندی  جمله   با 
می شوید که در نهایت به شما برای داشتن هوش 
کالمی تقویت شده کمک می کند.از طریق کتاب و 
مجله و روزنامه و... می توان سطح آگاهی را افزایش 
داد و افزایش سطح آگاهی درک درستی به ما می 
دهد که هزاران مزیت دیگر را در پی خواهد داشت.

صدای خود را ضبط کنید
فایل صوتی تا حد زیادی می تواند برای شما 
کارساز باشد. وقتی با کسی در حال صحبت هستید 
صدای خود را ضبط کنید.این کار به شما کمک می 
بار گوش دادن به صدای تان  از هر  کند که بعد 
تشخص بدهید تا چه میزان پیشرفت داشته اید یا 
متوجه  یا حتی  و  است  کدام بخش  در  ایراد شما 
می شوید که از چه جمله ها یا واژگان بهتری می 

توانستید استفاده کنید.
این تمرین در زمینه های مختلفی می تواند 
تاثیر گذار باشد به همین جهت توصیه می کنم این 

تمرین را جدی بگیرید!.

نقش بخش خصوصی 
در توسعه اقتصادی انکارناپذیر است

ــش  ــت: بخ ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
خصوصــی در توســعه اقتصــادی نقشــی انکارناپذیــر داشــته اســت از ایــن 
رو اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس بایــد در راســتای تثبیــت جایــگاه خــود در 
تصمیــم گیــری هــای مهــم چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش 

ــه کار گیــرد.  دولتــی نهایــت تــالش خــود را ب
محمــد آشــوری در  دیــدار بــا اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی 
بندرعبــاس، افــزود: نواقــص و کاســتی هایــی در فضــای اقتصــادی کشــور 
وجــود دارد و اتــاق بازرگانــی در چنیــن شــرایطی بایــد همــواره مــروج امیــد 

و انگیــزه بــه فعــاالن اقتصــادی بــرای حضــور در عرصــه اقتصــاد باشــد.
وی بــا اشــاره بــه جایگاه مهــم اتــاق در مباحث کالن اقتصــادی، بیان 
کــرد: بخــش خصوصــی در توســعه اقتصــادی نقشــی انکارناپذیر داشــته 
اســت از ایــن رو اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس باید در راســتای تثبیــت جایگاه 
خــود در تصمیــم گیــری هــای مهــم چــه در بخــش خصوصــی و چــه در 

بخــش دولتــی نهایــت تــالش خــود را بــه کار گیــرد.
آشــوری  بــه نقــش مهــم آمــوزش در پویایــی اقتصادی اســتان اشــاره 
کــرد و افــزود: آمــوزش یکــی از ارکان مهــم در توانمندســازی و از نیازهــای 
اصلــی فعــاالن اقتصــادی اســت بــر همیــن اســاس ارتقــا کمــی و کیفــی 

آمــوزش هــا در اتــاق نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی اضافــه کــرد: اتــاق 
بازرگانــی بندرعبــاس بــا توجــه بــه جایــگاه و قدمــت طوالنــی خــود بــه 
عنــوان دومیــن اتــاق بازرگانــی ایــران بایــد حــرف نخســت را در توســعه 

اقتصــادی اســتان هرمــزگان بزنــد.
وی تصریــح کــرد: اتــاق بازرگانــی بندرعبــاس بــه عنــوان پارلمــان 
ــور و  ــتان و کش ــود در اس ــگاه خ ــا جای ــا ارتق ــد ب ــی بای ــش خصوص بخ
ارتقــا حــوزه فعالیتــی خــود بــه ســمت ارتباطــات بیــن المللــی و  جــذب 
ــات برســاند و  ــه اثب ــری خــود را در اســتان ب ــذار خارجــی برت ســرمایه گ
ــاالن اقتصــادی بیــش  ــرای فع ــگاه خــود و اعتمادســازی ب ــظ جای در حف

ــش بکوشــد. از پی

بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم 
یــک عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان این 
کــه »کشــور در حــال حاضــر بیــش از همیشــه نیــاز بــه وحــدت و انســجام 
دارد« گفــت: در شــرایط فعلــی قــوای ســه گانــه و مــردم بایــد در کنــار هــم 

قــرار گیرنــد تــا بتوانیــم از ایــن شــرایط ســخت عبــور کنیم. 
رمضانعلــی ســبحانی فــر اظهــار کــرد: مــا چنــد ســالی اســت کــه 
گرفتــار تحریم هــای شــدید هســتیم و وضعیــت تحریم هــا بــه طــرز بــی 
ــر  ــاه اخی ــد م ــه مــا شــدیدتر شــده اســت از طرفــی در چن ســابقه ای علی
ــران هــم از  ــر کــرده و ای ــا کل کشــورهای جهــان را درگی ویــروس کرون
جملــه کشــورهایی اســت کــه بیشــترین چالــش را در ایــن زمینــه داشــته 
اســت. طبیعتــا وضعیــت اقتصــادی کشــور هــم بــا وجــود تحریم هایــی کــه 
از قبــل علیــه مــا وجــود داشــته تحــت الشــعاع موضــوع کرونــا قــرار گرفته 
ــیار  ــاکرونا بس ــا در دوران پس ــات کرون ــرات و تبع ــد اث ــر می رس ــه نظ و ب

شــدیدتر خواهــد بــود.
وی افــزود: در حــال حاضــر حداقــل ســه میلیــون از مشــاغل مــا دچار 
آســیب جــدی هســتند و بیــکاری کــه از ایــن ناحیــه ایجــاد شــده معضــل 
بســیار بزرگــی اســت. در حــال حاضــر 800 هــزار نفــر متقاضــی دریافــت 
بیمــه بیــکاری هســتند و اگــر تعطیلــی کارخانجــات یــا تعدیــل کارگــران 
بخواهــد ادامــه یابــد آن وقــت مــا روی گســل بزرگــی بــه اســم بیــکاری، 

معیشــت و اقتصــاد قــرار گرفته ایــم.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی 
یــادآور شــد: آنچــه کــه می توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا از بحــران تحریــم 
و کرونــا نجــات پیــدا کنیــم ایــن اســت کــه تمــام اجــزای کشــور اعــم از 
دولــت  و قــوای دیگــر مثــل قــوه قضاییــه و مقننــه و همچنیــن مــردم در 

کنــار هــم قــرار گیرنــد.
ســبحانی فــرد اضافــه کــرد: انتخابــات اخیــر مجلــس به پایان رســیده 
و انتخابــات بعــدی کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت بیــش از یــک 
ســال فرصــت دارد مــا بایــد رقابت هــای انتخاباتــی را کنار بگذاریم و دســت 
بــه دســت هــم بدهیــم تــا از ایــن شــرایط عبــور کنیــم. وقــت بــرای رقابت 
و انتقــاد زیــاد اســت ولــی اگــر خــدای نکــرده سیاســی کاری بــر مســائل 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مــردم غلبــه کنــد، قطعــا نظــام آســیب 
بزرگــی خواهــد دیــد. اولویــت امــروز مــا بایــد حفــظ نظــام باشــد. مــا از 
هــر مقطــع در 40 ســال گذشــته بیشــتر بــه وحــدت و انســجام نیــاز داریــم.

نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس ادامــه داد: بایــد تــالش کنیــم در 
کنــار هــم قــرار گیریــم و مباحــث مربــوط بــه تولیــد و معیشــت را دنبــال 
کنیــم. بــه خصــوص کــه امســال از ســوی رهبــری بــه نــام ســال جهــش 
ــت  ــع والی ــذا همــه کســانی کــه خــود را مطی ــد نامگــذاری شــده ل تولی
می داننــد بایــد همــه تالششــان در جهــت تقویــت تولیــد و همچنیــن حفظ 

نظــام باشــد تــا از ایــن شــرایط ســخت عبــور کنیــم.

ابرقدرتی آمریکا رو به افول است
رییــس کمیتــه بیــن الملــل کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس با 
بیــان اینکــه آمریــکا در حــال تجربــه دوران افــول ابرقدرتــی خــود اســت؛ 
اظهارکــرد: اکنــون دوران ضعــف آمریکایی هــا در جهــان فرا رســیده اســت؛ 

ایــران بــا مقاومــت و قدرت نمایــی ایــن ضعــف را آشــکارتر می کنــد. 
جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
اقدامــات خصمانــه و تنــش زای  اخیــر آمریــکا در منطقــه گفــت: آمریــکا در 
حــال نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت؛ زمانــی کــه 
ایــن انتخابــات در آمریــکا در حــال شــکل گیــری اســت تمامــی طیف هــا 
ــژه دو حــزب دموکــرات و جمهــوری خــواه  ــه وی و جناح هــای سیاســی ب
بــرای کســب رای بیشــتر تــالش می کننــد کــه در عرصــه جهانــی و داخلی 

آمریــکا خــود را بــه عنــوان راه نجــات جلــوه دهنــد.
وی افــزود: امــروز ترامــپ در عرصــه سیاســت خارجــی و داخلــی بــا 
ــه رو اســت، در عرصــه بیــن المللــی از برجــام  یــک شــرایط ســخت روب
خــارج شــده و نتوانســته هیــچ پیمــان جایگزینــی را بــه ایرانی هــا تحمیــل 
کنــد؛ نتوانســت آن کنترلــی را کــه مــی خواهــد بــر رفتــار ایــران داشــته 
باشــد و شکســت ســختی در موضــوع موشــک بــاران عیــن االســد متحمل 
شــد؛ بــه همیــن دلیــل احســاس مــی کنــد آن جایگاهــی کــه را کــه در 
خاورمیانــه بــه عنــوان کشــوری قدرتمنــد و برقــرار کننــده صلــح و ثبــات  
داشــته اســت دچــار تزلــزل شــده و ضعفشــان در مقابــل قــدرت ایرانــی هــا 

آشــکار شــده اســت.
رییــس کمیتــه بیــن الملــل کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر آمریــکا بــه دلیل رفتارهــای ترامــپ متحدان 
ــا  ــم ب ــی ه ــا و شــرق دور از دســت داده؛در فضــای داخل ــود را در اروپ خ
وضعیــت وخیــم در بحــران کرونــا و ضعــف آشــکار دولــت در مقابلــه بــا آن 
مواجــه اســت بــه همیــن جهــت آمریکایــی هــا بــه حوادثــی نیــاز دارنــد که 
ایــن مشــکالت و ضعــف هــا را بپوشــانند و توجــه افــکار عمومــی آمریــکا و 

جهــان را بــه خطــرات ســاخته شــده معطــوف کننــد.
رحیمــی اظهــار کــرد: یکــی از ایــن خطــرات ســاخته شــده بزرگنمایی 
ــترین  ــارس بیش ــج ف ــران در خلی ــه اســت؛ ای ــران در منطق ــای ای تنش ه
ســاحل را دارد، دارای آب های داخلی و ســرزمینی و داری منطقه انحصاری 
اقتصــادی بــوده و بزرگتریــن قــدرت نظامــی؛ اقتصــادی و سیاســی منطقــه 
اســت و بــه هیــچ عنــوان هیــچ زمانــی پایــه ناامنی و پایــه تنــش در منطقه 
نبــوده اســت؛ داعــش را در منطقــه تــار و مــار کــرده اســت؛ در جریان جنگ 

خلیــج فــارس و حملــه عــراق بــه کویــت اجــازه نــداد تنشــی ایجاد شــود.

تورم ماه فروردین نصف تورم ماه اسفند است
حجت االسالم حسن روحانی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت اظهار داشت: زمانی به مردم می گفتیم حتمًا در خانه بمانید، االن 
هم می گوئیم برای غیر ضرورت حتمًا در خانه بمانید اما در دوره ای گفتیم 
برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید و در کوتاه ترین 
زمان ممکن خارج از خانه بمانید و به منزل برگردید یعنی از فاصله گذاری 

اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند رسیدیم.
روحانی با بیان اینکه امروز با وجود این تقسیم بندی که مناطق سفید، 
زرد و قرمز در کشور داریم معنایش به هیچ عنوان این نیست که در مناطق 
سفید دستورالعمل های بهداشتی نباید مراعات شود، گفت: اتفاقًا آنها باید 
بیشتر مراقبت کنند تا این دستاورد بزرگی که در مناطق سفید به دست 
آمده به خوبی حفظ و تالش شود آنهایی که در مناطق زرد و قرمز هستند 

را به مناطق سفید تبدیل کنیم.
همه  به  کارگر  روز  با  مقارن  ایام  این  در  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
کارگران، پزشکان، پرستاران و کشاورزان تبریک می گویم. الحمدهلل این 
روزها شاهد محصول خوب کشاورزی در کشور هستیم. نکته مهم دیگر 
این است که ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که اگر روی پای خود 
نایستیم تأمین برخی مواد با داشتن پول و امکانات هم بسیار سخت و گاهی 
ناممکن است . یعنی اگر بنا بود در مورد مواد غذایی به بیرون و خارج نیاز 
داشته باشیم حتی اگر پولش را داشتیم و مشکل بانکی و حمل و نقل و 
دریایی نداشتیم و همه چیز آماده بود، کشورها باز هم به این راحتی این 

نیازها را در اختیار دیگران قرار نمی دهند.
برخی  به گونه ای شده است که  اینکه شرایط  به  اشاره  با  روحانی 
کشورها چندبرابر آنچه قباًل ذخیره می کردند را امروز ذخیره می کنند بیان 
کرد: ذخیره سازی در داخل کشورها افزایش پیدا کرده است. عین مواد 
غذایی یا شدیدتر از آن، مواد دارویی و پزشکی است. امروز ما خودمان 
ونتیالتور تولید می کنیم و رقم بسیار خوبی است و تقریبًا نیاز کشور را 

تأمین می کند.
وی اضافه کرد: فرض کنید پول داشتیم و روابط بانکی مان مشکل 
نداشت و نیاز داشتیم این را خریداری کنیم، معلوم نبود چند کشور در دنیا 
هستند که این دستگاه تنفس مصنوعی را می فروشند. اگر ما امروز ماسک، 
گان و همه لوازم و تجهیزات پرستاران و پزشکان را نمی توانستیم در داخل 
تهیه کنیم معلوم نبود به راحتی ماسک مورد نیاز پرستاران و پزشکان را 
وارد کنیم. دیدید که ماسک را روی هوا می قاپیدند که کدام کشور زودتر 

ببرد. معلوم است شرایط، شرایط سختی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: می خواهم در این ماه مبارک رمضان 
که ماه نعمت، عرفان، معنویت، خلوص، قرب به خداوند و انس به قرآن 
پزشکان،  کارگران،  کشاورزان،  کار  بخاطر  خداوند  پیشگاه  در  است 
پرستاران و جامعه تحقیقی، شرکت های دانش بنیان، بنگاه ها، تولیدگران 
و کارآفرینان شکرگزار باشیم زیرا الحمدهلل امروز یک آرامش نسبی در 

جامعه ما وجود دارد.
روحانی ادامه داد: مردم آرامش دارند و اگر نیاز به مواد ضروری غدایی 
دارند، اگر به مسائل بهداشتی نیاز داشته باشند در فروشگاه ها موجود است. 
اگر خدای ناکرده به تخت بیمارستانی نیاز داشته باشند موجود است. اگر 
خدای ناکرده به تخت ویژه نیاز داشته باشند شرایط مهیا است و این در 
با سران کشورها در  این روزها که  پیشگاه خداوند شکرگزاری دارد. در 
تماس تلفنی بودم تقریبًا همه به چند نکته توجه داشتند. همه ایران را زیر 
نظر داشتند و می گفتند بله ما آمار و ارقام شما و روند کارتان را می دانیم 
و همه تشکر می کردند از اینکه ایران کار منسجم و قوی برای مقابله با 

این ویروس انجام داده است.
پیروزی  مقطع،  این  در  ما  پیروزی  براینکه  تاکید  با  رئیس جمهور 
یک ملت است نه پیروزی دولت یا کادر درمانی، گفت: اگر خوب بتوانیم 
مدیریت کنیم و کار را پیش ببریم، در این شرایط باید مطمئن باشیم، 
تأمین  مردم  برای  را  الزم  کمک  و  ریال  و  ارز  و  سوخت  و  آب  برق، 
می کنیم. واقعًا علیرغم همه پیچیدگی ها و فشارهایی که بوده با نگاه به 
تورم  ماه فروردین نصف  ماهانه  تورم  بانک مرکزی می بینیم  آمارهای 

ماهانه ماه اسفند است.
رئیس جمهور اظهار داشت: این به معنی حرکت خوب اقتصادی در 
کشور است. اینکه مردم هم به بازار پول، هم به بازار سرمایه اعتماد دارند 
و همچنین رقم پس انداز در بانک ها ۳2 درصد رشد داشته است، نشان 
می دهد مردم اعتماد دارند. حضور مردم در بازار بورس نشان می دهد مردم 

به اقتصاد اعتماد دارند.
روحانی ادامه داد: اینکه بیرونی ها تبلیغ می کنند و می گویند مردم 
ایران به دولت و نظام اعتماد ندارند، دروغ می گویند. وضع اقتصادی، 
اندازها نشانه دروغگویی آنها است. افزایش  رونق بورس و رشد پس 
نشانه  کارخانه ها  در  کارگران  حضور  و  کشاورزی  محصوالت  تولید 

دروغ گویی آنها است.
وی گفت: اینکه امروز در تولید کیت آنتی بادی به مرحله صادرات 
ما  از  می کنیم،  صحبت  آنها  با  که  کشورها  رهبران  برخی  و  رسیده ایم 
تمامی  افتخار  این  ماست.  افتخار  این  بفروشیم،  آنها  به  که  می خواهند 
و  بنیان  دانش  فناوری، شرکت  و  علم  پارک های  در  که  است  عزیزانی 

کارگاه ها تالش کرده اند و در حال تحقیق هستند.
رئیس قوه مجریه افزود: این به معنی آن است که ملت ما نه تنها 

خود را نباخته و دچار حزن نشده، بلکه تالش می کند.
روحانی عنوان کرد: ما نباید برای از دست دادن شغل و بیماری که 
باید تحمل کنیم. خداوند این  با آن مواجه شده ایم، ناراحت شویم بلکه 
قدرت را به ما داده است که تحمل کنیم. اساس خلقت بر اساس امتحان 
ماست. خداوند می فرماید هر آنچه روی زمین آفریدم و زینت روی زمین 

قرار دادم، برای آزمایش شماست.
و  قدرت  رشادت،  ما  ملت  که  است  زمانی  االن  کرد:  تصریح  وی 

توانمندی علمی خود را نشان داده است.
به  ما  داد که ملت  نشان  داشت: شرایط کرونا  اظهار  رئیس جمهور 
متخصصان خود اعتماد دارد. هر آنچه متخصصان گفتند، رهبری معظم، 
مردم، دولت مراجع و صدا سیما قبول کرده و اجرا کرد. این نشان می دهد 

ملت ما ملتی است که به متخصصان توجه دارد.
روحانی با اشاره به روز ملی خلیج فارس ادامه داد: خلیج فارس برای 
ما آبراه مهم تاریخی است. همه آبراه ها برای ما مهم هستند و در شمال 
هم دریای کاسپین برای ما اهمیت دارد. اما خلیج فارس برای ما اهمیت 
بیشتری دارد و مرکز تأمین انرژی دنیاست و کشور را به آب های آزاد و 

اقیانوس ها متصل می کند.
وی با تاکید بر اهمیت منطقه و خلیج فارس گفت: من به ملتی که 
این خلیج به نام آنها بوده تبریک می گویم و این خلیج برای آنها است. این 
خلیج نامش فارس بوده و خواهد بود. تمامی استان های مرزی خلیج فارس، 
بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان و حتی استان های  سیستان و 
همسایه آنها مانند فارس و کرمان مرزبان خوبی بوده و همیشه در مقابل 

بیگانه ایستادگی کرده و االن هم می ایستند.
باید بداند این خلیج، نامش خلیج  رئیس قوه مجریه افزود: آمریکا 
فارس است و خلیج نیویورک و خلیج واشنگتن نیست. باید از روی نام 
آن و از روی ملتی که در کنار این آبراه برای هزاران سال حافظش بوده، 

شرایط را درک کرده و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنند.
روحانی عنوان کرد: ملت ما همیشه و در تمامی صحنه ها موفق بوده 

و هست و االن هم در حفاظت از این آب راه موفق خواهد بود.
سپاه  و  ارتش  انتظامی،  نیروی  بسیج،  سربازان،  کرد:  تصریح  وی 

همیشه پاسدار این آبراهه بوده و خواهند بود.
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)نوبت دوم(
شماره 20۹۹00۱40۳00000۳ مورخ ۹۹/۱۱/26 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ۱0 سال ۹۹

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نصب انشعابات و اصالح و توسعه شبکه فاضالب و بهره برداری 
و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضالب سهند را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت 
کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی 

است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۱۳۳846۱0000 ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 66۹2۳0500 ریال می باشد.

ب( مدت اجرای کار: ۱2 ماه
ه( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حساب مفاد اسناد 
مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ز( مقرر گردیده است که در مناقصات آتی فقط شرکت های دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور امکان شرکت 

در مناقصات این شرکت را خواهند داشت.
 www.abfaazarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1446- پنجشنبه 11 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
موافقت  با  عدالت  سهام  فروش  امکان 
مقام معظم رهبری فراهم شده است اما 
باشند  اشته  د  توجه  این سهام  دارندگان 
که این سهام ارزشمند است و از فروش 

شتابزده آن خودداری کنند.
ز  و ر  » پسند ژ د د  ها فر «
گذشته)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیات 
دولت درجمع خبرنگاران افزود: یک تحول 
اساسی هم برای دارندگان سهام عدالت 
با ابالغیه مقام  بازار سرمایه  و هم برای 
معظم رهبری صورت گرفت وایشان  با 
آزاد  برای  جمهوری  ریاست  درخواست 

سازی این سهام موافقت کردند.
وی ادامه داد: براین اساس دارندگان 
سهام عدالت می توانند براساس ضوابطی 
که به تصویب شورای عالی بورس خواهد 

رسید سهام خود را مدیریت کنند.
عضو هیات دولت با تقدیر و تشکر 
لطفی  و  رهبری  معظم  مقام  موافقت  از 
که ایشان به شورای عالی بورس داشتند 
یک  درواقع  سهام  این  آزادسازی  گفت: 
خون تازه ای است که به بازار مورد اقبال 
مردم وسهامداران تزریق شده و این یک 

تحول است.
ادامه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
داد: البته در شرایطی که برخی دارندگان 
مناسبی  اقتصادی  وضعیت  عدالت  سهام 

کرونا  بیماری  اقتصادی  آثار  خاطر  به 
متفاوتی  وضعیت  موضوع  این  و  ندارند 
برای آنها ایجاد کرده با این کار می توانند 
به درستی سهامی را که در اختیار دارند 
به  که  دستورالعملی  با  و  کنند  مدیریت 
زودی تدوین خواهد شد، برخی از سهام 

خود را به فروش برسانند.
دژپسند گفت: توصیه من این است 
که تا می توانند این سهام را خود مدیریت 
کرده و از فروش آن به صورت فوری و 

شتاب زده خودداری کنند.
وی ادامه داد: دارندگان سهام عدالت 
به این نکته توجه کنند که االن ممکن 
است تعدادی افراد سود جو برای خرید این 
سهام وارد میدان شوند و از اطالعاتی که 
هنوز کامل نشده درباره ارزش سهام سوء 

از  پایین تر  بسیار  قیمتی  و  کنند  استفاده 
این  خرید  به  نسبت  سهام  واقعی  ارزش 
و  است  ناک  خطر  که  کنند  اقدام  اوراق 
این  زیرا  کنند  دقت  سهام  بایددارندگان 

سهام ارزشمند است.
ما  البته  گفت:  دولت  هیات  عضو 
به  بسته  و  کرد  خواهیم  رسانی  اطالع 
سهامی که دارند از یک میلیون تومانی تا 
چهار صد هزار تومانی متناسب با ارزش 
سهام در واقع متفاوت است و اجازه خرید 

پایین تر ندهند .
دژپسند افزود:  ارزش سهام بورسی 
نوسان  این  اما  داشت  خواهند  نوسان 
به  نشود  زیاد  شدتا  خواهد  مدیریت 
خصوص شرکت هایی که درسبد سهام 
و  معتبر  های  شرکت  از  هستند  عدالت 

ارزش  سهام  این  بنابراین  هستند  قوی 
تاریخی دارد .

سهام  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
عدالت سهام ارزشمندی است و به مرور 
خواهیم  رسانی  اطالع  جزئیات  درباره 
کرد، خاطرنشان ساخت:  این که سهامدار 
خودش مدیریت کند یا به شرکت واگذار 
کند بستگی به خودش دارد اما توصیه من 
به مردم این است که  به اطالع رسانی هم 
توجه کنند و از فروش فوری و شتابزده 

جلوگیری کنند.
در  که  شرکت هایی  گفت:  دژپسند 
مهم  شرکت های  هستند  عدالت  سهام 
این سهام هم  و قدرتمندی هستند پس 
که  صورتی  در  همچنین  است.  ارزشمند 
قرار است  مدیریت مستقیم سهام از سوی 
دارندگان انجام شود، این موضوع نیز به 
طور کامل مشخص و اعالم می شود که 
چند درصد از سهام را دارندگانش می توانند 

بفروشند یا واگذار کنند.
وی تاکید کرد: با این ابالغیه رهبری 
انجام  افراد  دارایی  در  اساسی  تحول 
می شود که حدود پنجاه میلیون نفر را دربر 
می گیرد و ارزش بازار سرمایه هم افزایش 
می یابد و برای همه کسانی که می خواهد 
سهام خرد خود را به بازار سرمایه بیاورند 
هم این یک نوید ارزشمند است و فضای 

نشاط آوری را پدید می آورد.

موافقت صندوق توسعه ملی با استمهال اقساط به دلیل کرونا
هیات عامل صندوق توسعه ملی با استمهال سه ماهه در بازپرداخت 
ریالی،  و  ارزی  عاملیت  قراردادهای  محل  از  اعطایی  تسهیالت  اقساط 

موافقت کرد.
در  این تصمیم  توسعه صادرات،  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
و  بانکها  کانون  رییس  و  بانک ها  هماهنگی  شورای  رییس  مکاتبه  پی 
از تسهیالت  بر مساعدت و حمایت  اعتباری خصوصی مبنی  موسسات 

گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی به دلیل« شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا« گرفته شد.

بر این اساس، افزایش دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا 
بوده و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق )حداکثر افزایش دو ساله دوره تامین 
مالی با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواست های ارسالی بانک( امکان پذیر است.

این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیالت گیرندگان حقیقی و حقوقی خواهان 
استفاده از این امکان که اقساط تسهیالت دریافتی آنها اعم از ارزی و ریالی طی ماههای اسفند 

۹8 و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ سررسید می شود، انجام خواهد شد.
این گزارش می افزاید: از این دسته از مشتریان پس از پایان دوره بازپرداخت، به نحوی 
که اقساط مذکور به پایان دوره قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در دوره 
مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط دریافت خواهد شد. گفتنی است هر تقاضا می بایست از 

سوی بانک عامل برای صندوق توسعه ملی ارسال شود.

دنیای امروز و ارتباطات نیازمند باورهای دیجیتال است
زمین- ایران  بانک  روابط عمومی  مدیر  استاد،  سیدمحمدحسین 

تحوالت تکنولوژی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی می بایستی موجب 
ارکان های  تمامی  در  روابط عمومی ها  اثرگذاری  افزایش  و  باور  ایجاد 

حاکیمتی و سازمانی شود. 
ایران زمین در  بانک  روابط عمومی  استاد، مدیر  سیدمحمدحسین 
امروزه  افزود:  مطلب  این  بیان  با  روابط عمومی  هفته  برگزاری  آستانه 

با توجه به هوشمندتر شدن جوامع بشری و ارتقای نسبی سطح سواد رسانه ای افراد جامعه، 
مدیران بیش از گذشته نیازمند بکارگیری روابط عمومی های حرفه ای هستند تا ضمن برقراری 
نوعی تعادل و تعامل دوسویه مابین سازمان و مخاطبان، بهره کافی از ظرفیت های ایجاد شده 

در فضای مجازی را برای سازمان خود به ارمغان بیاورند. 
استاد در ادامه گفت: دنیای امروز و ارتباطات نیازمند باورهای دیجیتال است و در آینده ای 
نزدیک شاهد آن خواهیم بود که شبکه های اجتماعی با ارایه امکانات متنوع جایگزین بسیاری 

از خدمات در حوزه های مختلف از جمله حوزه بانکداری خواهند شد.
از  برخی  از  استفاده  در خصوص  دوگانه  سیاست های  وجود  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
شبکه های اجتماعی موجب آن شده تا کاربران نتوانند استفاده حداکثری را از ظرفیت های 
فضای مجازی داشته باشند و بهتر است این خال از سوی نهادهای حاکمیتی برطرف شود تا 

کابران هر چه زودتر  از سردرگمی که در آن قرار گرفته اند خارج شوند.
روابط عمومی ها  نقش  در خصوص  و  ادامه  در  زمین  ایران  بانک  روابط عمومی  مدیر 
به منظور کاستن از تبعات این سیاست ها گفت: امروز دیگر نمی توان به افکارعمومی گفت که 
از کجا و چگونه اخبار خود را دریافت کنند و این موضوع در حالی رقم خورده که متاسفانه 
منابع غیررسمی در حال میدان داری بوده و هر روزه بر تعداد اخبار و اطالعات غلط که در جامعه 
منتشر می کنند.می افزایند و در این بین روابط عمومی ها به عنوان منابع اصلی اخبار می توانند 
با فعالیت مناسب خود این مشکالت را برای مردم نمایان و از بروز آسیب های جدی به اقشار 
مختلف جامعه جلوگیری کنند. وی در ادامه ضمن تاکید بر ارتقای جایگاه روابط عمومی در 
سازمان و جامعه گفت: شناسایی جاده مشخص برای روابط عمومی ها به منظور توسعه فعالیت ها 
و ارتقای جایگاه خود در جامعه و سازمان با تدبیر، بررسی و دریافت مشاوره های صحیح هموار 

و به راحتی میسر خواهد شد. 
استاد در پایان از آموزش مستمر و مداوم به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های یک 
در  روابط عمومی  افزود: هر عمل و عکس العمل همکاران  و  برد  نام  روابط عمومی حرفه ای 
وزارتخانه ها و سازمان های مختلف نشان دهنده یک نوع پیام برای مخاطبان است و فعاالن 
روابط عمومی می بایستی با درک این موضوع عالوه بر حضور در دوره های مختلف آموزشی 
در خارج از سازمان، نسبت به ارایه آموزش های مناسب برای مخاطبان خود نیز اقدام کنند. 

الزم به ذکر است هشتمین هفته روابط عمومی از تاریخ 27اردیبهشت لغایت 2خرداد با 
شعار»روابط عمومی هوشمند، انسان سالم، جامعه سالم« برگزار خواهد شد.

اخطار بانک ملی ایران نسبت به فعالیت سودجویان در تلگرام
    بانک ملی ایران نسبت به استفاده غیرقانونی از برند و نام تجاری 

این بانک در گروه های تلگرامی به کاربران هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در چند هفته اخیر تعدادی 
کانال و گروه در تلگرام با استفاده از نام  بانک ملی ایران و وعده پرداخت 
وجه در ازای عضویت و دعوت از دیگر کاربران، اقدام به جذب کاربر می 

کنند که ماهیت آنها مورد تایید این بانک نیست.
شایان ذکر است بانک ملی ایران هیچ فعالیتی در کانال تلگرام ندارد و پیگرد قانونی 

این گروه ها و کانال ها و اقدامات سودجویانه نیز در دست پیگیری است.
 از کاربران شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درخواست می شود با توجه به اینکه 
این بانک در پیام رسان تلگرام هیچ گونه کانال یا گروه رسمی ندارد، در صورت دعوت به 

چنین گروه هایی با هوشیاری کامل عمل کرده و فریب این اقدام سودجویانه را نخورند.

حجت اله صیدی:
 کرونا تاثیر زیادی بر سودآوری بانک ها ندارد

باز  بازار  ایران در عملیات  حجت اله صیدی گفت: بانک صادرات 
فعال است و از زمان راه اندازی این بازار تا به امروز، حدود ۳0 هزار میلیارد 

تومان عرضه و معامله داشته ایم.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از ایلنا، صیدی 
درباره میزان فعالیت این بانک در عملیات بازار باز و انتشار اخباری مبنی بر 
عدم استقبال بانک ها از فعالیت در این بخش اظهار کرد: بانک صادرات 

در عملیات بازار باز فعال است و در مدت راه اندازی این بازار تا به امروز چیزی حدود ۳0 هزار 
میلیارد تومان عرضه و معامله داشته ایم.

وی افزود: ممکن است نیاز به نقدینگی برای برخی از بانک ها حل شده باشد اما هنوز 
هم برخی از بانک ها به نقدینگی نیاز دارند از اینرو معامالت در بازار بازار انجام می شود.

مدیرعامل بانک صادرات در خصوص نرخ بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بانکی 
بازده  ETFها بیشتر  این  انتطار می رود سود  بیمه ای قابل معامله در بورس گفت: طبیعتا  و 
بدون ریسک باشد. نرخ بازده بدون ریسک در حال حاضر بین ۱5 تا ۱8 درصد است و قطعا 
بازدهی صندوق بیشتر از این اعداد خواهد بود.مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره انتشار 
سایر  و  ایران  در  پذیر  معامله  سرمایه گذاری  صندوق های  تفاوت های  بر  مبنی  تحلیل هایی 
کشورها گفت: بازدهیETFها در همه جای دنیا مبتنی بر دارایی های آن صندوق است که در 
ایران هم همین روال پیش می رود.  صیدی افزود: صندوق های معامله پذیر در ایران با دنیا 
تفاوت عمده ای ندارند، این دارایی ها بستگی مستقیمی با ریسک و بازده تک تک سهام دارند.

وی با تاکید بر اینکه ترکیب دارایی ها و نحوه عملکرد بازارگردان بسیار مهم است، ادامه 
داد: باید دید آیا بازارگردان با روند محتاطانه عمل می کند یا خیر. باید توجه داشته باشیم که 

تمام این موضوعات بر قیمت و ارزش سهام این صندوق ها اثرگذار است.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه صندوقی که به زودی عرضه می شود 5 دارایی 
قوی و بنیادی دارد که سهام ۳ بانک هم در این صندوق حضور دارد، گفت: سهام بانک ها 
واگذاری  درباره  می کنند.وی  مشخص  را  صندوق  ارزش  و  می شود  محسوب   ETF دارایی 
دارایی های بانک صادرات اظهار کرد:  واگذاری دارایی های فیزیکی از جمله امالک مرتب در 
حال انجام است و بزرگ ترین شرکتی که همه سهام ها در آن تجمیع شده، شرکت گروه مالی 
سپهر صادرات است که کارهای بورسی آن پیش رفته و ظرف ماه های آینده عرضه خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات درباره اقدامات انجام شده از سوی این بانک برای کاهش 
آسیب های ناشی از کرونا گفت: اولین اقدام بانک تنفس سه ماهه برای بازپرداخت اقساط 
بود که به اجرا رسید. اقدام بعدی بانک ارایه بسته حمایتی در قالب تسهیالت به کسب و 
کارهای آسیب دیده بود. سهم بانک صادرات از بسته 75 هزار میلیارد تومانی دولت، 8 هزار 

میلیارد تومان است.

راه بانک مسکن در مسیر کمک و پشتیبانی و حمایت از جهش تولید مسکن و 
همین طور رونق این بخش با تمام توان مجموعه ی بانک ادامه پیدا می کند.

در پی درگذشت مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید 
بانک مسکن، دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی 
بانک  به عنوان سرپرست  را  بانک  این  قاسمی عضو هیأت مدیره  نادر 

مسکن منصوب کرد.
خانواده ی  اعضای  و  مدیران  ترین  قدیمی  از  یکی  قاسمی  نادر 
این  مدیره  هیأت  در  اخیر  های  سال  در  که  است  مسکن  بانک  بزرگ 

بانک مسوولیت کمک به نظام تامین مالی مسکن را بر عهده داشته است.
در  خدمت  سابقه  سال   ۳0 از  بیش  با  انارکی  رحیمی  مرحوم  همچون  قاسمی 
تدریج  به  و  کرد  آغاز  بانک  در  مسوولیت  پایین  مراحل  از  را  خود  فعالیت  مسکن  بانک 
بیشتر  ارتقا  و  رشد  مراحل  توانست  حوزه  این  در  خود  های  توانایی  ثبت  و  انعکاس  با 

کند. تجربه  را  مسوولیت 
سرپرست جدید بانک مسکن روز گذشته درباره ی حکم خود به خبرنگار هیبنا گفت: 
از  بانک مسکن،  مدیره  در هیأت  واسطه مسوولیتم  به  امسال  اوایل  و  اواخر سال گذشته 
نزدیک با دغدغه ها و تاکیدهای مرحوم رحیمی انارکی بابت کمک بانک مسکن به جهش 
تولید و نجات مسکن از رکود در جریان بودم و به خوبی نسبت به اهمیت سیاست های 
اعتباری سال ۹۹ بانک مسکن اشراف دارم. مجموعه هیأت مدیره بانک مسکن در سال 
و  ابزارها   ، اختیارات  فقید،مرحوم رحیمی مصمم است همه  از مدیرعامل  پیروی  به  جدید 
سیاست های قابل اجرا در نظام تامین مالی مسکن را در جهت پویاسازی و سرمایه گذاری 

ساختمانی به کار ببندد.
از خانواده بزرگ بانک مسکن  نیز به عنوان عضوی  ادامه اظهار داشت: من  وی در 
حساسیت ها و اهمیت مسوولیت جدیدی که وزیر اقتصادی بر عهده ام قرار داده است را به 
خوبی درک می کنم و تالشم این خواهد بود همچنان نقش اصلی بانک مسکن در حوزه 
تامین بانکی بخش مسکن و ساختمان را هرچه بهتر و پررنگ تر از سال های گذشته ایفا و 
محقق کنم و آرمانهای مرحوم رحیمی انارکی را به کمک مدیران و کارکنان به نتیجه برسانیم.

در صورت رفع موانع و مشکالت؛
پاالیشگاه فاز 1۴ تا خردادماه 1۴۰۰ به بهره برداری می رسد

مجری طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی در توضیح آخرین وضع پاالیشگاه 
این فاز اعالم کرد: برنامه ریزی ما این است پاالیشگاه فاز ۱4 پارس جنوبی 

خردادماه ۱400 با ظرفیت کامل عملیاتی شود.
محمدمهدی توسلی پور درباره آخرین وضع پاالیشگاه فاز ۱4 توضیح داد: 
پیشرفت EPC طرح )مهندسی، تأمین کاال و اجرا( پاالیشگاه فاز ۱4 پارس 

جنوبی هم اکنون بیش از 8۳ درصد است.
وی مشکالت ناشی از ویروس کرونا و محدودیت منابع مالی را عمده ترین 
مسئله تکمیل پاالیشگاه فاز ۱4 پارس جنوبی در شرایط کنونی دانست و گفت: 
همه تالشمان این است نخستین ردیف این پاالیشگاه را در صورت رفع این 
مشکالت تا پایان سال ۹۹ عملیاتی کنیم؛ ردیف های دیگر نیز با فاصله معین 

تا خردادماه ۱400 به بهره برداری می رسند.
پاالیشگاه فاز ۱4 پارس جنوبی با توجه به اینکه فاز ۱۱ فاقد پاالیشگاه 

است، آخرین پاالیشگاه میدان مشترک پارس جنوبی محسوب می شود.
بخش دریایی با ظرفیت کامل در مدار

مجری طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی با اشاره به اینکه بخش دریایی 
با ظرفیت کامل )56 میلیون مترمکعب در روز( هم اکنون عملیاتی  این فاز 
است، یادآوری کرد: آخرین سکوی طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی با ظرفیت 

برداشت روزانه ۱4.2 میلیون مترمکعب آخرین روز سال ۹8 عملیاتی شد.
 وی تصریح کرد: با بهره برداری سکوی D به عنوان آخرین سکوی فاز 

۱4، بخش دریایی این فاز به پایان رسید.
اینکه گاز ترش تولیدی این فاز برای شیرین سازی  بیان  با  توسلی پور 
هم اکنون به پاالیشگاه ۱2 و ۱۹ ارسال می شود، تصریح کرد:  تالشمان این 
است که از ظرفیت آزاد پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز برای شیرین سازی 

گاز تولیدی فاز ۱4 استفاده کنیم.
بخش دریایی فاز ۱4 پارس جنوبی شامل چهار سکو )دو سکوی اصلی و 
دو سکوی اقماری( هرکدام با ظرفیت برداشت روزانه ۱4.2 میلیون مترمکعب 
گاز از مخزن پارس جنوبی است، دو سکوی D و B این فاز سال ۹8 و دو 

سکوی A و C نیز سال ۹7 عملیاتی شدند.
هدف از توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی تولید روزانه 56.6 میلیون مترمکعب 
گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و ساالنه یک میلیون 
تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک پتروشیمی است.

قزاقستان برای اجرای تعهد خود در توافق اوپک پالس
 آماده می شود

قزاقستان همسو با توافق کاهش عرضه اوپک پالس به دنبال فراهم 
کردن شرایط برای کاهش 22 درصدی عرضه نفت و هماهنگی با شرکت های 

خارجی فعال در این کشور آسیای میانه است.
که  کردند  اعالم  مطلع  منابع  مسکو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
قزاقستان در شرف حصول توافق با شرکت های بزرگ فعال در میدان های 
نفتی تنگیز و کاشاگان است تا از یکم ماه ماه مه )۱2 اردیبهشت ماه( تولید 
نفت خود را همسو با توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( و متحدانش موسوم به اوپک پالس 22 درصد کاهش دهد.
وزارت انرژی قزاقستان اعالم کرد که این کشور متعهد شده است با 
کاهش عرضه روزانه ۳۹0 هزار بشکه ای مجموع تولید خود را  به حدود یک 

میلیون و ۳00 هزار بشکه در روز برساند.
دو منبع مطلع اعالم کردند این کشور آسیای میانه در نظر دارد کل تولید 
نفت خود را نسبت به میانگین سطح تولید در سه ماه نخست امسال 22 تا 
2۳ درصد کاهش دهد و در این راستا از شرکت های خارجی فعال در صنعت 

نفت خودخواسته است بر این اساس تولید را کاهش دهند.
در توافق های پیشین اوپک پالس از شرکت های بین المللی برای کاهش 
تولید درخواستی نمی شد، اما این بار کاهش تولید بیش از آن است که قزاقستان 

بتواند بدون مشارکت این سرمایه گذاران خارجی آن را عملی کند.
وزیران نفت و انرژی اوپک پالس از جمله روسیه و قزاقستان در دهمین 
نشست فوق العاده خود بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و 700 هزار بشکه ای 
در ماه های مه و ژوئن به توافق رسیدند تا بتوانند بر مازاد عرضه پیش بینی 

نشده ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا غلبه کنند.
تنگیزشورون اویل  کنسرسویم  موضوع،  این  از  مطلع  منابع  گفته  طبق 
)TCO( فعال در توسعه میدان تنگیز که شرکت شورون آمریکا اداره آن را 
به عهده دارد و شرکت عملیاتی خزر شمالی )NCOC( که برداشت نفت از 
میدان کاشاگان را عهده دار است، به زودی برای کاهش تولید با وزارت انرژی 

قزاقستان به توافق می رسند.

ثبت رکوردی تازه
 در تولید پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم

از  تن  هزار   22 پارسال  جم  پتروشیمی  خطی  سبک  پلی اتیلن  تولید 
ظرفیت اسمی واحد فراتر رفت و با ثبت رکوردی تازه موفق به تولید ۳22 

هزار تن محصول شد.
به گزارش پتروشیمی جم، علی سلیم زاده، رئیس بهره برداری پلی اتیلن 
سبک خطی این مجتمع با اعالم این خبر اظهار کرد: این واحد سال ۹8 با 
وجود توقف های ناخواسته موفق به ثبت رکوردی بی سابقه از ابتدای بهره برداری 
تاکنون شد و با حجم ۳22 هزار تن تولید، 22 هزار تن از ظرفیت اسمی واحد 

فراتر رفته است.
وی تشریح کرد: پارسال، سالی پر فراز و نشیب در زمینه های گوناگون 
برای کشور بود، اما در پتروشیمی جم رکوردهای تولید محصول یکی پس از 
دیگری به ثبت رسید که واحد LLDPE نیز توانست باوجود توقف های زیاد 
و ناخواسته با اتکا به برنامه ریزی مناسب و همت کارکنان به این موفقیت 

دست یابد.
رئیس بهره برداری پلی اتیلن سبک خطی جم اظهار کرد: در حوزه تولید 
هدف اصلی تحقق برنامه ای است که برای سال ۹۹ تدوین شده و این برنامه 
واحد را به سمت ثبت رکورد جدید در تولید محصول با کیفیت و متنوع می برد.

سلیم زاده با اشاره به توانمندی واحد LLDPE جم در تولید انواع گریدهای 
فیلم عریض، نوارهای آبیاری و محصوالت روتومولدینگ گفت: مجموعه ای 
کامل از گریدهای ارزشمند برای این واحد از پیش برنامه ریزی شده که در 
سال ۹8 تنوعی بی نظیر از این محصوالت روانه بازار شد و در سال جدید نیز 
این واحد سعی بر دستیابی به بیشترین میزان تولید محصول با حفظ تنوع بر 

اساس نیازمندی های بازار دارد.
سلیم زاده روند تولید در شرکت را بسیار صعودی و رو به رشد توصیف 
و تصریح کرد: جدول تولید شرکت از سال های گذشته تا امروز نشان دهنده 
پویایی و تعهد به پیشرفت مداوم بوده و رسیدن به تعالی در این بخش همواره 

اولویت نخست است.

توافق اوپک پالس به بهبود قیمت نفت کمک می کند
وزیر انرژی روسیه اعالم کرد با وجود اینکه سطح باالی ذخیره سازی های 
نفت سبب کاهش قیمت می شود، اما اجرای توافق کاهش عرضه اوپک پالس 

به بهبود شرایط کمک می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، الکساندر نواک، اعالم کرد که روند 
توازن بازار نفت با آغاز اجرای توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( و متحدانش از یکم ماه مه )۱2 اردیبهشت ماه( آغاز می شود.
باالی  سطح  دلیل  به  حال،  این  با  افزود:  روسیه  انرژی  وزیر 

ذخیره سازی های نفت نباید منتظر افزایش خیره کننده قیمت نفت باشیم.
وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس در دهمین نشست فوق العاده 
خود بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و 700 هزار بشکه ای در ماه های 

مه و ژوئن به توافق رسیدند.
تقاضای جهانی سوخت ۳0 درصد کاهش یافته و ذخیره سازی اهمیت 
از هفته گذشته تقریبًا 85 درصد ذخیره سازی دریایی جهان  یافته و  باالیی 
از ۹ هفته گذشته، شاهد  بازارهای نفت در هشت هفته  تکمیل شده است. 

سقوط قیمت نفت بوده اند.

دژپسند: 

سهام عدالت خود را نفروشید
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای 
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  انتشار  با  ایران 
بیشترین  اخیر  سال  دو  طی  بانک  این 
تعامل و همکاری را با اتاق های بازرگانی، 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته است.

جوانان  دنیای  دریافتی  گزارش  به 
از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ  به 
و  بازرگانی، صنایع  اتاق  رئیس  یادداشت 
معادن ایران پیرامون »اعتراض به حذف 
تعدیل 20 درصدی ارزش پایه صادراتی 
در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد 
ارز حاصل  بازگشت  ارزی سال ۱۳۹8 و 
تأکید  ضمن   »۱۳۹۹ سال  صادرات  از 
ارز  برگشت  نحوه  سیاست های  اینکه  بر 
اقتصادی  چرخه  به  صادرات  از  حاصل 
موضوع  کمیته  مصوبات  براساس  کشور 
جلسه  چهاردهمین  مصوبات   »2« ماده 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل 
دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارتخانه های  از 
نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
مرکزی  بانک  و  کشور  بودجه  و  برنامه 
تعیین می شود، بسته مزبور نیز مطابق با 
تصمیمات اعضاء کمیته فوق با توجه به 
وضعیت کالن اقتصادی کشور برای سال 

۱۳۹۹ تمدید شد.
علی رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان 
به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، 
اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این 
بانک از سال  ۱۳۹7 تاکنون برای تسهیل 
دستگاه های  با  تعامل  در  بازگشت  امور 
اجرایی، اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف، 
و  صادرکنندگان  انجمن ها،  اتحادیه ها، 

واردکنندگان انجام شده است.
طی  مرکزی  بانک  اساس،  این  بر 
دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری 

تولیدکنندگان  بازرگانی،  اتاق های  با  را 
اتاق  رئیس  که  داشته  صادرکنندگان  و 
ایران شاهد و  بازرگانی، صنایع و معادن 

حاضر در جلسات متعدد بوده است.
پایه  ارزش  قیمت گذاری  موضوع 
اختیارات  و  وظایف  حیطه  در  صادراتی 
در  که  همانگونه  و  نبوده  مرکزی  بانک 
نمایندگان  حضور  با  کارشناسی  جلسات 
دستگاه های ذی ربط و نماینده اتاق مورد 
بحث  خصوص  این  در  تفصیل  به  نظر 
کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق 
در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال 
اذعان  تعدیل های قیمت توسط گمرک 
داشت که اعمال 20 درصد تعدیل سال 
۱۳۹7 برای سال ۱۳۹8 امکان تعدیل و 
کاهش دارد.بانک مرکزی خاطرنشان کرده 
است: با این حال 20 درصد تعدیل ارزش 
میزان  به   ،۱۳۹7 سال  در  صادراتی  پایه 
بهره مندی  برای  یورو  میلیارد   7.۳ حدود 
کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل 
از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده 2 

انجام شد.
صادراتی  اظهارنامه های  پذیرش 
کشور های عراق و افغانستان و بازارچه های 
مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع 

به  ربط  ذی  صادرکنندگان  ارزی  تعهد 
بوده  حالی  در  یورو  میلیارد   2.5 میزان 
اردیبهشت   2 تصویب نامه  مطابق  که 
فروش  از  وزیران صرفًا  هیأت  ماه۱۳۹7 
ارز به بانک ها و صرافی های مجاز معاف 
مالک  ارز  جای  به  ریال  اخذ  و  بوده اند 

برگشت ارز نبوده است.
بازگشت  مهلت  تمدید  دیگر،  اقدام 
ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹7 به مدت 
6 ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹8، مطابق با 
تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی 
و دولت برای دریافت معافیت های مالیاتی 
صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به 

برگشت ارز خود اقدام نکرده اند.
انجام  پذیرش و لحاظ واردات های 
شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع 
دستورالعمل  ابالغ  با  آنان  ارزی  تعهد 
۱0 دی ماه۱۳۹7 علی رغم اینکه عملیات 
مزبور قباًل در سامانه های ذی ربط ثبت 

نشده بود.
 ۱00 و  کامل  دریافت  دیگر،  اقدام 
ارزش  و  مالیاتی  معافیت های  درصدی 
افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان است 
که صرفًا با بازگشت 70 درصد ارز حاصل 
درصد   20 تعدیل  ضریب  و  صادرات  از 

  ۱۳۹7 سال  برای  صادراتی  پایه  ارزش 
انجام شده است.

زمان  در  محدودیت  ایجاد  عدم 
از  صادراتی  اظهارنامه های  استهالک 
کمک  و  ۱۳۹7تاکنون  ماه  فروردین   22
صادرات  تولیدکنندگان  به  مساعدت  و 
با  ارز  تأمین و تخصیص  بر  مبنی  محور 
بر  ارز  بازگشت  در  مشکل  داشتن  وجود 
اساس سیاست های تسهیل تجارت بانک 

نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.
است:  کرده  تصریح  مرکزی  بانک 
همکاری های  به  توجه  با  می رود  انتظار 
ذکر شده و کاهش فزآینده درآمدهای نفتی 
کشور تحت تحریم های ظالمانه در شرایط 
کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست های 
و همچنین  بوده  اقتصادی جاری همسو 
ضرورت دارد بنگاه های مختلف اقتصادی 
نیز که طی سالیان متمادی با بهره مندی 
از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و 
ارز  منابع  شرایط  این  در  گرفته اند  شکل 
حاصل از صادرات خود را به صورت موثر 
وارداتی  نیازهای  تأمین  برای  شفاف  و 

بخش های اقتصادی به کار گیرند.
مرکزی  بانک  اطالعیه  ادامه  در 
رئیس  که  دارد  وجود  انتظار  است:  آمده 
اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد 
شده انجام داده و صرفًا در جهت اعمال 
اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت 

ارز حاصل از صادرات نکنند.
علی رغم  که  است  حالی  در  این 
همکاری های انجام یافته، تعداد کثیری از 
آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده 
و به صورت چشمگیری دستگاه های ذی 
ربط نسبت به صدور کارت های بازرگانی 
جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز 

هستند، اقدام کرده اند.

اطالعیه بانک مرکزی در مورد یک اعتراض؛ 

طی دو سال گذشته، بیشترین تعامل را با اتاق بازرگانی ایران داشته ایم

چندین  این،  از  پیش  که  حالی  در 
شرکت  محصوالت  قیمت  افزایش  بار 
زمانی  های  فاصله  در  خودرو  مدیران 
کوتاه مورد تعجب قرار گرفته است؛ این 
بار این شرکت که قیمت اکثر محصوالت 
خود را تا هفته گذشته 500 هزار تومان 
افزایش داده بود، اکنون ۳7 هزار تومان 

از آن کاسته است.
در  سال ۱۳۹8 گروه خودروسازی 
مدیران خودرو که عرضه کننده محصوالت 
MVM و چری است، طی چند نوبت به 
فواصل  در  قیمتها  پیاپی  افزایش  دلیل 
باالتر  محصوالت  فروش  کوتاه،  زمانی 
از قیمتهای بازار، افزایش قیمت در زمان 
ممنوعیت افزایش قیمت ها پس از افزایش 
گزارشها  سوژه  آن  امثال  و  بنزین  نرخ 
کار  ها  پیگیری  نتیجه  در  و  گرفت  قرار 
آن به تعزیرات هم کشیده شد، اما هیچ 
گاه پاسخ روشنی برای افزایش قیمتهای 
البته  نداد.  ارائه  مختلف  شرایط  در  خود 
یکی دو بار هم به گفتن » ما هم خرج 
داریم؛ باید بتوانیم حقوق کارکنان خود را 

بدهیم« بسنده کرد. 

اما در زمان شیوع ویروس  بار  این 
کرونا و در شرایطی که نه تنها کشور ما 
بلکه همه دنیا دچار چالش های اقتصادی 
شده اند، از اسفند ۱۳۹8 تا فروردین امسال 
ابتدا 500 هزار تومان به قیمت محصوالت 
برند چری خود اضافه کرد اما چندی بعد 
۳7 هزار تومان از قیمت های اعالم شده 

برای محصوالت خود کاست.
 5 آریزو  محصول  مثال  عنوان  به 
ترتیب 2۱۹  به  که در سه مدل مختلف 
میلیون و 200 هزار تومان، 272 میلیون 
تومان و ۳58 میلیون و ۹00 هزار تومان 
شده  قیمت  تعیین  پارسال  ماه  اسفند  در 
با  فروردین  فروش  اطالعیه  در  بودند، 

500 هزار تومان افزایش به ترتیب 2۱۹ 
میلیون و 700 هزار تومان، 272 میلیون 
و 500 هزار تومان و ۳5۹ میلیون و 400 
هزار تومان قیمت گذاری شدند. همچنین 
قیمت آریزو 6 از 4۱0 میلیون و ۹00 هزار 
تومان به 4۱۱ میلیون و 400 هزار تومان 
و تیگو 7 از 47۳ میلیون تومان به 47۳ 

میلیون و 500 هزار تومان رسید.
البته چند روز پیش مجددا تغییراتی 
در لیست قیمت محصوالت این شرکت 
ایجاد شده است. به طور مثال قیمت آریزو 
6 به 4۱۱ میلیون و ۳6۳ هزار تومان و 
تیگو 7 به 47۳ میلیون و 46۳ هزار تومان 
نیز  محصوالت  باقی  برای  است.  رسیده 

لحاظ  تومانی  هزار   ۳7 کاهش  همین 
شده است.

شرکت  از  را  موضوع  جراید  ارباب 
مدیران خودرو پیگیری کرد. این شرکت 
در پاسخ به چرایی این افزایش قیمتها در 
شرایطی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد 
جهان و از جمله ایران دچار چالش شده 
و سطح معامالت به شدت کاهش یافته 
است، اظهار کرد: مبلغ 500 هزار تومان 
مربوط به هزینه های بیمه ای بوده است 
که در نتیجه افزایش نرخ بیمه خودرو در 
افزایش  عوامل  دهد.  می  رخ  سال   هر 
قیمت باتوجه به تغییر پارامترهایی همچون 
نرخ ارز و به تبع آن هزینه ها صورت می 

گیرد که امری شفاف و روشن است.
چرایی  با  رابطه  در  شرکت  این 
کاهش ۳7 هزار تومانی قیمتها نیز اعالم 
بیمه در سال جدید  نرخ  زمانی که  کرد: 
تومانی  هزار   500 افزایش  شد،  اعالم 
قیمت خودروها پیش بینی شد اما سپس 
بیمه مبلغ 46۳ هزار تومان را اعالم کرد و 
در نتیجه ۳7 هزار تومان از مبلغ خودروها 

کاسته شد.

ماجرای یک تغییر قیمت؛

محصوالت مدیران خودرو، 37 هزار تومان ارزان شد!

از  کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  به  قضاییه  قوه  رئیس  دستور 
برای بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و تشکیل هرچه سریع تر 

جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار خبر داد.
با تشریح جزییات دیدار سه شنبه شب  ابوی،  هادی 
گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان با رئیس قوه قضاییه 
در هفته کارگر اظهار کرد: در این جلسه تعدادی از مدیران 
کارخانه ها و تولیدکنندگان صحبت کردند. نمایندگان کارگران 
هپکو و هفت تپه نیز حضور داشتند و مطالب خود را مطرح 
و از حل نشدن مشکالت کارخانه صحبت کردند که ایشان 
دستور دادند جلسه ای با دعوت از وزیر صنعت و مسئوالن 

مربوطه و نمایندگان کارگری این دو شرکت برگزار شود.
را در خصوص  این جلسه مواردی  ادامه داد: در  وی 
وضع معیشت و امنیت شغلی کارگران مطرح و اعالم کردیم 
که حقوق و درآمد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی دهد و 
اگر برای بهبود معیشت کارگران فکری نشود مشکالت و 

بزهکاری های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح شده 

با توجه به آنکه امسال  در این جلسه عنوان کرد و گفت: 
مصوبه دستمزد مغایر با ماده 4۱ قانون کار بود و بدون جلب 
نظر و رضایت گروه کارگری امضا شد،  شکایتی را در دیوان 
عدالت اداری به ثبت رساندیم و در جلسه دیشب از رئیس 
قوه قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به 
نیمی از جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد 
خالف ماده 4۱ قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، 
خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماهها طول بکشد 
به  را  قانونی خود برسند و ما کارگران  تا کارگران به حق 

خویشتن داری دعوت کردیم.
ابوی ادامه داد: در این جلسه آقای درویشیان، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشتند و رئیس قوه 
قضاییه پس از شنیدن صحبتها به ایشان دستور دادند هرچه 
سریع تر جلسه ای در مدت زمان محدود و نهایتا ظرف یک 
هفته تا ۱0 روز با حضور اعضای شورای عالی کار و نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی برگزار شود و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ 

مورد بررسی قرار گیرد.
وی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست را توجه 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به ویژه کارگران 

بخشهای صنعتی و خدماتی و صنوف عنوان کرد.
در  کارگران  انجمن های صنفی  عالی  کانون  دبیرکل 
این  در  ایران  تعاون  اتاق  رئیس  حضور  به  اشاره  با  پایان 
سهام  و  کارخانه ها  واگذاری   حوزه  در  کرد:  اظهار  دیدار 
به  نسبت  که  ایراداتی  به  توجه  با  کردیم  پیشنهاد  شرکتها 
روند واگذاری ها و فروش ارزان این شرکتها وارد می شود، 
سهام بنگاهها و کارخانه ها در قالب شرکتهای سهامی عام به 
خود کارگران واگذار شود. اگر کارگران در واگذاری ها شریک 
و در قالب تعاونی های سهامی عام سهامدار شوند، هم در 
بهره وری کارخانه و هم در آینده شغلی کارگران موثر است.

20 فروردین  ماه امسال مصوبه افزایش 2۱ درصدی 
نمایندگان کارگری و امضای  حداقل مزد بدون جلب نظر 
آنها، در سایه رأی گیری نمایندگان کارفرمایی و دولت در 
شورای عالی کار به تصویب رسید. ابالغ بخشنامه دستمزد 
تا  به دنبال داشت؛  را  انتقادهایی  از سوی وزیر کار   ۱۳۹۹
جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر 
کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را دارای ایراد و اشکال 
دانسته و آن را خالف ماده 4۱ قانون کار و کمتر از میزان 

تورم ساالنه عنوان کردند.

ورود سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران
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ورزشکاران المپیکی در کمپ تمرینی مجازی

مسئولین کمیته ملی المپیک در نظر دارند به منظور حفظ آمادگی جسمانی 
ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 2020 توکیو اقدام به برپایی کمپ های 

تمرینی مجازی و همچنین کالس های آموزشی بصورت آنالین کنند.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ بعد از شیوع گستره بیماری 
کروناو تعطیلی باشگاه ها و اردوی تیمهای ملی ، تمرینات اردونشینان رشته های 
المپیکی برای حضوری قدرتمند در بازیهای المپیک 2020 تحت الشعاع قرار گرفت 
و کار تا جایی پیش رفت که کمیته بین المللی المپیک تصمیم به تعویق یکساله 

بازیها گرفت تا پروسه مسابقات کسب سهمیه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در همین زمینه و بمنظور حفظ آمادگی 52 ورزشکاری که تاکنون موفق 
به کسب سهمیه المپیک شده اند و همچنین ورزشکارانی که می بایست در 
رویدادهای کسب سهمیه شرکت نمایند پیشنهاد برپایی کمپ تمرینی مجازی از 
سوی پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی به دکتر نصراله سجادی 
سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو مطرح و مقرر شد این پیشنهاد 
در نشستی با مسئولین کمیته و آکادمی ملی المپیک، کارشناسان و برخی مدیران 

کمیته و آکادمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این نشست عصر روز گذشته و با حضور دکتر سید رضا صالحی امیری رئیس 
کمیته،طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته، دکتر کیکاوس سعیدی دبیرکل،دکتر 
نصراله سجادی سرپرست کاروان، دکتر رضا قراخانلو رئیس آکادمی، پیمان 
فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، دکتر خلیلیان سرپرست فدراسیون 
پزشکی ورزشی، دکتر تقوی رئیس مرکز پزشکی آکادمی، دکتر واعظ موسوی 
رئیس مرکز روانشاسی، دکتر بهرامی نژاد رئیس مرکز سنجش و اندازه گیری، 
محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی، فرید فتاحیان مدیر امور بین الملل کمیته 
،دکتر میر مشاور رئیس، دکتر علینژاد مشاور آکادمی،دکتر عطارد مسئول بخش 

تغذیه آکادمی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر سجادی گزارشی از روند فعالیت های کادر 
سرپرستی و ارتباط مستقیم و مستمر کمیته ملی المپیک با فدراسیونهای المپیکی، 
کادر فنی و ورزشکاران خبرداد و گزارشی از فعالیتهای انجام شده برای کاروان 

اعزامی ارائه داد.
وی سپس به تشریح طرح پیشنهادی پیمان فخری پرداخت و هدف از 
اجرای این طرح را تقویت روحیه، ایجاد انسجام هر چه بیشتر بین کاروان اعزامی 

و حفظ شرایط موجود و جلوگیری از افت بدنی ورزشکاران عنوان نمود.
پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز با تاکید برنتیجه بخش 
بودن طرح پیشنهادی عنوان داشت: همه به خوبی می دانیم که شرایط موجود که 
به دلیل شیوع بیماری کرونا بوجود آمده نه تنها برنامه های تمرینی ورزشکاران 

بلکه نوع و سبک زندگی آنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ورزشکاران مانند قبل زمان و برنامه مشخص و منظمی برای تمرین و 
استراحت ندارند و همین موضوع نگرانیهایی را برای ما، کادر فنی و خود ورزشکاران 
ایجاد کرده که به همین منظور تصمیم بر این گرفتیم تا طرحی تحت عنوان کمپ 
تمرینی مجازی را ایجاد و با تمرینان آنالین در ساعات مشخص ضمن ایجاد 
تحرک و نشاط در ورزشکاران از افت آمادگی بدنی و روحی آنها جلوگیری کنیم.

برای این طرح از چندین متخصص و مربی دارای علم روز مشاوره گرفته 
ایم و در صورت تایید می توانیم کمک حال خوبی برای کادر فنی تیمهای ملی 

بوده و تا حدودی از دغدغه آنان بکاهیم.
دکتر صالحی امیری با تاکید به بررسی همه جانبه طرح پیشنهادی اظهار 
کرد: با کلیات طرح موافقم و در صورت تایید دوستان حمایت خواهیم کرد. 
ضمن اینکه پیشنهاد می کنم کالسهای آموزشی آنالین و مستمردر زمینه های 
مختلف از جمله روانشناسی، تغذیه،دوپینگ و غیره را نیز هم برای کادر فنی و 

هم ورزشکاران ایجاد نمایید.
وی ادامه داد: آکادمی ملی المپیک پس از بازسازی در تمامی زمینه ها 
امکان این را هم دارد که در صورت تایید ستاد مقابله با بیماری کرونا و جمع 
بندی این گروه با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت برنامه ریزی شده و 

دوره ای میزبان تمرینات رشته های اعزامی به المپیک باشد.

تعویق یک ساله مسابقات دوومیدانی معلوالن قهرمانی جهان
معلوالن  دوومیدانی  رقابت های 
ژاپن  در  بود  قرار  که  جهان  قهرمانی 

برگزار شود، به تعویق افتاد.
فدراسیون  سایت  گزارش  به 
ورزش های جانبازان و معلولین، قهرمانی 
جهان دوومیدانی معلولین که قرار بود در 
سال 202۱ در شهر کوبه ژاپن برگزار 

شود، تا سال 2022 به تعویق افتاد.
هنوز تاریخ دقیقی برای این رویداد 

مشخص نشده است، اما بر طبق توافق گزارش شده بین کمیته بین المللی 
پارالمپیک )IPC( و دولت ژاپن، تاریخ  جدید برگزاری این رویداد بین 26 آگوست 
تا 4 سپتامبر 2022 پیشنهاد شده است.دوره قبل این مسابقات در دبی برگزار شد 
و  پیش بینی می شود در دهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان حدود ۱۳00 
ورزشکار از ۱00 کشور جهان با هم رقابت کنند.شیوع ویروس کرونا، پیش از 

این نیز، باعث تغییر تاریخ برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو شد.

لژیونر ایرانی، پاسور اصلی قهرمان بلژیک شد
پاسور جوان تیم ملی والیبال بعد 
به  بلژیک  تیم قهرمان  به  پیوستن  از 
عنوان چهارمین ایرانی فصل آینده در 
لیگ قهرمانان اروپا به میدان می رود. 

جواد کریمی که سال گذشته با تیم 
پیکان در لیگ برتر والیبال ایران حضور 
داشت، به تازگی به تیم گرینیارد ماِسیک 
قهرمان لیگ بلژیک پیوسته است. این 

بازیکن جوان که گاهی اوقات با نظر کوالکوویچ در دو سال اخیر به جای سعید 
معروف در برخی تورنمنت های مهم مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد خوبی 
هم از خود نشان داده، از دریافت پیشنهادهایی از کشورهای فرانسه و لهستان هم 
خبر داده، اما می گوید به یک دلیل حضور در لیگ بلژیک را انتخاب کرده است. 
تیم والیبال گرینیارد ماِسیک یکی از باسابقه ترین و قدیمی ترین تیم های 
اروپایی است که ۱6 عنوان قهرمانی در لیگ بلژیک را در کارنامه خود دارد و سال 
گذشته نیز قهرمان این لیگ شد. کریمی که امسال با گرینیارد ماِسیک بلژیک در 
لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت، از معدود بازیکنانی است که پس از سعید 

معروف، امیر غفور و میالد عبادی پور در لیگ قهرمانان اروپا بازی خواهد کرد.
این پاسور ایرانی از حضورش در ترکیب این تیم بلژیکی به عنوان پاسور 
اول خبر می دهد و می گوید: یکی دیگر از دالیل انتخاب این تیم، حضورش 
در لیگ قهرمانان اروپا است و فرصت مناسبی برای کسب تجربه و مسابقه با 
تیم های بزرگ و مطرح قاره سبز است. این تیم از کادر فنی بسیار خوبی نیز بهره 
می برد و همکاری با آن ها حتما در کسب تجارب جدید برای من مفید خواهد بود.

عصبانیت لیونل مسی؛
صدور دستور فروش ستاره بارسلونا

مدعی  گزارشی  در  میرر  نشریه 
شد لیونل مسی خواهان فروش یکی از 

بازیکنان بارسلونا است.
از  بعد  و  تابستان سال 20۱7  در 
سن  پاری  به  نیمار  گرانقیمت  انتقال 
ژرمن، مدیران دستپاچه بارسلونا خیلی 
سریع برای خرید بازیکنان جانشین اقدام 
وینگر  دمبله،  عثمان  ابتدا  در  و  کردند 
جوان دورتموند در همان تابستان و فیلیپ 

کوتینیو در زمستان سال 20۱8 و با مبالغی هنگفت راهی نوکمپ شدند، اما 
هیچکدام از این دو بازیکن عملکردی مطابق انتظار ارائه ندادند.

در حال حاضر کوتینیو مشتریانی چون چلسی، منچستر یونایتد، تاتنهام، 
آرسنال و پاری سن ژرمن دارد. بازیکن برزیلی این فصل را به صورت قرضی 
در بایرن مونیخ گذراند، اما باشگاه آلمانی حاضر نیست این انتقال را با قیمت 
۱20 میلیون یورو )۱05 میلیون پوند( دائمی کنند. بارسلونا تمایلی برای حفظ 
فیلیپ کوتینیو ندارد، اما لیونل مسی از نحوه رفتار این باشگاه با هافبک سابق 

لیورپول عصبانی شده است.
به نظر می رسد مسی عالقمند به جدایی عثمان دمبله به جای فیلیپ 
کوتینیو بوده و می خواهد هافبک برزیلی در نوکمپ باقی بماند. عثمان دمبله 
طی سه فصل اخیر بازی های زیادی را به علت مصدومیت از دست داده و 
رفتارهای عجیب و توام با بی انضباطی او بارها باعث عصبانیت مدیران و کادر 

فنی بارسلونا شده است.
وینگر فرانسوی بارسا در این سه سال تنها در ۳5 بازی اللیگایی برای 
این تیم به میدان رفته و لیونل مسی و برخی دیگر از بازیکنان باتجربه بارسلونا 
معتقدند بهتر است به جای فیلیپ کوتینیو، دمبله به فروش برسد تا از پول فروش 
او امکان جذب بازینانی چون الئوتارو مارتینز یا نیمار فراهم شود. اخبار حاکی از 
تمایل تیم هایی چون اینتر، یوونتوس و پاری سن ژرمن به جذب دمبله است.

پدیده فوتبال کره شمالی؛ قربانی دیکتاتور فوتبالدوست
به  انداخته  نگاهی  سان  روزنامه 
داستان هان کوانگ سونگ، پدیده فوتبال 
کره شمالی که رهبر این کشور مصاحبه 
کردنش را ممنوع کرده و مانع از انتقالش 

به باشگاه های بزرگ شده بود.
هان کوانگ سونگ، پدیده اهل کره 
شمالی و پدیده سابق یوونتوس زمانی 
فکر می کرد یک دنیا فرصت درخشان در 
مقابلش قرار دارد. این فوتبالیست 2۱ساله 

که در برنامه های کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای تبدیل کردن فوتبال 
این کشور به یکی از قدرتهای بین المللی، نقشی تعیین کننده دارد، در ماه ژانویه 
امسال بعد از آنکه نتوانست در تورین حتی یک بار با پیراهن یووه به میدان 

برود، به باشگاه قطری الدحیل پیوست.
یوونتوس این بازیکن کره  شمالی را تابستان قبل از آن به قیمت 5 میلیون 
یورو خریداری کرده بود. ولی او تنها دو بار روی نیمکت یووه نشست و هرگز با 
پیراهن تیم اول باشگاه به میدان نرفت. بخش اعظم دوران حضور او در یووه در 
تیم زیر 2۳سال باشگاه گذشت و البته او در ۱7 بازی برای این تیم نتوانست گلی 
به ثمر برساند. هان در ورود به اروپا ابتدا به کالیاری پیوست تا اولین بازیکن اهل 

کره شمالی باشد که در سری آ بازی کرده و گلزنی کرده است.
هان که زاده پیونگ یانگ است در نوجوانی به یک آکادمی فوتبال در 
شهر بارسلونا رفته و سپس در بازگشت به کشورش به باشگاه اف سی چوبیونگ 
می پیوندد. هان در جام جهانی زیر ۱7سال که در سال 20۱5 در شیلی برگزار 
شده بود می درخشد و یک سناتور ایتالیایی به نام آنتونیو رازی که دوستی نزدیکی 
با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دارد، از هان دعوت می کند تا به آکادمی 
ISM در ایتالیا ملحق شود. بعد از پیوستن هان به کالیاری ، چیزی نمی گذرد 
که او به صورت قرضی به پروجا منتقل می شود و در همین دوران است که برای 
شرکت در یک برنامه تلویزیونی ورزشی در ایتالیا به نام الدومنیکا اسپورتیووا به 
استودیو دعوت می شود. هان در حالیکه در هتل خود در شهر میالن منتظر است 
تا با اتوموبیل به استودیو منتقل شود با تلفنی از پیونگ یانگ مواجه می شود که از 
طرف دولت کره شمالی به او دستور می دهند در هیچ برنامه عمومی رسانه ای 
شرکت نکند.رئیس باشگاه پروجا در این باره می گوید:« از یک وزارت کره 
شمالی که معلوم نیست کدام وزارتخانه بود به او زنگ زدند و همه چیز خراب 
شد. مذاکره غیرممکن بود چون پیونگ یانگ فقط حاضر بود با او صحبت کند. 
به او گفته بودند هیچ فوتبالیستی حق ندارد با تلویزیون ها صحبت کند و گر نه 

به کشور برخواهد گشت. هان مشخصا ترسیده بود«.
موندو دپورتیوو مدعی است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای هان 
نقشی مثل یک پدر داشته و همیشه مایل بوده همه چیز و از جمله زندگی 
حرفه ای او را کنترل کند. حتی گفته می شود دیکتاتور کره شمالی برای بررسی 
پیشرفت هان، رقابتهای سری آ را به دقت تماشا می کرده. بر اساس گزارشها 
سه باشگاه انگلیسی اورتون، آرسنال و لیورپول خواهان جذب هان بوده اند ولی 
دولت انگلیس با انتقال او به این کشور مخالفت کرده است. علت این تصمیم 
دولت انگلیس این بوده که دستمزد پرداختی به هان در صورتیکه به کشورش 

منتقل می شده تحریم های سازمان ملل علیه این کشور را نقض می کرده.

»خامس« در اولویت خریدهای اورتون
در  رئال مادرید  مطرح  هافبک 
اورتون  تابستانی  خریدهای  اولویت 

قرار دارد.
»کارلو آنجلوتی« سرمربی باتجربه 
و ایتالیایی تیم اورتون از مدیران ثروتمند 
باشگاه خود خواسته است با چند خرید 

مناسب، این تیم را تقویت کنند.
بر این اساس وی فهرستی برای 
جذب در نقل و انتقاالت تابستانی ارائه 

کرده که »خامس رودریگز« در صدر آن قرار دارد.
خامس کلمبیایی پس از درخشش در جام جهانی 20۱4 به رئال مادرید 

پیوست اما پس از یک فصل به نیکمت نشین تبدیل شد.
وی حتی فصل گذشته به بایرن مونیخ قرض داده شد و در بازگشت به 

سانتیاگوبرنابئو بازهم جایی در ترکیب اصلی رئال مادرید ندارد.
خامس تنها در زمانی که آنجلوتی هدایت رئال را عهده دار بود جایگاه 

ویژه ای در جمع کهکشانی ها داشت.

رییس کمیته پزشکی فیفا:
شرایط برای برگزاری مسابقات مهیا نیست

رییس کمیته پزشکی فدراسیون بین المللی فوتبال گفت: همه باید واقع بین 
باشند چراکه شرایط کنونی دنیا برای شروع مسابقات فوتبال مهیا نیست.

»میشل دهوگ« در گفت و گویی اینترنتی با شبکه اسکای  اسپورت اظهار 
داشت: شرایط دنیا برای شروع دوباره مسابقات فوتبال آماده نیست و امیدوارم 
این وضیت به زودی بهتر شود. باید بیشتر صبر کنیم چرا که شرایط فعلی 
احساسی ترین شرایطی است که ما از زمان جنگ جهانی دوم تجربه می کنیم، 
پس باید واقع بین باشیم.  مسابقات فوتبال تنها زمانی باید مجوز از سرگیری 
داشته باشند که تماس فیزیکی انسان ها مجاز باشد و در شرایط فعلی یکی از 
مهمترین توصیه هایی که ما برای جلوگیری از ابتال به کرونا انجام می دهیم 

دوری از تماس با دیگران است.

در  پرسپولیس  پیشین  پیتان  کا
و  سپاهان  بازی  رای  تایید  خصوص 
استیناف  کمیته  سوی  از  پرسپولیس 

فدراسیون، نظر جالبی دارد.
اینکه  در خصوص  سپهر حیدری 
انضباطی  کمیته  رای  استیناف،  کمیته 
سپاهان  جنجالی  بازی  در خصوص  را 
آن  نتیجه  و  کرد  تایید  پرسپولیس  و 
سود  به  صفر  بر   ۳ رسمی  طور  به  را 
پرسپولیس اعالم شد، اظهار داشت: فکر 
می کنم حق به حق دار رسید. پرسپولیس 
برای بازی به اصفهان رفته بود و این 
سپاهان بود که به زمین نیامد. به نظر 
من ترسوها همیشه بازنده هستند، چه 
از زمین. تیمی  بیرون  داخل زمین چه 
که ترسو بود هم در داخل زمین باخت و 
هم بیرون زمین. پرسپولیس تیمی است 
که هم قدرت دارد و هم با لیاقت است و 
البته شایسته کسب قهرمانی این فصل.

برخی  اینکه  به  واکنش  در  وی 
هستند  مدعی  پرسپولیس  لفان  مخا
ورزش  وزیر  کمک  با  تیم  این  که 
ین  ا گفت:  می شود،  لیگ  قهرمان 
وزیر  مگر  است،  خنده داری  حرف 

زده  پرسپولیس گل  برای  آمده  ورزش 
است؟ اتفاقًا خیلی مواقع وزارت ورزش 
بیشتر از پرسپولیس به استقالل کمک 
و  است  بهانه جویی  اینها  است.  کرده 
زیر  را  قهرمانی  پرسپولیس  می خواهند 

قبول  نمی توانند  آقایان  ببرند.  سوال 
کنند که پرسپولیس بهترین تیم ایران 
شود،  مالی حل  مشکالت  اگر  و  است 

حاال حاالها قهرمان می ماند.
ل  تبا فو تیم  پیشین  ن  پیتا کا

پرسپولیس در خصوص اینکه به نظرش 
سرنوشتی  چه  باید  امسال  برتر  لیگ 
داشته باشد، تاکید کرد: لیگ برتر است 
نه بازی های مدارس که به هر بهانه آن را 
تعطیل کنیم. االن در کشوری مثل ایتالیا 
که تلفات زیادی به خاطر کرونا داشته، 
شروع  مسابقات  و  تمرینات  است  قرار 
است،  طور  همین  هم  آلمان  در  شود. 
تیم ها هزینه کردند و باید حق به ح قدار 
ترس  از  بعضی ها  ایران  در  البته  برسد. 
اینکه پرسپولیس با اختالف امتیاز باالیی 
قهرمان شود، می گویند لیگ تعطیل شود. 
من فکر می کنم پرسپولیس با ۱5 تا ۱7 

اختالف امتیاز قهرمان می شود.
امید  حیدری که در کادرفنی تیم 
آیا  ینکه  ا درباره  است،  پرسپولیس 
مشکالت مالی این تیم حل شده یا خیر 
نیز گفت: قرارداد من با پرسپولیس سفید 
امضا است اما بازیکنان نزدیک ۱6 ماه 
است که حقوق نگرفته اند. البته مدیران 
قول دادند که مشکالت حل می شود و 
ما هم روی قول آنها حساب می کنیم. 
باالخره می دانیم که کل باشگاه مشکل 

مالی دارد.

حق به حق دار رسید؛

حیدری: سپاهان داخل و خارج زمین به پرسپولیس باخت

حضور  شایعه  از  بعد  روز  چند 
ایران،  ملی  تیم  در  کالدرون  گابریل 
این بار جیانلوکا دی مارتزیو مدعی شده 
فدراسیون فوتبال با آندره آ استراماچونی 

وارد مذاکره شده است.
تنها چند روز پس از فروکش کردن 
شایعه عجیب حضور گابریل کالدرون در 
بار در 24 ساعت  این  ایران،  ملی  تیم 
گذشته شاهد همه گیر شدن یک ادعای 
بزرگ دیگر هستیم؛ مذاکره فدراسیون 
فوتبال ایران با آندره آ استراماچونی برای 

جانشینی دراگان اسکوچیچ!
باعث  فوتبال  مسابقات  تعطیلی 
در  ویژه  به  زیادی،  حواشی  تا  شده 
فضای نقل و انتقاالتی به وجود بیاید. 
این اتفاق با شدت بیشتری در خارج از 
جریان  اروپایی  کشورهای  در  و  ایران 
دارد. اما گویا نیمکت تیم ملی ایران نیز 
با وجود اینکه سرمربی اش تنها سه ماه 
است که مشخص شده، از این جریان 

در امان نمانده است.
ست  ا ر همیشه  نی  چو ما ا ستر ا

نمی گوید
مذاکره  شدن  تکذیب  ز  ا پس 
فدراسیون با سرمربی سابق پرسپولیس، 
با  سئول نشینان  مذاکره  شایعه  بار  این 
شده  مطرح  استقالل  سابق  سرمربی 
که  شد  جدی  وقتی  ماجرا  این  است. 
مشهور  خبرنگار  دی مارتزیو،  جیانلوکا 
ایتالیایی نیز آن را تایید کرد. این خبرنگار 
ایتالیایی که به پدرخوانده و سلطان نقل 
و انتقاالت معروف است بارها خبرهای 
مهم نقل و انتقاالتی را در سراسر دنیا، 
کرده  فاش  دیگری  جای  هر  از  زودتر 
به  تنها محدود  است و حوزه فعالیتش 
ایتالیایی ها نیست. با این حال  ایتالیا و 
حضور استرا در فوتبال ایران باعث شد 
تا او نیز اخبار جالب توجهی را پیرامون 

این سرمربی مطرح کند.

اکثر اخبار جیانلوکا و تیم خبری اش 
در این سال ها درست بوده است اما نه 
شد  مدعی   20۱7 سال  در  او  همیشه. 
شده  تمام  التزیو  به  سردار  انتقال  کار 
و با اطمینان از این قضیه صحبت کرد 
اما در نهایت اتفاقی رخ نداد. دی مارتزیو 
پیش از سرمربیگری اسکوچیچ در تیم 
ملی ایران گفته بود دی بیاسی در آستانه 
امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران 
است اما هم فدراسیون تکذیب کرد و 

هم در نهایت اتفاقی رخ نداد.

ز  ا فدراسیون  تمام قد  حمایت 
اسکوچیچ؛ دروغ است؟

دیگر  منظری  از  را  ماجرا  حال 
بعد  فوتبال  فدراسیون  می کنیم.  نگاه 
دراگان  به گزینه  ماه، سرانجام  از چند 
اسکوچیچ رسید. این مرد کروات گزینه 
اول نبود اما تا پایان مرحله دوم انتخابی 
بست.  قرارداد  ملی  تیم  با  جهانی  جام 
شیوع ویروس کرونا باعث عقب افتادن 
چهار بازی تیم ملی در این مرحله شد 
و همین مساله شاید به شایعات دامن 

زد. فدراسیون در این مدت همواره پشت 
کرده  حمایت  او  از  و  بوده  اسکوچیچ 
است. فدراسیون فوتبال درباره شایعات 
به وجود آمده اعالم کرد »هیچ تماسی 
فوتبال  فدراسیون  مقامات  سوی  از 
نداشته  وجود  استراماچونی  با  ایران 
است. این مبحث قطعا شایعه بوده و به 
عنوان مبحثی به دور از واقعیت تکذیب 
می شود. بر این اساس، دراگان اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی ایران است و هرگونه 
با  فدراسیون  تماس  درباره  گمانه زنی 

مربیان دیگر رسما تکذیب می شود.«
قطع  طور  به  فدراسیون  اینجا  در 
با استراماچونی  و کامال شفاف، تماس 
از سرمربی خود حمایت کرده  و  رد  را 
است و اگر هر اتفاق دیگری رخ دهد، 
دیگر  نباید  که  شد  خواهد  مشخص 
فدراسیون  صحبت های  وجه،  هیچ  به 
نشینان را باور داشت چرا که یک دروغ 
می شود.  بر مال  حرفهایشان  در  بزرگ 
بدون تردید اگر اسکوچیچ در برنامه های 
فدراسیون نبود، روابط عمومی فدراسیون 
سواالت  تا  نمی خواست  رسانه ها  از 
اختصاصی خود را برای آقای سرمربی 

ارسال کنند تا به آنها پاسخ داده شود.
اسکوچیچ  برداشتن  اینکه  درباره 
سرمربی  یک  گماردن  و  برهه  این  در 
دیگر کار درست و اصولی خواهد بود یا 
خیر بهتر است کارشناسان نظر بدهند 
اما آیا فدراسیون می تواند با شخصی که 
پیش از این نشان داده، ممکن است هر 
لحظه قرارداد خود را بعد از چند نتیجه 
خوب دستخوش تغییر کند و روز بازی 
دیگری  کشور  به  یک باره  به  تیمش 

برود، کار کند؟
در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
نهایت دروغگوی این ماجرا چه کسی 
است؟ فدراسیون فوتبال یا استراماچونی 

و دی مارتزیو.
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مذاکره فدراسیون با استراماچونی، از شایعه تا واقعیت

فسخ  از  پس  پرسپولیس  باشگاه 
قرارداد با کارگزارش حاال در صدد است 
که صفحه های رسمی خود را در فضای 

مجازی از این شرکت پس بگیرد.
باشگاه  قرارداد  امضای  از  پس 
پرسپولیس و شرکت داده آتیه پرداز، اداره 
اینستاگرام و توییتر رسمی باشگاه در اختیار 
این شرکت قرار گرفت اما حاال که به گفته 
سرپرست باشگاه این قرارداد فسخ شده، 
پرسپولیسی ها به دنبال این هستند که اداره 

این صفحه ها را دوباره در اختیار بگیرند.

قرار معلوم در حال حاضر و در  از 
مدت قرارداد، باشگاه پرسپولیس گذرواژه 
صفحه رسمی توییتر و اینستاگرام خود 
منظور  به همین  و  نداشت  اختیار  در  را 
طی دو نامه رسمی پیش از فسخ قرارداد 
به  را  گذرواژه  تا  بود  کارگزار خواسته  از 
کارگزار  حاال  این  با  بدهد.  هم  باشگاه 
درخواست پرسپولیس  را رد کرد اما حاال 
که قرارداد فسخ شده باشگاه  به دنبال این 
است که خودش صفحه های رسمی را در 
فضای مجازی اداره کند. اگر کارگزار باز 

هم از ارائه گذرواژه امتناع کند، پرسپولیس  
می تواند با ارسال نامه رسمی به شرکت 
را  صفحه ها  اداره  توییتر  و  اینستاگرام 
که  آنجایی  بگیرد.از  اختیار  در  دوباره 
قرارداد کارگزار و پرسپولیس فسخ شده، 
حاال باشگاه پرسپولیس به دنبال این است 
که با اسپانسر جدیدی قرارداد همکاری 
روز  رابطه در چند  امضا کند. در همین 
اخیر جلسه های مختلفی هم برگزار شده 
تا پس از توافق نهایی، قرارداد همکاری 

جدید به امضا برسد.

تالش پرسپولیس برای پس گرفتن صفحه های مجازی

پیشکســوت اســتقالل گفــت: 
ــا  ــرف و ب ــا ش ــتقالل ب ــان اس بازیکن
می دانــم  مــن  و  هســتند  غیــرت 
بــرای گذاشــتن بیانیــه آنهــا را تحریک 

ــد. ــرده بودن ک
ــی  ــی پیشکســوت آب ــی لطیف عل
ــته  ــت: در گذش ــار داش ــان اظه پوش
ــن  ــتقالل از م ــران اس ــی از مدی برخ
دعــوت کردنــد تــا خدمتشــان برســم. 
ــان  ــه آقای ــه ب ــی ک ــه ارادت ــا هم ب
داشــتم از پذیرفتــن ایــن دعــوت ســر 
ــا  ــود ب ــاز زدم چــون تصــورم ایــن ب ب
همــه توانایــی هایــی کــه مــی تواننــد 
در عرصــه هــای اقتصــادی، سیاســی، 
عرصــه  در  داشــتند،  و...  فرهنگــی 
ــال نمــی  ــه خصــوص فوتب ورزش و ب

ــند. ــق باش ــتند موف توانس
وی اضافــه کــرد: نظــرم نســبت 
بــه آقــای ســعادتمند کــه بــه تازگــی 
ــر از  ــه غی ــت باشــگاه را پذیرفت مدیری
ایــن اســت و مــی دانــم بــا توجــه بــه 
ــدی  ــان توانمن ــه ایش ــابقه و رزوم س
ــد.  ــتقالل را دارن ــکالت اس ــل مش ح
ــس ورزش  ــری از جن ــعادتمند مدی س
ــه  ــی ک ــا تحقیق ــی اســت و ب و فوتبال
ــان  ــس ایش ــدم جن ــه ش ــردم متوج ک
ــن  ــاورم ای ــذا ب ــت. ل ــتقاللی اس اس

اســت کــه او مــی توانــد اســتقالل را 
ــزل مقصــود برســاند. ــه ســر من ب

لطیفــی تصریــح کــرد: بــا آمــدن 
ســعادتمند منافــع برخــی هــا بــه خطر 
افتــاد و همیــن آدم هــا شــروع به زدن 
او کردنــد. چــون آنهــا شــاید ظاهــری 
ــال  ــا عم ــند ام ــته باش ــتقاللی داش اس
ــال منافــع خودشــان هســتند.  ــه دنب ب
اخبــاری دارم مبنــی بــر ایــن کــه ایــن 
افــراد جلســاتی ترتیــب دادنــد تــا برای 

باشــگاه حاشــیه درســت کــرده و آن را 
بــه چالــش بکشــند.

پیشکســوت آبــی پوشــان تاکیــد 
ــه جلســات  ــان ب کــرد: اگــر ایــن آقای
ــر.  ــه بهت ــه چ ــد ک ــه دادن ــود خاتم خ
در غیــر اینصــورت وظیفــه خــود مــی 
ــتقالل  ــع اس ــظ مناف ــرای حف ــم ب دان
ــو  ــواداران بازگ ــرای ه ــا را ب ــام آنه ن
ــا  ــداف آنه ــواداران را از اه ــرده و ه ک
ــه  ــن کار را ب ــن ای ــم. م ــع نمای مطل

ــم داد. ــام خواه ــتقالل انج ــر اس خاط
مهاجــم پیشــین آبــی پوشــان 
هماهنــگ  اســتوری  خصــوص  در 
بازیکنــان ایــن تیــم گفــت: مــن 
ــان اســتقالل را مــی شناســم و  بازیکن
مــی دانــم تــک تــک آنهــا بــا شــرف 
تــر از ایــن هســتند کــه بخواهنــد برای 
ــد.  ــاد کنن ــیه ایج ــان حاش ــگاه ش باش
یقیــن دارم آنهــا تحــت تاثیــر فــرد یــا 
ــد  ــرار گرفتن ــب ق ــرادی منفعــت طل اف
و دســت بــه ایــن کار زدنــد. بازیکنــان 
اســتقالل همیشــه صداقــت و معرفــت 
خــود را نشــان داده بودنــد و دیده شــده 
بــود در شــرایط مالی ســخت تــر از این 
هــم صــدای شــان در نیامــده بــود. چــه 
رســد بــه االن کــه کشــور بــه خاطــر 
ویــروس کرونــا شــرایط بحرانــی و 
ــرایط  ــد و ش ــی کن ــی م ــی را ط خاص
اقتصــادی همــه مــردم خــراب اســت.

وی افــزود: ایــن حــق بازیکنــان 
اســتقالل اســت کــه مطالبات شــان را 
دریافــت کنند. امــا اســتوری هماهنگ 
گذاشــتن و به حاشــیه کشــیدن باشگاه 
را هرگــز تاییــد نمــی کنــم. اگــر هــم 
ــد  ــکل بای ــن مش ــت ای ــکلی هس مش
درون خانــواده حــل شــود نــه در 

ــانه ها. ــازی و رس ــای مج فض

منافع برخی ها به خطر افتاد؛ 

لطیفی: سعادتمند مدیری از جنس ورزش و فوتبالی است
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شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
بیان  با  شیرخانی  یعقوبیان-  آذر  ایالم 
اینکه سال گذشته 640 میلیون تومان به 
عنوان پاداش مصرف صحیح در قبض 
های مشترکان ایالمی اعمال شده است، 
گفت: برای عبور از پیک مصرف برق 
در تابستان سال جاری نیازمند همراهی 
مردم در مدیریت مصرف برق هستیم.

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان ایالم، در نشست خبری با 
اصحاب رسانه و مطبوعات این استان، 
های  رسانه  و  مطبوعات  کرد:  اظهار 
از  عبور  زمینه  در  مهمی  نقش  استان 
گذشته  سال  تابستان  مصرف  پیک 
بدون خاموشی از طریق اطالع رسانی 
و همراهی مردم در این زمینه داشته اند.

اینکه  بیان  با  »هادی شیرخانی« 
تحریم های ظالمانه صنعت برق کشور 
را نیز هدف قرار داده و موجب مشکالتی 
در عرصه تولید برق در کشور شده است، 
از  بسیاری  اورهال  و  تعمیرات  افزود: 
بحث  به  توجه  با  کشور  های  نیروگاه 
تحریم ها دچار مشکل شده و باید به 
این نکته توجه داشت که وجود کاالی 
برق تنها بر عهده شرکت توزیع نیروی 
نیروگاه  از  ای  مجموعه  و  نیست  برق 
ها و  شبکه انتقال و توزیع در امر برق 

رسانی مشارکت دارند.
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جاری شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر 
علت شده  و زنجیره مالی شرکت های 
توزیع برق، نیروگاه ها و انتقال را دچار 
نیروگاه  کرد:  ابراز  است،  کرده  مشکل 
های کشور در حال حاضر شدیداً نیازمند 
تامین مالی هستند و توزیع برق نیز از 
این قاعده مستثنی نیست، بخش عمده 
ای از زحمات توزیع برق برعهده قشر 
کارگر و  بخش فنی ماست که با توجه به 
شرایط کرونا، متاسفانه تا کنون پرسنل 
حقوق  دریافت  به  موفق  برق  صنعت 

فرودین ماه نشده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان ایالم یادآور شد: به دلیل شرایط 
اقتصادی ناشی از کرونا و عدم پرداخت 
قبض های برق، زنجیره مالی ما دچار 
اختالل شده است، انتظار می روید که 
بخش های از جامعه که توان پرداخت 
قبض ها و صورتحساب خود را دارند در 
این امر مشارکت داشته باشند که مسیر 

زنجیره مالی توزیع برق قطع نشود.
شیرخانی بیان کرد: کادر درمانی و 
مدافعان سالمت کشور در این روزهای 
کرونایی با تمام وجود، پای کار هستند، 
نباشد  برق  اگر  که  است  این  واقعیت 
هیچ کاری از دست کسی ساخته نیست 
و مجموعه مدافعان سالمت با مشکل 
روبرو خواهند شد و در سال جاری برای 
گذشته  از  بیش  برق  مصرف  مدیریت 
نیازمند همراهی و همکاری مردم برای 

عبور از پیک مصرف برق هستیم.
نه  خوشبختا کرد:  تصریح  وی 
تابستان ۹8 را با اطالع رسانی و همیاری 

بدون  مردم  همراهی  و  رسانه  اصحاب 
خاموشی سپری کردیم و این افتخاری 
برای اهل فکر و اندیشه و اصحاب رسانه 
استان است، چالش پیک مصرف برق و 
رخ دادن خاموشی ها در تابستان ۹۹ پیش 
روی ماست که باید بتوانیم با هم افزایی 
همه آحاد جامعه عبور از پیک مصرف برق 

در سال جاری را شاهد باشیم.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مطابق  کرد:  بیان  ایالم   استان  برق 
بررسی های انجام شده در سطح کشور 
برای عبور از پیک مصرف تابستان سال 
جاری 4۳80 مگاوات ساعت در کشور 
کمبود نیروی برق داریم که برای عبور 
از پیک مصرف در تابستان سال جاری  
و جبران این کمبود، ۹ محور با همت 
و  نیرو  وزارت  مسئوالن  و  کارشناسان 
نقاط  در  اجرا  برای  برق  توزیع  شرکت 

مختلف کشور طراحی شده است.
شیرخانی یادآور شد: برای استان 
ساعت  مگاوات   50 سقف  تا  ایالم 
در  جاری  سال  تابستان  در  خاموشی 

در  برق  مصرف  پیک  افزایش  صورت 
نظر گرفته شده است  که اگر مدیریت 
و  شود  انجام  استان  در  برق  مصرف 
همچنین مردم مصرف خود را مدیریت 
نخواهد  اتفاق  استان  در  امر  این  کنند 
رسانی  اطالع  با  است  امید  و  افتاد 
مصرف  بار  سازی   شفاف  و  مناسب 

خانگی کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
به  تومان  میلیون   640 بر  بالغ  عددی 
عنوان پاداش درست مصرف کردن در 
قبض ها و صورتحساب های مشترکین 
مدیریت  و  کاهش  امر  در  که  استان 
مصرف سهیم بوده اند در صورتحساب 
های آبان ماه سال گذشته بعد از عبور 

از پیک  اعمال شده است.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان ایالم با بیان اینکه ۹ پروژه 
اعتبار  با  استانی  حوزه  در  رسانی  برق 
757 میلیارد ریال توسط وزیر نیرو روز 
پنج شنبه هفته جاری به بهره برداری 
می رسد، ابراز کرد: بازسازی شبکه آسیب 
دیده از سیالب سال گذشته با نصب ۱7 
دستگاه پست هوایی، 7600 متر شبکه 
فشار متوسط هوایی، ۱۱۳6 متر شبکه 
فشار ضعیف هوایی و 60 متر کابل کشی 
فشار ضعیف زمینی با اعتبار 50 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات استانی از جمله 

این طرح هاست.
برق  تامین  کرد:  بیان  شیرخانی 
سایت  در  شیر  چم  زده  سیل  روستای 
 25 اعتبار  با  خلف(  )برز  روستا  جدید 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، 
از سیالب  بازسازی شبکه آسیب دیده 
سال گذشته شهرستان سیروان با اعتبار 
25 میلیارد ریال، بازسازی شبکه آسیب 
دیده از سیالب گذشته شهرستان بدره با 
اعتبار 8 میلیارد رسال از محل اعتبارات 
قابل  مهم  پروژه های  دیگر  از  استانی 

افتتاح در این مراسم است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم: 

برای عبور از پیک مصرف برق در تابستان سال جاری نیازمند همراهی مردم 
در مدیریت مصرف برق هستیم

پیام تبریک فرماندار کرج بمناسبت روز ملی شوراها

دنیــای جوانــان گروه شهرســتان کرج-اکبری-معاون اســتاندار 
و فرمانــدار کــرج بــا صــدور پیامی روز ملــی شــوراهارا تبریک گفت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان کــرج، »غفــور 
قاســم پــور« بــا صــدور پیامــی فــرا رســیدن نهــم اردیبهشــت روز 

شــوراها را تبریــک گفــت.در متــن ایــن پیــام آمــده اســت: 
»أَْمُرُهــْم ُشــوَری بَْیَنُهْم«هــر انتخاباتــی  بــرای فضــای  عمومی 
ــر می دهــد ؛  ــه  فضــا را تغیی ــه نســیمی  اســت  ک ــه مثاب ــه  ب جامع
هــوای  تــازه ای  در فضــای  شــهر بــه  وجــود مــی آورد و امیدهــای  
تــازه ای  در دل هــا زنــده میکند. شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
نیــز منبعــث از انتخــاب مــردم در هســته هــای مرکــزی شــهرها و 
روســتاها شــکل مــی گیرنــد بــه ایــن امیــد کــه ســرخط بــر آغــاز 
آبادانــی هــای بــزرگ باشــند. شــوراها چــه کوچــک و چــه بــزرگ، 
چــه شــورای مدرســه و چــه شــورای شــهر و روســتا با بهــره مندی 
ــد  ــردم بای ــه پشــتوانه انتخــاب م ــی و مشــورت و ب از خــرد جمع
وامــدار حقــوق حقــه شــهروندان باشــند.ضمن قدردانــی از اهتمام و 
تــالش یکســاله ی همکارانم در نهاد شــورای اســالمی شهرســتان 
کرج،بــر خــود وظیفــه میدانــم، فرارســیدن نهــم اردیبهشــت مــاه، 
ــورای  ــو ش ــزان عض ــه عزی ــه هم ــوراها را ب ــیس ش ــالروز تأس س
اســالمی شــهر و روســتا بــه ویــژه خدمتگــزاران صدیــق تبریــک و 
تهنیــت عــرض نمــوده توفیــق روز افــزون شــما را در مســیر خدمت 

بــه مــردم عزیزمــان ازدرگاه  خداونــد منــان خواســتارم.
غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج

پاسخگویی به بیش از 12هزار تماس مردمی باسامانه 121 
توزیع برق مرکزی

دنیـای جوانـان گروه شهرسـتان مرکزی حامد نـوروزی -مدیر 
امور خدمات غیرحضوری شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان مرکزی 
از پاسـخگویی به بیش از ۱2هزار تماس مردمی باسـامانه ۱2۱ طی 

دو ماه اخیر همزمان با شـیوع ویـروس کروناخبرداد.
مهنـدس فریـدون حاتمـی افـزود: بـا شـیوع ویـروس کرونا از 
ابتـدای اسـفندماه سـال گذشـته تـا پایـان فرودین ماه سـال جاری 
،اپراتورهـای مرکز۱2۱شـرکت بـه ۱2هزار و ۳00تماس پاسـخ داده 

ند. ا
وی با بیان اینکه پاسـخگویی و پیگیری درخواسـتهای فروش 
انشـعاب و خدمـات پـس از فـروش مشـترکین دراسـفند مـاه سـال 
۱۳۹8 بـه تعـداد 7600 تماس بوده اسـت،افزود: این رقم در فرودین 

ماه4700 تماس ثبت شـده اسـت.
مهنـدس حاتمـی واگـذاری انشـعاب و خدمات پـس از فروش، 
اعـالم کارکـرد کنتـور، ثبـت درخواسـت تسـت لـوازم اندازه گیری، 
تغییـر مـکان داخلـی انشـعاب، جمـع آوری انشـعاب موقـت و دایم، 
وصـل مجـدد انشـعاب، اصـالح سـرویس انشـعاب و نصـب مجدد 

انشـعاب از جملـه خدمـات غیـر حضـوری عنـوان کرد.
وی بابیـان اینکـه بـه ۱800پیامـک مردمـی طی دو مـاه اخیر 
پاسـخگویی شده است، افزود : مشـترکان می توانند هرگونه گزارش 
از قبیل مشـکالت شـبکه برق، قطع روشـنایی معابر، انشـعابات غیر 
مجـاز، عملکـرد ماموریـن و سـایر امـور را به سـامانه شـبانه روزی 

پیـک بـه شـماره ۱000۱000۱2۱ پیامک کنند.

حاصل نشست با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور:

اخذ مجوز کمیسیون ماده 2۳ برای آغاز عملیات اجرایی 
سدزارم رود و تخصیص صددرصدی اعتبار پروژه آب شرب 

شهرهای گروه الف
دنیای جوانان گروه شهرستان مازندران درخشنده-به گزارش 
روز  در  که  دیدار  این  در  مازندران،  ای  منطقه  آب  عمومی  روابط 
دوشنبه هشتم اردبیهشت سال جاری در تهران برگزار شد با صدور 
مجوز کمیسیون ماده 2۳ برای آغاز عملیات اجرایی سد زارم رود، 
تخصیص صددرصدی اعتبار پروژه آب شرب شهرهای گروه الف و 
اتمام تاالر مرکزی ساری به عنوان یک فضای مطلوب فرهنگی و 

هنری موافقت شد.  
حسین زادگان استاندار مازندران پیشتر طی مکاتبه ای جداگانه؛ 
به معاون رییس جمهور نوشت: از جمله سدهای برنامه ریزی شده 
برای تامین آب شرب استان سد زارم رود است که مطالعه، طراحی 
و مستندات ماده 2۳ آن در سال ۹6 توسط وزارت نیرو به آن سازمان 
ارسال شده و به جهت اهمیت موضوع در قانون بودجه سال ۹8 ردیف 
دار شده است، لیکن شروع عملیات آن منوط به اخذ صدور مجوز 
کمیسیون ماده 2۳ شد و با توجه به انتظار مردمو حل مساله سیل و 
مساله آب شرب شهرهای ساری، میاندورود و روستاهای تابعه این 
دو شهرستان تا دریا؛ می طلبد تا نسبت به رفع مشکل و صدور مجوز 
ماده 2۳ و امکان شروع عملیات سد در بهار سال جاری، عنایت الزم 
مبذول شود که رییس سازمان برنامه و بودجه، دستور الزم را برای 
صدور مجوز یاد شده صادر نمود و مقرر شد در اسرع وقت این مجوز 

صادر و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
استاندار مازندران همچنین طی مکاتبه جداگانه ای از معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه؛ خواست که اعتبار 
۱00 میلیارد تومانی که از سال گذشته برای تکمیل تصفیه خانه 
و  فریدونکنار  و  بابلسر  بابل،  شهرهای  شرب  آب  تامین  پروژه 
به  آبرسانی  طرح  قالب  در  مسیر  حاشیه  روستاهای  و  شهرها 
در  دولت  تصویب  مورد  و  شده  درخواست  الف  گروه  شهرهای 
آن صادر  دستور  که  یابد  تخصیص  گرفت،  قرار  سالجاری  اوایل 

و بر تسریع آن تاکید شد.
تکمیل پروژه تاالر مرکزی ساری به عنوان یک ظرفیت و فضای 
مناسب فرهنگی و هنری از دیگر درخواست های احمد حسین زادگان 
از معاون رییس جمهور بود که دکتر نوبخت با این درخواست نیز مبنی 
بر تداوم پروژه از طریق واگذاری و مشارکت و تخصیص 20 میلیارد 
تومان از محل بند ه تبصره 5، موافقت و دستورات الزم را صادر نمود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی:
1۰ روستا به صورت سیار آب رسانی می شود 

نوروزی-مدیرعامل  مرکزی-حامد  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
آب  کیفیت  مشکل  اینکه  بیان  با  مرکزی  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
موجود در برخی روستاها برطرف شد، گفت: ۱0 روستا به صورت سیار و با 

تانکر آب رسانی می شود
یوسف عرفانی نسب گفت: هم اکنون مصرف آب در کل استان ۳700 
لیتر در ثانیه است که از ابتدای سال نو روند یکسانی داشتیم، آمارها نشان 
می دهد که مصرف آب باالست ولی در عین حال با توجه به اینکه بخش 
عمده آب شرب اراک و ساوه از سد تامین می شود، درحال حاضر خوشبختانه 

مشکلی در تامین آب نداریم.
 وی افزود: با این وجود همچنان از مردم انتظار مدیریت آب را داریم 
چراکه اگرمصرف آب باال برود و آب هم وجود داشته باشد، خطوط شبکه 
امکان توزیع آب را نخواهند داشت زیرا ظرفیت خطوط انتقال آب استان 

محدود است.
در  کرد:  تصریح  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   مدیرعامل 
عمده روستاها مشکل آب نداریم البته حدود ۱0 روستا به دلیل اینکه امکان 
نقاط  این  به  آب  رساندن  برای  تانکر  از  سیار  به صورت  ندارند  آب رسانی 

روستایی استفاده می کنیم.
نیز در چند روستا  بیان کرد: دربحث کیفیت آب شرب   عرفانی نسب 
مشکالتی وجود دارد، اما خوشبختانه با بارندگی های اخیر و با تالشی که 
همکاران در مجموعه آب و فاضالب استان دارند، این مشکالت هم حل شد.

 وی بیان کرد: اصالح و بازسازی شبکه آب رسانی در شهرستان ها به 
منظور کاهش پرت آب در اولویت برنامه های آب وفاضالب است که این 
مهم براساس برنامه ریزی انجام گرفته در اولویت کاری این مجموعه قرار 

گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی خاطرنشان کرد: تکمیل 
4 تصفیه خانه شامل تصفیه خانه شازند، تکمیل فاز2 و ۳ اراک و فاز 2 ساوه 

جزو پروژه های این مجموعه در شهرهای استان مرکزی است.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اصفهان مریم کربالئی-مدیرعامل آبفا 
کارکنان  و  مدیران  از  اصفهان  استان 
تمام  رعایت  با  خواست  شرکت  این 
پروتکل های بهداشتی در جهت تحقق 
و  توانمندسازی  سازمانی،  شعارانسجام 

ارتقای خدمات تالش کنند.
 مهندس هاشم امینی در نشست 
بخش  درآمدی  راهکارهای  بررسی 
شیوع  هرچند  کرد:  تصریح  مشترکین 
مشکالت  بروز  باعث  کرونا  ویروس 
این  اما  است،  شده  جهان  در  زیادی 
ارائه  در  ما  تا  شود  نمی  باعث  مسئله 

خدمات خود به مشترکین کوتاهی کنیم.
به  باید  که  این  به  اشاره  با  وی 
عادت  کرونا  با  همراه  زندگی  سبک 
کنار  موضوع  این  با  دنیا  افزود:  کنیم 
آمده که افراد باید ضمن حفظ سالمتی 
خود، به کارهای روزمره و وظایف شغلی 

شان بپردازند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اشاره  با  حال  عین  در  اصفهان  استان 
به افزایش مصرف آب به علت شرایط 
ویژه بهداشتی گفت: با توجه به این که 
هنوز سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
فصل  و  نشده  برداری  بهره  مدار  وارد 

تابستان نیز در پیش است، برنامه ریزی 
برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی 
مشترکین تحت پوشش در دستور کار 

قرار گرفته است. 
وی در بخش دیگری از سخنانش 
مقدم  خط  را  مشترکین  خدمات  حوزه 
دانست  مردم  به  رسانی  خدمت  جبهه 
و با اشاره به ادغام شرکت های آبفای 
شهری و روستایی گفت: باید از فرصت 
و  بیشتر  انسجام  برای  شده  ایجاد 
پهناور  استان  مردم  به  ارتقایخدمات 

اصفهان استفاده کرد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد 

نشست  این  در  نیز  اصفهان  آبفااستان 
گزارشی از چالش های این حوزه پس 
از شیوع ویروس کرونا ارائه کرد و گفت: 
فعالیت دوباره ارزیابان و ماموران قرائت 
کنتور آب، با رعایت نکات بهداشتی از 

ابتدای اردیبهشت ماه جاری آغاز شد.
رضا رضایی در عین حال بر پیمایش 
شناسایی  و  فاضالب  و  آب  انشعابات 
انشعاب های غیر مجاز و همچنین ادامه 
سیاست فروش انشعاب فاضالب در مکان 
از  استفاده  با  فنی  امکانات  دارای  های 
تسهیالت قرض الحسنه و تقسیطی  در 

سال ۱۳۹۹تاکید کرد.

تاکید مدیرعامل آبفا استان اصفهان بر استمرار خدمات رسانی با رعایت پروتکل های بهداشتی

آگهی مفاد دادخواست
در پرونده کالسه ۹708۱4 شعبه اول دادگاه عمومی بخش ریگ آقای 
عبدالحسین فروغ فرزند باقر با وکالت خانم فضیله زارعی دادخواستی به طرفیت 
علییار ابونصری فرزند شهباز بخواسته صحت وقوع معامله و الزام به تنظیم سند 
رسمی مالکیت آپارتمان تحت پالک ۳220/2۳7 و الزام به تحویل یک قطعه 
زمین صدمتری طبق بیع نامه واقع در قریه چهار روستایی تقدیم این دادگاه 
نموده که خواهان نتوانسته نشانی خوانده را معین نماید و لذا براساس ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی تا نامبرده به دادگاه مراجعه و سپس در روز سه شنبه مورخ 
۹۹/۳/6 ساعت ۱0:۳0 دقیقه صبح که وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر 

گردد.م الف 4
سید محمدموسوی پویا دادرس دادگاه عمومی بخش ریگ

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8027۱8
کالسه  پرونده  بدهکار  امندانی  علوی  صفاء  سید  آقای  به  بدینوسیله   
۹8027۱8 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
تعداد 777 سکه طال تمام بهارآزادی بابت مهریه به خانم مولود بیانی بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر وبکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد 
لذا طبق ماده۱8/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد  رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ودرغیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت- شهرام دریا

مینا بابایی*
دیوید هاروی، آنتونی گیدنز و روئن رابرتسون از نظریه 
پردازان جهانی شدن هستند که جهانی شدن را پدیده ای 
فراگیر و جهان شمول تلقی می کنند که تمام ابعاد و جنبه 
های حیات بشری را تحت تاثیر قرار داده است. از دید گیدنز 
تشدید پدیده جهانی شدن با پیدایش وسایل ارتباط جهانی 
آنی و ترابری انبوه مرتبط است. از دید هاروی جهانی شدن 

عبارت است از کاهش زمان و کوچک شدن فضا.
جلوه  کرونا  بیماری  گسترده  شیوع  می رسد  نظر  به 
و  فراگیر  پدیده ای  به عنوان  از جهانی شدن  تعریف  عینی 
جهان شمول است که تمام ابعاد و جنبه های حیات بشری 
را تحت تاثیر قرار داده است، طوری که اگر منشا بیماری 
کرونا را سبک تغذیه افراد جامعه ای در گوشه ای از جهان 
در هم شکستن مرزهای  با  است  توانسته  فرض کنیم که 
مکانی و زمانی جهان را درگیر معضلی به نام بیماری کرونا 
اقتصادی  و  اجتماعی، سیاسی  زیانبار فردی،  پیامد های  با 
کند، بنابراین می توان گفت ویروس کووید۱۹هشداری بر 
ساکنان جهان امروزی است در راستای بازنگری نگرش شان 

بر حیات در کره زمین.
همواره  که  ای  جامعه  عنوان  به  ایران  میان  این  در 
در مقابل جهانی شدن در زمینه های سیاسی، اقتصادی و 
از خود مقاومت نشان داده مطرح است. مقاومت  فرهنگی 
در برابر جهانی شدن در برخی موارد موجب شده است که 
ایران از برخی مزایای اتصال به نظام جهانی بی بهره شود. 
اما نکته قابل تامل این است که امروز جامعه ایران به شدت 
تحت تاثیر آثار و پیامد های زیانبار بیماری کرونا قرار گرفته 
است. از سوی دیگر علیرغم مقاومت های صورت گرفته در 
برابر جهانی شدن به نظر می رسد در بسیاری از ابعادآگاهانه 
یا نا آگاهانه اگر نگوییم در نظام جهانی ادغام شده ایم شاید 
بتوان گفت از بسیاری الگو های جهانی دنباله روی نموده 
ایم البته بدون توجه به کارکرد های مثبت یا منفی آن برای 
جامعه و افراد جامعه. شاید همین امر ضرورت توجه به جهانی 
شدن به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و اهمیت توجه به محلی 

شدن و بازنگری و باز اندیشی در برخی شیوه های مدیریتی 
در سطح کالن و همچنین تجدید نظر در سبک زندگی توسط 
مردم جامعه در سطح خرد را بیش از پیش آشکار می کند.

در زمینه مدیریتی آنچه اهمیت دارد توجه به دو بعد 
ذهنی و عینی در مدیریت یک جامعه است. در بعد ذهنی بر 
اساس شناخت و به تبع آن تعریف از یک جامعه ضروری 
است تصویری روشن و شفاف و سیتمی از مدیریت جامعه 
ارائه شود تا با چنین تصویری بتوان در شرایط بحرانی شیوه 
های درست و کارآمد را در بعد عینی به کار بست و مانع از 
ایجاد سردرگمی و بی اعتمادی و اضطراب در افراد جامعه شد.

به عنوان مثال جامعه ایران در ساخت و ساز و معماری 
شهرها آگاهانه یا نا آگاهانه دنباله رو الگو های جهانی در 
ساخت خانه ومحیط های شهری و جاده ها بوده است و همین 
موجب شده است که خانه ها که باید محلی امن و آرامش 
بخش و شادی آفرین برای افراد خانواده باشد به سکونت 
گاههایی بی هویت تبدیل شده است که تقریبا ساکنان آن 
نسبت به هم بیگانه اند..محیط و فضا های شهری نیز دچار 
همین از خودبیگانگی و از هم گسیختگی است.بی هویتی 
تعلق  از عدم  اغلب موجی  بیگانگی در فضاهای شهری  و 
اجتماعی را تقویت می کند که کنترل شرایط بحرانی را دچار 
اختالل می کند. اتوبان های عریض و طویل و قطار های 
معضالت  حل  و  ترافیکی  بار  کاهش  جای  به  گاه  شهری 
غیر  به سفر های  تحریک شهروندان  شهری خود موجب 
ضروری درون شهری و افزودن بر بار ترافیکی و مشکالت 
شهری شده است.همچنین دوری محل زندگی و کار افراد 
به ویژه در کالن شهر ها موجب شده است افراد وعده های 
غذایی شان را خارج از منزل سرو کنند.نفوذ سبک زندگی 
جهانی موجب باال رفتن سرعت زندگی و به تبع آن سبک 
تغذیه ای شده است که در آن دقت در سالمت و امنیت غذایی 
کاهش پیدا کرده است.این موارد حاکی از ضرورت بازنگری و 
باز اندیشی در سطح کالن و خرد نسبت به معماری و سبک 

تغذیه و سبک زندگی و کار و سایر موارد است.
از سوی دیگر مشاهدات و واقعیت های عینی در شرایط 

بحرانی بیماری کرونا نشان داد ساختار های سنتی و مدرن 
رفت  انتظار می  که  گونه  آن  ایران  جامعه  مذهبی  و حتی 
نتوانسته اند کارکرد های مثبت و موثر خود را نشان دهند.به 
عنوان مثال.سازمان های مردم نهاد به عنوان یک نماد مدرن 
جهانی نتوانستند نقش تاثیر گذاری درشرایط بحرانی داشته 
تناسب چنین سازمان  به کیفیت و  باشند.شاید توجه کمتر 
های مدرنی با نیاز های محلی جامعه ایران و گاه افزایش 
صرفا کمی آنها با کار کرد های پنهان سیاسی از عوامل ناکار 
مدرنی  تشکیالت  و  ها  ساختار  باشد.همچنین  شان  آمدی 
عریض  های  ساختار  و  محالت  ها،سرای  شورایاری  چون 
و طویل فرهنگی و اجتماعی شهری عمال کم کار کرد و 
یا بی کار کرد در چنین شرایطی بودند.در این میان ساختار 
های سنتی و مذهبی نظیر محله در مفهوم قدیمی و سنتی 
آن و مساجد و هیات ها نیز در شرایط بحرانی نتوانستند آن 
گونه که انتظار بود موثر باشند. نقش تقویت فضای معنوی 
جامعه توسط مساجد و مراکز مذهبی نیز کمتر از انتظار بود.

همین موضوع ضرورت باز اندیشی درباره کارکردهای مثبت 
و منفی و پیدا و پنهان ساختار های مدرن و سنتی و مذهبی 

جامعه را بیش از پیش آشکار می سازد.
توجه به نقش گروههای غیر رسمی در فضای ارتباطی 
جهانی حاکی از آن است که به پتانسیل این گروهها در شرایط 
بحرانی جامعه ایران باید توجه ویژه داشت و در این زمینه 
برنامه ریزی نمود. همچنین تعامل سازنده بین راهبران و 
افراد جامعه در تقویت انسجام و اعتماد نقش مهمی دارد.

متاسفانه اصل رقابت و تاکید بر منافع فردی از جمله ارزش 
های جهانی است که اغلب مورد توجه افراد جامعه ایران بوده 
است البته بدون آن که خیر جمعی و مسئولیت پذیری که از 
طریق آموزش و حتی تنبیه و توبیخ قانونی مورد توجه جوامع 
جهانی شده است مد نظر قرار گیرد . در بحران کرونا افرادی 
که از محیط های آلوده وارد محیط دیگری می شدند اگر 
وسواس و دقت ناشی از مسئولیت پذیری داشتند وخیر جمعی 
برایشان در اولویت بودشاید جامعه با آثار زیانبار کمتری مواجه 
می شد. البته مسئولیت پذیری اجتماعی از جمله مواردی است 

نگاه و نظر

پیشنهادهای اقتصادی برای عصر کرونا
یحیی آل اسحاق*

این موضوع که شرایط موجود کشور 
عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه 
کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسایل 
فعاالن  چه  می کنند،  کار  کشور  اقتصادی 

اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده 
می کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد 
هستند و احتیاج به استدالل و منطق ندارد. 
به عبارتی، همان طور که حوزه سالمت در 
این  چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای 
بخش برنامه ریزی و مدیریت صورت گیرد، 
را  شرایطی  چنین  نیز  اقتصادی  حوزه  در 
بخش  با  اولویت  شرایط،  این  در  داریم. 
نیز  اقتصادی  سالمت  اما  است،  سالمت 

اهمیت دارد.
در حال حاضر برای برون رفت از این 

وضعیت این سوال مطرح است که چه باید 
کرد؟ من طرح 5 پیشنهادی در این خصوص 
و  تبدیل  تکریم،  تسهیل،  تمهیل،  دارم: 
تجمیع. در رابطه با تمهیل واقعیت این است 
که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و 
شرایط  و  است  فورس ماژور  کرونا،  حین 
غیرمترقبه  شرایط  این  است.  غیرمترقبه 
نه تنها برای ایران که برای کل جهان وجود 
و حین  کرونا  از  بعد  اقتصادی  دارد. جهان 
ساماندهی  و  دارد  تفاوت  یکدیگر  با  کرونا 

آن بهم ریخته است. 
نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت 
شرکت ها  از  خیلی  و  شده  دالر   20 حدود 
حال  در  شرکت ها  از  بسیاری  و  منحل 
بورس های  حال،  عین  در  هستند.  تعطیلی 
حاضر  حال  در  است.  کرده  سقوط  جهانی 
بزرگ ترین رکود تاریخی بعد از سال 2008 

در جهان اتفاق افتاده است.

عه  مجمو نیز  خلی  ا د ه  ز حو ر  د
بازرگانی  شرایط نشان می داد که در حوزه 
تالش هایی که در حوزه تجارت شده بود تا 
کاالها در یک ماه آخر سال به فروش رود، 
برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان پذیر 
نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک های 
با  برگشتی روبه رو خواهیم بود و همچنین 
واحدهای  از  کاالها  برگشت  عظیم  سیل 
توزیع کننده مواجه می شویم. دعاوی زیادی 

نیز در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.
در شرایط فورس ماژور باید همه روابط 
رابطه  مردم،  با  بانک ها  )رابطه  اقتصادی 
تولیدکننده با مصرف کننده، رابطه بستانکار با 
بدهکار و...( تغییر کند و همه باید به یکدیگر 
حوزه های  همه  در  بنابراین  دهند.  مهلت 
اقتصادی، شرایط مهلت دادن باید سامان پیدا 
کند. برای مثال، قوه قضاییه یک مسوول دارد 
و می تواند دعاوی را 6 ماه به تاخیر بیاندازد. 

مجلس نیز باید مصوبه ای برای تمهیل داشته 
باشد و بانک ها باید طلب های خود را به تاخیر 
اقدامات صورت  این  از  بیاندازند. یک سری 
گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در برخی رشته های شغلی افراد اساسا 
مثال،  برای  داده اند.  دست  از  را  خود  شغل 
یا  می کردند  کار  رستوران ها  در  که  افرادی 
بودند  حمل ونقلی  و  خدماتی  کارهای  در 
مغازه ها،  شاگردهای  و  بناها  همچنین  و 
حاشیه نشین های شهرها و...، محل درآمدی 
خود را از دست داده اند. در این جا دولت باید 
امکان پرداخت وام های بالعوض داشته باشد. 
البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و 
بیمه های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما 
در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال 
دارد تا 6 ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به 
این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک 

مالی شود؛ نه این که وام داده شود.

و  تولیدی  واحدهای  دیگر،  سوی  از 
متوسط  و  کوچک  واحدهای  خصوص  به 
و  مواداولیه  تامین  و  تولید  ادامه  برای  هم 
پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و 
هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، 
چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا 
کاالی تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته 
این موضوع  برای  تومان  میلیارد  75 هزار 
کار  این  در  تسریع  است.  داده  اختصاص 

باید اتفاق بیفتد.
کردم،  عنوان  که  وظایفی  این  همه 
تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. 
نفتی اش  درآمدهای  که  در شرایطی  دولت 
به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی اش با 
مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه 
تبدیل  راه  از  را  بودجه  دولت  روبه رواست. 

می تواند تامین کند.
بنا به گفته مسووالن دولتی، ۱8هزار 
در  که  داریم  دارایی  تومان  میلیارد  هزار 
است.  منجمدشده  که  است  دولت  اختیار 
بانک ها  دارایی  درصد   50 حدود  همچنین 
منجمد و همین طور بالاستفاده مانده است. 
تبدیل  باید  را  مجموعه دارایی های منجمد 
بتوان  تا  روان و جاری کرد  دارایی های  به 
مشکالت را حل کرد. در عین حال، حجم 

نقدینگی ای که در کشور وجود دارد که بیش 
از 2 هزار هزار میلیارد تومان برآورد می شود 
که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، 
می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند و 
این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

در خصوص سیاست تجمیع هم باید 
کشور،  اقتصادی  سطح  در  ما  که  بگویم 
آورده های بزرگی را داریم که همه همگن 
باال  اجتماعی  سرمایه  آورده  یعنی  نیستند. 
روحیه های  و  سالیق  با  گروه هایی  داریم، 

مختلف وجود دارد.
در شرایط بحران اقتصادی باید تمام 
توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع 
به یکی کنند. هر کاری که  مشکل دست 
امکانات  از  استفاده  عدم  یا  تفرقه  باعث 
باشد، مضرر است. یعنی  به صورت جمعی 
هر  باید  که  است  به گونه ای  کشور  مسایل 
چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم 
برداریم. الزمه این کار این است که اقتصاد را 
از سیاست زدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب 
کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ ترین آفت 
است. باید همه دست به دست هم دهند و 

با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.
* رییس اسبق اتاق بازرگانی 
تهران

تحقیق
جهانی شدن کرونا و ضرورت توجه به محلی شدن
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از راست حسن اسدی 0شبدیز( و مصطفی سپهرنیا
اختصاصی دنیای جوانان

یک قاب عکسم
روی دیوار اتاق تو

مرضیه فرمانی

چیزی نمی ماند برایم غیر ویرانه
جز اشک هایی شور در هر وعده صبحانه

می خندم اما در گلویم بغض سنگینی ست
تنهایی ام جامانده کنج آشپزخانه

حبسم میان چوب خط آرزوهایم
حکم قفس دارد برایم بی تو این خانه

گل می کند بی تو جنون این زن خاموش
این گونه می خواهی مرا، سرگشته، دیوانه

می بینمت با او در این ویرانه وقتی که
سر می گذارد جای من هر بار بر شانه

آن روزها وقتی دلم از غصه می لرزید
تنها پناهم بود این دستان مردانه

یک روح سرگردانم و همزاد اندوهم
هر روز با خود بیشتر از پیش بیگانه

ــای  ــی کتاب ه ــای اینترنت ــن امض ــم جش مراس
شــش شــاعر کشــور توســط فروشــگاه کتــاب پاکــت 

ــود.  برگــزار می ش
ــا همــکاری نشــر چشــمه  این فروشــگاه کتــاب ب
مراســم جشــن امضــای اینترنتــی ســیدعلی صالحــی، 
محمدشــمس لنگرودی، گــروس عبدالملکیان، شــهاب 
مقربیــن، واهــه آرمــن و ســعدی گل بیانــی را برگــزار 

می کنــد.
 ۱2 مجازیتــا  این رویــداد  در  شــرکت  مهلــت 
ــده  ــای امضاش ــال کتاب ه ــت و ارس ــت اس اردیبهش
ــالم  ــق اع ــود. طب ــاز می ش ــت آغ از روز 20 اردیبهش
برگزارکننــدگان این برنامــه، خریدارانــی کــه کتاب هــا 
ــا  ــد آن ه ــد، می توانن ــه کنن ــن جشــن امضا تهی را از ای

ــد. ــه کنن ــا ۳0 درصــد تخفیــف تهی را ب

برگزاری جشن امضای اینترنتی شش شاعر 

رمان »با اعمال شاقه« اثر محمد 
حنیف نویسنده منتقد و پژوهشگر ادبی 
معاصر به تازگی توسط انتشارات کتاب 
نیستان منتشر شده است. رمانی که بار 
دیگر حنیف در آن شگفتانه های زیادی 
تودرتویی  نیز  و  روایت  زبان  منظر  از 
مخاطبانش  پیش چشم  داستان  روایی 

آورده است.
آنچه در ادامه می آید نقد و نگاهی 
است که سعید تشکری نویسنده و منتقد 

معاصر بر این رمان داشته است.
یادداشت های  در  داستایفسکی 
زیر زمینی خود گفته: ما حتی نمی دانیم 
در  واقعی«  و  زنده  »زندگی  این  که 
کجاست و اساسًا چیست و چه نام دارد. 
بگذارند،  تنهایمان  می کنیم:  تجربه 
وقت  آن  بگیرند،  را  کتاب های مان 
سرگشته خواهیم شد و به خطا خواهیم 
رفت. و نخواهیم دانست به که باید پناه 
ببریم و به کدام سو توجه کنیم. چه چیز را 
دوست بداریم؛ و از چه چیز نفرت داشته 
باشیم؛ چه چیز را تجلیل کنیم؛ و چه چیز 
را تحقیر. بر ما حتی دشوار است که بشر 
باشیم: بشر عادی و واقعی؛ بشر دارای 
گوشت و پوست، با تن و خون و رگ و 
ریشه. ما از چنین بودنی شرمساریم؛ آن 
پیوسته  ما  می شماریم.  عار  و  ننگ  را 
تمام تر  هرچه  که  داریم  آن  بر  سعی 
هیأت و نوع انسان بی سابقه کلی را به 
دنیا می آییم.  به  مرده  ما  بگیریم.  خود 
از  ما  نسل های  دیگر  که  مدت هاست 
مادرانی  رحم  از  و  زنده  پدرانی  پشت 
دانستن  ند…  نیامده ا دنیا  به  زنده 
است،  دلچسب  برایمان  حتی  این معنا 
خوش مان می آید که چنین هستیم؛ ما 
ساختگی و تصنعی هستیم و دائمًا نیز 
مدت هاست  می شود.  بیشتر  تصنع مان 
که به آن خو کرده ایم. به گمانم به زودی 
بر آن خواهیم شد تا ترتیبی بدهیم که 

به صورت اندیشه محض متولد شویم.
آقای حنیف عزیز،

به میانگین سال هایی که در حال 
به عادت دیرینه ای که  نوشتن هستم، 
می خوانم و می نویسم، با نام شما آشنا 
بوده ام، این آشنایی بیشتر از آنی که از 
سوی شما برای من باشد، از سوی من 
این برای من مایه  برای شما است، و 
مباهات است، همیشه شما را یک معلم 

حوزه  در  که  می دانم،  یک پژوهشگر  و 
ادبیات داستانی و دانشگاهی صاحب قلم 
هستید ولی واقعیت این است، که بعد از 
دو کتاب اخیر شما - با اعمال شاقه- که 
و  است  نیستان چاپ شده  نشر  توسط 
تحقیقی  کتاب  گوبتا،  جادوی  رمان  
پژوهشی منحصر به فرد - بومی سازی 
ملی  هویت  ایران،  در  جادویی  رآلیسم 
که   - صفوی  دوره  عامه  قصه های 
توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ 
شده است، من را با جریان جدیدتری از 

رمان آشنا ساخت، بومی سازی مدرن!
واقعیت این است که من همچنان 
با بافت سازی قصه و داستان به مفهوم 
کالسیک و مدرن آن هم چنان مشکل 
بر  هم چنان  شما  رمان  دارم.  و  داشته 
که  مسیری  همان  است.  سوار  قصه 
مرحوم گلشیری در آثاری چون جن نامه 
و بازنویسی هزار و یک شبی در -حدیث 
کشتی  یک جور  رفت!  دیو  و  ماهیگیر 
قصه   در  مدرن  فن  با  آزمایی  زور  و 

کهنسال!
اما این که اصاًل رمان ما در شرایط 
خوبی نیست، شکی ندارم. در شرایطی 
که رمان های به اصطالح جدی، از جامعه 
و  بربسته،  رخت  مدت هاست  ما،  ادبی 
بگو  شما  بارچاشنی  بازاری  رمان های 
تکنیکال و ژانر بازی در حال احیا است. 
ادبیات زرد اکنون برندساز شده است و 
به عمق  از سطح  را  می خواهد خودش 
بکشاند. خرده روشنفکری کافه ای ما هم 
در عکس ها و ُپزهای ژورنالیستی خوب 
حی و حاضر است، انگار فروش به هر 
قیمت و ترفندی همه هنر جامعه ادبی 
نخبه گرایی  سطح  انگارنه انگار  ماست، 
یک وظیفه جدی  رمان نویسی  حوزه  در 

است، که بر عهده اهل قلم گذاشته اند، 
که  این مدتی  در  که  است  بدیهی  پس 
کتاب زیبای - با اعمال شاقه - شما چاپ 
شده است، هربار خواستم درباره این کتاب 
شما  قد  باید  انگار  بزنم،  حرف  شما  با 
بشوم، که نمی شوم. کتاب ها و مقاالت 
تحلیلی شما، بسیار منحصر به فرد است، 
هستم،  آن  خوانندگان  از  یکی  من  که 
و  این مقاالت  زیادی  تعداد  مطمئنم  اما 
به ویژه کتاب های شما را اصاًل نخوانده اند، 
البته هرجا توانسته ام حرفی بزنم، از شما 
گفته ام، و هر وقت در جایی خواستم به 
و  مقاالت  هم  باز  کنم،  اشاره  رفرنسی 

کتاب های شما را نشانه داده ام.
این مقدمه حرف من و ارادت من 
روبه رو  شما  کتاب  با  اکنون  شما،  به 
که  چیزهایی  علیه همه  کتابی  هستم، 
داستانی  ادبیات  نامش  ما  روزگار  در 
است، در خود دارد. از قصه  اجنه شروع 
روایی  فرمالیسم  در  می رود  و  می کند 

مدرن جاخوش می کند.
اگر بپذیریم پدر هنر مدرن انیشتین 
است که فرضیه نسبی گرایی را شرح و 
اثبات کرد. پس هر اثر موفقی نسبیتی 
با گذشته و حال و آینده دارد، این میزان 
روزآمد  و  تکنیکال  را  اثر  یک  پیوست 
می سازد. و البته که اثر شما در -با اعمال 
شاقه- با هنرمندی تمام بی مرز است، 
یعنی با رمانی روبه رو هستم که به شدت 
پویاست،  و  می کند  درگیر  را  مخاطب 
در  آرام بخش  مدیتیشنی  بسیار  زبان 
در  می خواهم  دارد  وارستگی  و  لحن 
تحلیلی  کتاب های  به  اشارت  با  اینجا 
ایرانی،  جادویی  رئالیسم  حوزه  در  شما 
نوشته اید،  که  دیگری  کتاب های  و 
گرفته اید،  که  جالل  جایزه  حتی  یا  و 

کنم،  سنجاق  آنها  به  را  سخن هایم 
برای  منحصربه فردی  جایگاه  آنها  زیرا 
این کتاب  در  چیزی که  اما  دارند،  خود 
به  است،  رمان  روایی  فن  دارد،  وجود 
کتاب،  می گویم  که  است  این دلیل 
تکنیک منحصربه فردی دارد. یعنی اگر 
کمی  برایمان  دلیل  هر  به  رمان  خود 
ثقیل باشد، کمی ثقیل که می گویم، نه 
برای من، نه برای امثال منی که رمان 
جدی می خوانند، بلکه برای آن بخشی 
می گویم، که رمان های آپارتمانی و زرد 
گذاشته اند،  ژانر  را  نامش  و  می خوانند، 

کتاب تکنیک منحصر به فردی دارد.
که  این رمان،  در  سه شخصیت 
قرار است بار رمان را به دوش بکشند، 
دارند،  نام  آزما  مرد  و  نسناس  آل، 
هم  نمی خوا دداشت  ین یا ا در  قطعًا 
تا  سازم،  آشکار  را  رمان  چکیده  همه 
خوانندگانی که دوست دارند این کتاب 
از  را  آن  خواندن  فرصت  بخوانند،  را 
و  متعدد  راوی های  اما  ندهند.  دست 
در  شخصیت ها  متعدد  گردش های 
که  است،  بزرگ  یک آزمون  رمان ها، 
شما از این آزمون بسیار سربلند بیرون 
این رمان،  من  برای  اصاًل  آمده اید، 
برای  نه فقط  است،  نوشتن  یک شیوه 
که  دوستانی  از  بسیاری  برای  من، 
پویا  رمانی  و  جدی  رمانی  می خواهند 
می تواند  این رمان  بنویسند،  و  بخوانند 
باشد،  ما  ادبیات  برای  تازه  سرمشقی 
داشتن  ز  ا مدت هاست  که  دبیاتی  ا
مدرسی  تقی  مثل  نامتعارفی،  نام های 
نامتعارفی،  نام های  است،  شده  تهی 
آنها،  رمان های  ما،  برای  امروز  که 
مثل -فیل در تاریکِی- زنده یاد قاسم 
نش  فقدا مدت هاست   ، د ا هاشمی نژ
جایگاه  از  شما  بودن  پس  داریم.  را 
این  با  رمان نویس  به  یک پژوهشگر 
داستان های  به  نسبت  که  رمان،  دو 
منتشرشده شما در پیش از این، بسیار 
مبارک است، و -با اعمال شاقه- یکی 
در  که  است،  رمان ها  شاق ترین  از 

ادبیات ما می تواند آغازی نو باشد.
نظریه  با  به شدت  شما  اثر  اکنون 
داستایفسکی در یادداشت زیر زمینی اش 
بسیار عجین است، کتاب با اعمال شاقه 
شما اثری شاق است و البته که برای من 

هم چنان عقیقی است ُدردانه!

رمان های  جدی، از جامعه ادبی ما،  رخت بربسته

چرا قدرت های جهانی  به ایران حمله نمی کنند
کتاب »دنیای راکت ها و موشک ها« 
توسط  محقق  و  نویسنده  سه  قلم  به 

انتشارات هوانورد روانه بازار کتاب شد.
کتاب »دنیای راکت ها و موشک ها« 
علمی- ژانر  در  نشر  تازه های  از  یکی 

محمد  به قلم  به تازگی  که  است  فناوری 
علی  و  شوبیری  سیدعلیرضا  رزازان، 
منتشر  هوانورد  انتشارات  توسط  اصالنی 

شده است.
ن  د ا د ر ا قر مبنا  با  ب  ین کتا ا
زندگینامه های دانشمندان پیشرو صنعت 
موشکی در میانه سال های ۱۹00 تا ۱۹70 

میالدی، با یک تیر، دو نشان زده است؛ هم زندگی نامه بزرگان تاریخ علم وصنعت 
را ارائه کرده و هم تاریخ صنعت موشک را مرور کرده است.

در معرفی این کتاب آمده: »صنعت موشکی در قرن بیستم خالف تصور 
عامه؛ نه از افکار و رویکردهای جنگاورانه، بلکه از رؤیای بشر برای سفر به ماه و 
فرار از جاذبه زمین شروع شد. تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، فقط همین ایده بر 
تالش ها حاکم بود، اما با به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان، صنعت موشک سازی 
در این کشور عماًل نه برای رسیدن به ماه، بلکه برای تولید سالحی مخرب برابر 
متفقین متولد شد. پس از جنگ جهانی دوم اگرچه موشک دیگر به عنوان یک سالح 
جا افتاده بود، اما ایده قدیمی سفر به فضا با استفاده از آن با همت دانشمندان 

بزرگ موشکی در روسیه و آمریکا به تحقق پیوست.«
دانش  به اندازه  عمری  زمین،  سیاره  اطراف  مدار  در  ماهواره  استقرار  ایده 
مکانیک نیوتنی دارد. اما آن چه باعث شد این ایده به منصه ظهور برسد، اختراع 
این باره  در  این کتاب  نویسندگان  از  مهندس سیدعلیرضا شوبیری  بود.  موشک 
می گوید: »چموشک در ماهیت خود یک سالح است و سالح وسیله ای است برای 
جنگ و درگیری؛ اما در بین همه تسلیحات تاریخ بشر، هیچ سالحی به اندازه 
موشک در عالم توفیقات و پیشرفت های مدنی از خود رد پا به جا نگذاشته است.«

می گوید:  موشک های  نظامی  کاربردهای  درباره  همچنین  شوبیری 
هیچ سالحی به اندازه موشک – به خصوص موشک بالستیک – در جلوگیری از 
منازعات تمام عیار بین کشورها و همچنین جلوگیری از تجاوز قدرت های بزرگ تر 
تسلیحات  بپذیریم  اگر  در هرحال،  است.  نکرده  ایفا  نقش  دیگر  به کشورهای 
تسلیحات،  دنیای  در  موشک  باشد،  داشته  هم  بازدارندگی  به نوعی  می تواند 
باالترین کارایی را در زمینه بازدارندگی از خود نشان داده است. تا اینجای تاریخ 
موشک بیشتر در جلوگیری از جنگ مؤثر بوده تا وقوع جنگ. شاید برای بسیاری 
از صاحب نظران حوزه صلح جهانی حتی خواندن عنوانی که موشک را به صلح 
این موضوع  اصل  است  بعید  هرحال  به  اما  باشد؛  هضم  غیرقابل  دهد،  ارتباط 

قابلیت انکار داشته باشد.«
نویسنده کتاب معتقد است در بحث پیش رو، مثال ملموس تر و امروزی تر، 
موشکی جمهوری  بازدارنده  موشکی  توان  نبود  اگر  که  باشد.  ایران  شاید خود 
اسالمی؛ شاید ایران حداقل در ۱5 سال اخیر بارها مورد تاخت و تاز کشورهایی 

مثل آمریکا یا حتی نیروهایی مثل طالبان و داعش قرار گرفته بود.
کتاب »دنیای راکت ها و موشک ها« با 2۹0 صفحه و قیمت 88 هزار تومان 

منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

یادداشت
فروش آنالین، لطمه وارده 

بر صنعت نشر را جبران نمی کند 
افشین شحنه تبار* 

بازار جهانی  این است که  واقعیت 
شیوع  از  که  چندماهی  این  در  نشر 
بسیار  در جهان می گذرد،  کرونا  بحران 
تحت  تاثیر قرار گرفته  و اولین لطمه ای 
بسیاری  لغو  خورده،  بحران  این  از  که 
همچون  کتاب؛  معتبر  نمایشگاه های  از 
لهستان  لندن،  پاریس،  کتاب  نمایشگاه 
و ... در جهان بوده  است. لغو نمایشگاه ها 
تاثیرگذار  که همیشه به عنوان رویدادی 
تبادالت حق رایت کتاب ها و حضور  در 
کشورها،  میان  آثار  تبادل  درباره  مذاکره  و  گفت وگو  برای  افراد  فیزیکی 
شناخته شده و حائز اهمیت بوده اند، تاثیر بسیاری در بازار جهانی نشر گذاشت.

تاثیر بحران کرونا صرفا در لغو تبادالت کشورها برای حق رایت کتاب ها 
نبود؛ بلکه از این بحران جمع بسیاری از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، 
لیتوگراف ها و حتی کتاب فروشی ها لطمه دیدند؛ چراکه به صورت زنجیره وار 
به  یکدیگر متصل هستند و تمامی عوامل خانواده صنعت نشر در تمام دنیا از 
این جریان متضرر شدند. آمارها نیز به روشنی این مسأله را تصدیق می کند.

از  قبل  حتی  دنیا،  تمام  در  نشر  صنعت  که  داشته باشیم  به یاد  باید 
کرونا نیز شرایط خوبی نداشت و نمود آن را می توان در تعطیلی بسیاری از 
کتاب فروشی ها در جهان دید. پیش زمینه این ضعف و شرایط نامساعد در 
خانواده صنعت نشر پیش از کرونا نیز وجود داشت؛ اما ضربه نهایی با شیوع 

ویروس کرونا و کسادی کسب وکارها زده شد.
از  بسیاری  در  بلکه  نیست؛  ایران  به  منحصر  هم  صرفا  بحث  این 
فروشی  افزایش  هستیم.  مواجه  وضعیتی  چنین  با  اروپایی  کشورهای 
رخ  که  کتاب ها  اینترنتی  و  آنالین  فروش  بحث  در  است  مدتی   که  هم 
را  کتاب  معتبر  نمایشگاه های  تعامالت  و  کتاب  فروش  نمی تواند  داده، 
نمایشگاهی  فروش  با  کرونا  ایام  در  اینترنتی  فروش  یعنی  کند؛  جبران 
عادی  به حالت  دنیا  زمانی که شرایط  تا  لطمه  این  و  نیست  مقایسه  قابل 
نمی توان  پیش رو،  شرایط  به  توجه  با  البته  نیست.  جبران  قابل  بازنگردد، 
 پیش بینی  روشنی از عادی شدن شرایط دنیا در دوران پس از کرونا نیست.

در شرایط ایجاد شده، بسیاری از قراردادهایی که میان ناشران و نویسندگان 
منعقد شده بود، معلق مانده است، بسیاری از برنامه های کتاب محور از بین رفت 
و موجب شد تا خالئی در حوزه کتاب به وجود بیاید که به راحتی قابل جبران 
نباشد. شاید یک نشست ادبی در حالت عادی تاثیر چندانی بر توسعه حوزه 
کتاب و کتاب خوانی نداشته باشد، اما در این شرایط، تمام فعالیت ها در تعلیق 

و کما فرو رفته است.
در  بحران  این  از  جلوگیری  برای  دنیا  که  است  این  بعدی  موضوع 
قرنطینه رفت و این مسأله موجب شد تا فروش فیزیکی آثار نیز کاهش پیدا 
کند و برخی از فروشگاه های کتاب تعطیل شوند. به طور مثال؛ در انگلستان، 
شعبه های فروشگاه کتاب water stone تعطیل شد و لطمه  بسیاری 
به فروش نسخه های چاپی این فروشگاه وارد شد و برخالف اینکه بسیاری 
آمارها  اما  کرده؛  پیدا  افزایش  زیاد  خیلی  کتاب ها  آنالین  فروش  معتقدند 
نشان می دهد که هیچ وقت فروش آنالین در برخی از سایت ها چون آمازون 
نتوانسته جایگزین فروش کتاب های چاپی شود و این، لطمه ای اساسی به 

صنعت چاپ کتاب بود.
درخصوص بحث تبادل حق رایت نیز باید گفت، به دلیل حضور نداشتن 
با دیگر  ایران  نشر  میان صنعت  ناقصی  ارتباط  برن،  ایران در کنوانسیون 
کرونا،  جریان  در  تا  شد  موجب  مساله،  این  و  بود  گرفته  شکل  کشورها 

آسیب کمی ببینیم.
یکی از اصلی ترین لطمه های نشر ایران در بحران کرونا، این بود که 
ترکیه امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بود. ترکیه این اواخر ارتباط 
خوبی در بحث تبادالت فرهنگی و ادبی با ایران داشت و آثار ادبی بسیاری 
از ایران به ترکی-استانبولی ترجمه شد. بنابراین برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران می توانست جان تازه ای در بحث روابط بین الملل به ایران بدهد اما 

با این بحران به تعویق افتاد.
باید بدانیم که این دوران، دوران گذار است و می توانیم از این فرصت 
استفاده کنیم تا در فعالیت های فرهنگی و ادبی مان بازنگری داشته باشیم. 
به زودی دوباره وارد عرصه و میدان های بین المللی نشر می شویم و برای 
موفقیت در این عرصه باید آرشیو بسیار قوی از آثار ترجمه شده تهیه کنیم تا 

محصوالت آماده ای برای عرضه در مجامع بین المللی داشته باشیم. 
* مدیر آژانس ادبی »شمع و مه«

مدیر نشر ثالث با بیان اینکه کتابفروشی در 
کشور ما کار اقتصادی نیست، گفت: طرح های فصلی 
ارشاد به نفع خواننده است تا کتابفروش. پس پربار 
بودن این طرح  ها کمک خوبی به خواننده می کند.

درباره  ثالث  نشر  محمدعلی جعفریه، مدیر 
اظهار  به شکل مجازی  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
داشت: با برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی موافق 
نیستم، چرا که در حال حاضر موضوع شفافی نیست 
و هنوز برای ما نیز راه و روش آن محل سوال است.

کتاب  نمایشگاه  امسال  زیاد  احتمال  به   *
برگزار نخواهد شد

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر 
اتفاقی  اینکه هنوز مشخص نیست قرار است چه 
رخ دهد و به احتمال زیاد امسال نمایشگاه کتاب 

است  مسئله کرونا ممکن  کرد:  بیان  شد،  نخواهد  برگزار 
پس  شرایط  است  ممکن  حتی  باشد.  ادامه دار  همچنان 
از کرونا هم به نحوی نباشد که بتوان حدود یک میلیون نفر 
را زیر یک سقف جمع کرد. ابتدا باید پروتکل ها را رعایت 
 کنیم زیرا جهان درگیر چنین بیماری مسری ای شده است.

* اعطای وام ناشران را با مشکل مواجه  می کند
جعفریه در پاسخ به این سوال که چه شرایطی برای 
انقالب  از  بعد  کرد:  اضافه  بود،  خواهد  مفید  نشر  صنعت 
از  پس  اما  جنگ؛  مثل  کردیم؛  تجربه  را  ویژه ای  شرایط  
آن باید اقتصاد کشور را می ساختیم. در روزگار کنونی هم 
باید پس از کرونا شرایط را تغییر دهیم و از اتفاقات درس 
بگیریم؛ چرا که هزینه بسیاری پرداخت شده است. یکی از 

این تغییرات می تواند در حوزه اقتصاد نشر باشد. پس از رفع 
مشکل کرونا باید فضای نشر چند تغییر اساسی داشته باشد. 
سرپا  ناشران  شود،  کم  دولت  به  وابستگی اش  اینکه  اول 
شوند و دولت تنها بسترسازی کند. به نظر من اعطای وام 
هم بعدا ناشران را با مشکل همراه می کند. دولت اگر قصد 
کمک دارد با مذاکره با شهرداری و نهاد کتابخانه ها می تواند 

کتابخانه های عمومی را به روز و پربار کند.
کتابخانه ها  نهاد  و  ارشاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کتاب  ناشران  از  می توانند  شبهه ای  و  سلیقه  اعمال  بدون 
التیام بخش  کمی  می تواند  موضوع  این  و  کنند  خریداری 
ـ  دارم  موکد  تاکید  ـ  کتاب  خرید  این  داد:  توضیح  باشد، 
نهاد  شهرداری،  شود.  انجام  سلیقه  اعمال  بدون  باید  که 
کتابخانه ها و ارشاد می توانند از راهنمایی و کمک اتحادیه 

امروز  ما  زیرا  کنند،  و کتابفروشان استفاده  ناشران 
ناشران  به روزی منتشر شده و  شاهدیم کتاب های 
قصد داشتند آنها را در نمایشگاه کتاب عرضه کنند. 
پس  شود،  برگزار  نمایشگاه  نیست  قرار  که  حاال 
 می توانیم کتابخانه ها را به آثار جدید تجهیز کنیم.

خوبی  شرایط  هم  کرونا  از  پیش  کتابفروشان   *
نداشتند

ا  ر م  و د نکته  لث  ثا نشر  یر  مد
پیش  اینکه  بیان  با  و  متوجه کتابفروشان دانست 
گفت:  نداشتند،  خوبی  شرایط  آنها  از کرونا هم 
کتابفروشی در کشور ما کار اقتصادی نیست. حتی 
قیمت سرقفلی ها به حدی باالست که کمتر فردی 
سمت این کار می آید. هزینه های آب، برق و گاز 
باید به نحوی باشد که مردم به سمت  و مالیات 
خوانندگان  به  توجه  سوم  ضلع  یابند.  سوق  کسب  این 

است. کتاب 
تا  است  مخاطب  نفع  به  ارشاد  فصلی  طرح های   *

کتابفروش
این ناشر گفت: توجه داشته باشید که اگر کتابخانه ها 
مملو از آثار روز باشد، مردم بیشتر به کتابخانه مراجعه می کنند. 
از سوی دیگر باید بیان شود که طرح های فصلی ارشاد به 
نفع خواننده است تا کتابفروش. پس پربار بودن این طرح  ها 

کمک خوبی به خواننده می کند.
نمایشگاه  نشدن  برگزار  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
تمام  که  چرا  نمی کند؛  ایجاد  در سال جاری مشکلی  کتاب 

نمایشگاه های دنیا نیز همین تصمیم را اتخاذ کرده اند. 

دهم اردیبهشـت ماه روز ملـی خلیج فارس 
بود. به همین مناسـبت شـعر 

علیرضـا طبایـی به مناسـبت ایـن روز کـه 
در پـی می آید: 

خلیج فارس!
نگین شعر بر انگشتر مینایی ایران!

کتاب نیلگون رازهای سینه ی تاریخ!
رواقی آبگون،

دهلیز قلبی پرتپش، جوشنده  جاویدان
**                              
قدم گاه غرور و اقتدار پارس!

سریر پایتخت شـوکت دریایی ایران زمین، 
از مشـرق تاریخ تا امروز!

در  گـرم  خـون  آونـد  شـرف،  گـذرگاه 

نشـهر! یرا ا رگ هـای 
گلوگاه حیات و مرگ!

حریر بستر خواب و خیال سندباد و...
پوشش تابوت بایندر!

نماد قتل عام کاروان بی گناهی،
مردمی آسوده بر بال سفر

در انفجار ناگهان کینه و کابوس...
**                              

خلیج فارس!
تپش گاه صدف، گهواره ی رؤیای مروارید!

کمان الجوردی فام، گردن بند فیروزه،
گنـج  قصرهـای  کلیـد                       

زیـر آب
ملتقـای  در  جاشـوان،  گام هـای  بهشـت 

بوسـه و دیـدار
هیاهوخانـه ی کاالی صیـادان و لنگـرگاه 

شـرجی ها...
طنین نبض ایران

بسـتر کیش و ابوموسـی و تنـب و خارک، 
قشـم و هرمز و...

دردانه های پیکر ایران!
از  سـتونی  و  طـاق  بـا  آب،  از  پلـی 

نـگ بی ر آ ی  نس هـا مقر
از آیینه های تندر و خیزاب

چمن زار نسیم و موج و کف، تاالر آیینه...
**                              

در این آیینه ها پیداست:
سـرود بادهـا در بادبان های شـکوه ناوگان 

داریوش و نـادر و عباس،
با آهنگ پیروزی!

غـرور زخمـی مزدورهـای دور یـا نزدیک 
زیـر گام هـای کـوه وار فخـر ایرانی

گریز کوسه های وحشی آن سوی دریاها
- هلند و پرتغال و آندلس

کمپانی غارت، بریتانی!
پادرگریـز  هیبـت  و  اسـتخوان  شکسـت 

کشـتی ها و  تخته پاره هـا  بـر  ناویـان، 
فرو غلتیده در غرقاب های ترس .

**                              
در این آیینه ها پیداست:

عبـور بافه هـای خشـم خسـرو، هرمـز و 
شـاپور،

- عبـور بنـد از پـا، طوق از گـردن، طناب 
از کتف -

سـزای ناسپاسـی، کیفر دسـتان تازی های 
دست انداز...

صدای سیلی ایران به روی گونه های آز!
طنین افکن، میان موج ها، از دور...

**
شـب های  گرمی بخـش  و  افـروز  چـراغ 

زمیـن ،
کانون روح آتش زرتشت!

درفش تا ابد در اهتزاز قوم ایرانی!
نشان افتخار سرزمین پارس

خلیج فارس ! ...

شعر تازه علیرضا طبایی برای خلیج فارس

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که 
معتقد است نمایشگاه مجازی کتاب عمال محدود کردن 
ناشران است می گوید: اگر توانستند المپیک را اینترنتی 
برگزار کنند، می توانند نمایشگاه کتاب را هم به طور 

عادالنه اینترنتی برگزار کنند. 
شدن  مطرح  ره  با ر د حسن پور  هومان 
مجازی  شکل  به  تهران  کتاب  برگزاری نمایشگاه 
قرار  کرد: اصال  اظهار  این باره  در  ناشران  دغدغه  و 
است.  نبوده   کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  به 
شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب باید در این باره 
تصمیم بگیرد و تا کنون اصال این موضوع در شورای 
کسی،  جایی،  است.  مطرح نشده  سیاست گذاری 
پیشنهادی داده است و دلیلی ندارد که بر مبنای آن 
پیشنهاد از دیگران نظرسنجی کنیم.او افزود: اصال چه 

کسی گفته است که نمایشگاه کتاب برگزار نمی شود. نمایشگاه 
کتاب فعال بنا بر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا متوقف شده 
ایده ای برای برگزاری  اما شاید برگزار شود. یک عده   است، 
نمایشگاه کتاب به شکل مجازی دارند و دنبال ایده شان هستند. 
ولی االن در شرایطی هستیم که ناشر و کتاب فروش در فشار 
زیادی هستند و باید به فکر این بود که چطور می شود مشکالت 
آن ها را برطرف کرد. درحالی که این حرف ها باعث می شود تمرکز 

مدیریت بحران کرونا از وزارت ارشاد گرفته شود. 
حسن پور برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را صدمه به بدنه 
اصلی ناشران دانست و گفت: نمایشگاه کتاب به این علت برگزار 
می شد که کتاب ویترینی نداشت، در واقع می خواستند مشکل 
کتاب نخواندن را حل کنند. اما وقتی کسی در دنیای مجازی 

بخواهد کتاب بخرد، همه ناشران را چک نمی کند، بلکه کتاب های 
مدنظرش را جست وجو می کند و از ناشران معروف می خرد و تمام 
می شود. درحالی که صحبت از نمایشگاه کتاب، صحبت از دوهزار 
ناشر است، در حالی که در نمایشگاه مجازی دوهزار ناشر نهایتا 
به ۱00 تا 200 ناشر محدود می شوند. در حالت عادی هم که از 
همین ناشران خرید می شود، پس تکلیف ناشری که تازه شروع 
به کار کرده چه می شود، یا ناشری که کارکرد کیفی داشته و 
در کل ۱0 کتاب خوب منتشر کرده است؟ در نمایشگاه مجازی 

این ها اصال دیده نمی شوند.
رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در مقایسه 
ایران  با  کشورها  سایر  در  کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری 
برگزار  نمایشگاه مجازی  اگر  دیگر  در کشورهای  کرد:  بیان 
می شود، اصول و منطقی وجود دارد و نمایشگاه کتاب برای 

آن ها کارکرد فرهنگی دارد و نه اقتصادی. آن قدر این 
موضوع نمایشگاه مجازی برای من جالب است که انگار 
می گویند قرار است المپیک را مجازی را برگزار کنند. 
نمایشگاه کتاب کاری کامال فیزیکی است و همیشه با 
قرار دادن ناشران مطرح در انتهای سالن ها سعی می شد 
تا به ناشرانی که کار کیفی می کنند و یا کوچک هستند 
فرصت داده شود تا در معرض دید بازدیدکنندگان باشند 
و بتوانند خودشان را عرضه کنند، اما نمایشگاه مجازی 

عمال محدود کردن ناشران است.
او همچنین گفت: هر کس می تواند نظر بدهد، 
اما به نظر من هر کس باید در چارچوب کاری خودش 
نظر بدهد و نظرات باید با دقت داده شود، چون این 
نظرات با حیات و ممات دوهزار نفر درگیر است. نهادها 
باید در حوزه کاری خودشان صحبت کنند. این که یک 
نهاد کارش کتاب است دلیل نمی شود بتواند در تمام زمینه های 
کتاب حرف بزند. مطرح کردن این موضوع ساختار نمایشگاه 

کتاب را زیر سوال می برد. 
هومان حسن پور در پایان درباره وضعیت برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران اظهار کرد: ما منتظر تصمیم ستاد کرونا 
هستیم، چون سالمت مردم در اولویت است، برای همین تا 
ستاد مجوز ندهد نمی شود راجع به آن بحث کرد. اما حاال کسی 
که بحث نمایشگاه مجازی را مطرح می کند، حتی وزیر ارشاد و 
معاون فرهنگی را هم زیر فشار می گذارد، چون تمرکز مسائل 
دیگر ناشران و کتاب فروشان از جمله مسائل وام، بیمه و ... از 
آن ها گرفته می شود و چیزی که االن اصال موردش نیست 

مطرح می شود. 

اگر المپیک اینترنتی شود، نمایشگاه کتاب هم مجازی می شودکتابفروشی در کشور ما کار ی اقتصادی نیست
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رادیو صاحب برنامه استعدادیابی می شود 

حمید شاه آبادی معاون صدای 
راه اندازی  از  صداوسیما  سازمان 
اولین برنامه استعدادیابی در رادیو 

با عنوان »عصر صدا« خبر داد.
وی گفت: این طرح با استفاده 

از یک اپلیکیشن انجام می شود و قرار 
است تمام حوزه های مرتبط با استنداپ 
کمدی، خوانندگی، آکاپال، نمایش رادیویی، گویندگی، اجرا و… از 
طریق این اپلیکیشن فراخوان دهند تا مردم ثبت نام کنند. ما برای 
آنکه تولیدات صداپایه داشته باشیم باید از استعدادهای بسیاری که 
در کشور وجود دارند بهره بگیریم. تعداد باالی این استعدادها از 
پادکست های بیشماری که در کشور تولید می شود مشخص است. 

»بید مجنون« امروز روی آنتن تلویزیون

فیلم سینمایی »بید مجنون« 
مجیدی  مجید  نی  کارگردا به 
رویا  و  پرستویی  پرویز  بازی  و 
تیموریان، ساعت 2۳ روز پنجشنبه 
۱۱ اردیبهشت روی آنتن آی فیلم 

می رود.
این اثر در سال ۱۳8۳ ساخته و در 
بیست وسومین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و توانست چهار 

سیمرغ بلورین این جشنواره را از آن خود کند.
بید مجنون« روایتی از لغزش ایمان مردی به نام یوسف است 
که بینایی خود را در دوران کودکی از دست داد و در دوران میانسالی 

با انجام یک جراحی بینایی اش را به دست آورد. 

برگزاری جشنواره تک نوازی دف در فرهنگسرای بهمن 

فرهنگسرای  موسیقی  واحد 
تکنوازی  جشنواره  هفتمین  بهمن 
ساز دف را در دو رده سنی ۱۳ تا ۱۹ 
برگزار  به باال  سال   20 و  سال 

می کند.
منصور  یاسینی،  لدین  سیدعالءا
مرادی، حسین رضایی نیا، فربد یداللهی، 
رضا دربندی، محسن طاهرزاده و ذکریا یوسفی هیات داوران این 
دوره را تشکیل می دهند. این در حالی است که  شهاب قاسمی، 
عسل  نادری،  آسو  سیمانی،  پیمان  زرعی،  روزبه  علیپور،  حامد 
ملک زاده، زانیار حسامی، مختار زند سلیمی، افشین خلج و بهروز 
قهاری کار انتخاب آثار را برای حضور در بخش نهایی به عهده 

دارند. این جشنواره به دبیری مهدی غالمی برگزار خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

فیلم  جشنواره  میهمان  خواننده«  و  »پیرمرد   
سوئیس شد

خواننده«  و  »پیرمرد  فیلم 
ساخته امیر اصانلو در اولین تجربه 
بین المللی خود راهی جشنواره ای 

در سوئیس می شود.
فیلم »پیرمرد و خواننده« پیش تر در 
جشنواره های داخلی به نمایش درآمده 
و در سیزدهمین دوره جشنواره »سینماحقیقت« موفق به کسب 

تندیس طالیی آوینی شده بود.
»پیرمرد و خواننده« که در شهر حلب سوریه تصویربرداری 
شده روایتی از زندگی پیرمردی از اهالی حلب به نام ابوعمر و رفیقش 
ابورامی بعد از شش سال جنگ است که سعی دارند زندگی خود 

را در میان خرابه ها بسازند.

ما
سین

 

نگاهي به اکران آنالین فیلم هاي سینمایي

اکران آنالین فیلم هاي سینمایي منوط به اجراي قانون کپي رایت
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محمد حسین زاده

بعد از اینکه تولیدکنندگان فیلم سینمایي خروج و 
در راس آنها ابراهیم حاتمي کیا و موسسه اوج تصمیم 
گرفتند تا فیلم شان را به صورت آنالین منتشر کنند 
و براي اولین بار چنین اتفاقي را در کشور رقم بزنند، 
نیز  فیلمسازان  از  دیگر  برخي  مي رسد  نظر  به  حاال 
این  شاهد  و  نبوده  بي رغبت  چندان  موضوع  این  به 
هستیم که برخي از فیلم ها در صف اکران آنالین قرار 
گرفته اند و در تازه ترین اتفاق، فیلم طال، به نویسندگي 
و کارگرداني پرویز شهبازي و به تهیه کنندگي رامبد 
از جمله نگار جواهریان،  جوان که ستارگاني زیادي 
العابدین،  زین  هومن سیدی، طناز طباطبایی، هدی 
ایفاي  به  آن  در  صدیقیان  مهرداد  و  برومند  احترام 
نقش پرداخته اند حاال به صورت آنالین منتشر شده 
مخالفان  و  موافقان  هنوزهم  موضوع  این  اما  است. 
زیادي دارد که هرکدام ابعاد مختلفي از این اتفاق را 
مورد بحث قرار مي دهند. منتقدان اصلي این موضوع، 
فیلم  قاچاق  نسخه  انتشار  و  کپي رایت  قانون  نبودن 
هم  بیراه  ُپر  البته  که  مي دانند  خود  اصلي  دلیل  را 
اندک  ظرفیت  از  هم  طرح  موافقان  و  نمي گویند 
سینماها در طول سال و همینطور شعور مخاطب از 

تهیه نسخه قانوني سخن مي گویند.
سیدجمال ساداتیان  تهیه کننده شاخص سینماي 
کشور که که تهیه کنندگی فیلم های مختلفی همچون 
متری شیش ونیم و به رنگ ارغوان را برعهده داشته، 
معتقد است که وضعیت کنونی برای اکران فیلم های 
آنها  سازندگان  اگر  حتی  نیست،  مناسب  بزرگ  فاخر 
هم تصمیم بگیرند که فیلم های خود را در شبکه های 
وی اودی توزیع کنند، آنقدر درآمد مالی نخواهد داشت 
اینکه  را پوشش دهد. مگر  آنها  که حتی هزینه های 
ساداتیان  شود.  فراهم  آنها  برای  کپی رایت  تمهیدات 
در پاسخ به این سوال که آیا با وضعیت فعلي که در 
سراسر جهان به دلیل کرونا ایجاد شده و البته کمبود 
سالن هاي سینما در کشور و پشت در ماندن بسیاري از 
فیلم ها در طول سال، آیا نباید فیلم ها به صورت آنالین 
اکران شوند؟ گفت: اگر بخواهیم با این فرمان که شما 
سوال خود را مطرح کردید،  پیش برویم، باید هر فیلمی 
که می سازیم را در شبکه های وی اودی پخش کنیم و 
عمال در  سینماها را ببندیم. اما باید بدانیم که سینما 
یک سازوکاری دارد. اگر اکنون صنعت سینما شکل 

گرفته، به خاطر نمایش فیلم ها روی پرده سینما بوده 
برای  اجتماعی  تشکل  سینما  پرده  اینکه  البته  است. 
فیلم  دیدن  بهانه  به  که  باشد  دوستان  و  خانواده ها 
جمع  دورهم  باکیفیت تر  و  عریض تر  پرده  یک  روی 
می شوند، یک قسمت ماجراست، از سوی دیگر اصوال 
ظرفیت های تولیدی سینماها در دنیا در حال افزایش 
بوده و برخی فیلم ها که فرصت اکران پیدا نمی کنند، 
در شبکه های دیگری پخش می شوند. این چیز بدی 
نیست.چون با افزایش ظرفیت های تولیدی، به جای 
اینکه ما سالی ۱00 فیلم داشته باشیم و ۱0 تای آنها 
قابل اعتنا باشد، می توانیم تولید خود را به ۳00 فیلم 
افزایش داده و به همین نسبت ۳0 تا 40 فیلم قابل 
اعتنا برای اکران روی پرده سینما داشته باشیم. همین 
موضوع سبب شده تا مردم بیشتری برای فیلم دیدن 
به سینما بروند، که این هم به شبکه وی اودی و هم 
سینما کمک می کند چراکه به این ترتیب مردمی که به 
سینما می روند، همیشه با فیلم های خوب و قابل قبولی 
مواجه هستند که به نوعی اعتماد آنها را هم بیشتر جلب 
کرده و ضریب مخاطب هایی که باید به سینما بروند 
را افزایش می دهد. ولی متاسفانه شبکه وی اودی که 
اکنون در کشور راه افتاده،  به لحاظ کیفیت و محتوا، 
آنچنان که باید در اعتمادسازی موفق عمل نکرده است. 
به نوعی در این شبکه ها،  ما شاهد همان قصه هایی 
تنها  و  می شود  روایت  نیز  تلویزیون  در  که  هستیم 
تفاوت شان این بوده که به شبکه خانگی آمده و چند 
بازیگر سینمایی نیز در آن به ایفای نقش پرداختند. در 

صورتی که قرار بود ما در شبکه های وی اودی، تحولی 
ایجاد کنیم که سبب اعتماد بیشتر مخاطب شود و به 
این صورت ضریب مخاطب خود را باال ببریم تا یک 
گردش مالی خوبی هم در فضای وی اودی به وجود 
بیاید و تولید در آن از لحاظ اقتصادی به قدری مقرون 
به صرفه باشد که افراد را به فعالیت در آن تشویق کند. 
به گونه ای که عده ای سرمایه گذاری در آن شبکه را به 
سینما ترجیح دهند. اما اکنون اگر آمار بگیرید که چند 
درصد از جمعیت 80 میلیونی ایران جذب شبکه های 
خانگی شدند. اگر نسبت ضریب را به جمعیت کشور 
نتیجه  را  اعتنایی  قابل  عدد  خیلی  نظرم  به  بگیریم، 
هم  اعتنا  قابل  ولی  نیست  بد  که  هرچند  نمی دهد.  
نیست. ما قرار بود کاری کنیم که شبکه های وی اودی 
40-50 درصد مخاطب داشته باشند ولی متاسفانه در 
این فرایند با یک مشکل اساسی مواجه هستیم که آن 
شبکه قاچاق تولیدات هنری است. به نوعی چون در 
این  به  قاچاق  شبکه  نداریم،  کپی رایت  قانون  کشور 

حوزه لطمه زیادی وارد می کند.
ز  ا دیگري  بخش  در  تیان  دا سا سیدجمال 
صحبت هاي خود در پاسخ به این سوال که در شرایط 
فعلي بهترین راه بازگشت سرمایه تهیه کنندگان همین 
اکران  می گویم  هم  من  گفت:  است،  آنالین  اکران 
اما نه برای فیلم هایی  باشد  باید وجود داشته  آنالین 
که ظرفیت نمایش روی پرده سینما را دارند. ما باید 
و  دهیم  نمایش  پرده  روی  را  خود  فاخر  فیلم های 
را در شبکه های وی اودی  فیلم های کمی معمولی تر 

موضوع هستم.  این  موافق  خیلی  اتفاقا  کنیم.  اکران 
چون اکنون چند سالی است که ما با این سوال مواجه 
هستیم که چرا یکسری از فیلم ها با وجود زحمت و 
هزینه ای که پرداخت کرده اند، رنگ پرده نمی بینند و 
همیشه شاکی هستند که به آنها فرصت اکران داده 
نمی شود. من می گویم که ما باید ظرفیت های نمایشی 
خود را باال ببریم. همینطور سیستم قاچاق فیلم ها را 
قابل  درآمد  هم  وی اودی  شبکه های  تا  کنیم  مهار 
ترتیب  این  به  کنند.  تهیه کنندگان  نصیب  را  قبولی 
را  بیشتری  تولیدات  که  کنند  پیدا  رغبت  هم  آنها 
داشته باشند. ولی در اکران آنالین فیلم خروج اتفاقی 
رخ داد که همه را اذیت کرد. به نوعی دو ساعت از 
اکران نگذشته، شبکه قاچاق با دانلود فیلم، آن را در 
هر  به  می گویم  من  کرد.  توزیع  مجازی  شبکه های 
دلیلی که ما این فیلم ها را در شبکه های خانگی نمایش 
می دهیم، اگر بتوانیم حداقل بخش اعظمی از توزیع 
غیرقانونی آن را مهار کنیم، قطعا گردش حساب قابل 
قبول تری برای صاحبان آثار به وجود می آید. وضعیت 
اگر  حتی  بزرگ،  فاخر  فیلم های  اکران  برای  کنونی 
سازندگان آنها هم تصمیم بگیرند که فیلم های خود 
درآمد  آنقدر  کنند،  توزیع  وی اودی  شبکه های  در  را 
مالی نخواهد داشت که بتواند حتی هزینه های آنها را 
پوشش دهد. مگر اینکه تمهیدات کپی رایت برای آنها 
فراهم شود. از طرفي قیمت ۱2 هزار تومانی برای یک 
خانواده که می خواهند دور هم فیلمی را ببینند قیمت 
زیادی نیست. به نوعی سینما محدود به یک نفر بوده 

ولی نمایش آنالین همه خانواده را شامل می شود. به 
نظرم اگر می خواهیم این صنعت سرپا بایستد و بتواند 
با تولید اثر به حیات خود ادامه دهد، باید گردش مالی 
قابل قبولی در آن فراهم شود. این اتفاق نیز جز اینکه 
هزینه آن توسط مصرف کننده پرداخت شود، راه دیگری 
از نظر من ۱2 هزار  باید بگویم که  ندارد. در نهایت 
تومان خیلی قیمت باالیی نیست که ما بخواهیم در 

موردش چانه بزنیم.
این  به  پاسخ  در  سینما  موفق  تهیه کننده  این 
سامانه های  یا  دولت  بود  شده  پیشنهاد  که  سوال 
وی اودی ۱00 فیلم امسال را به صورت یک پکیج 
نیز  فیلم ها  تا  کنند  خریداری  آنالین  اکران  برای 
از  دولت  می دانم  بعید  گفت:  نشوند؟  ضرر  دچار 
اساس  بر  حتی  را  فیلم ها  که  باشد  برخوردار  قدرتی 
قیمت های تمام شده آنها بخرد و بعد در شبکه های 
مختلف توزیع کند. همانطور که گفتم این شبکه ها به 
خاطر مشکالت کپی رایت و مسائلی از این دست خیلی 
امنیت ندارند که حال وی اودی ها یا دولت بخواهند 
از سوی دیگر ما  انجام دهند.  را  این سرمایه گذاری 
مهار  کرونا  بحث  دیگر  ماه  دو  یا  یک  که  امیدوارم 
شود و جامعه شرایط عادی خودش را پی بگیرد. در 
آن شرایط وقتی مردم قرار است دور هم جمع شوند، 
از خانه بیرون بزنند و بخواهند مکانی را داشته باشند 
که اوقات شان را در آن با خوشی بگذرانند، سینما یکی 
از مکان های قابل اعتنا در کشور است.  اگر بخواهیم 
آن را هم از مردم بگیریم، می خواهیم چه چیزی را 

باید بگویم سینما  جایگزین آن کنیم. عالوه بر این 
است که گردش اقتصادی قابل قبولی را برای صاحبان 
اثر تولید کرده و این رغبت را ایجاد می کند که آنها به 
ساخت آثار بعدی خود رغبت پیدا کنند. از طرفي باید 
این فرهنگسازي در میان مردم ایجاد شود که نسخه 
قانوني فیلم ها را خریداري کنند و عدم استقبال آنها 
وکاسبي  کار  تا  مي شود  باعث  قاچاق  نسخه هاي  از 
تخته شود. فکر می کنم بخش  فرهنگي  قاچاقچیان 
اینکه  علیرغم  خارجی،  کشورهای  مردم  از  اعظمی 
کرده اند  عادت  می آید،  بیرون  هم  قاچاق  کپی های 
که به صورت قانونی به دیدن آثار بپردازند. عالوه بر 
این شبکه نت فلیکس هم همچون هالیوود،  مخاطبان 
جهانی دارد. این شبکه نزدیک 200 میلیون عضو دارد 
که اگر هر عضو آن بابت هر فیلمی که می بیند، نیم 
درآمد  که  شده  هنگفتی  مبلغ  کند،  هزینه  هم  دالر 
قابل قبولی را نصیب این شبکه می کند. به نظرم ساز 
و کار آنها مقداری جاافتاده تر از ماست. در کشور ما 
به دلیل همین عدم کنترل کپی رایت، بخش اعظمی از 
منافع محصوالت به جیب تهیه کنندگان و سازندگان 
اکران  در  مثال  عنوان  به  می رود.  هرز  و  نرفته  آثار 
این  که  دیدیم  بودیم.  اتفاق  این  شاهد  خروج  فیلم 
بندگان خدا این همه هزینه کرده و زحمت کشیدند 
ولی چه گردش مالی برای آنها حاصل شد که بقیه 

را هم تشویق به ادامه همین مسیر کند.
کارگردان  و  تهیه کننده  اطیابی  سیدمسعود 
سینما که این روزها فیلم هاي انفرادي و دینامیت را 
آماده اکران دارد، یکي دیگر از سینماگراني است که 
تاکید دارد و مي گویند  روي موضوع قاچاق فیلم ها 
براي اکران آنالین فیلم ها باید شرایط و زیرساخت ها 
مي گوید:   شاخص  فیلمساز  این  باشند.  مهیا  کامال 
نمایش آنالین فیلم ها در آینده مشروط بر حل کردن 
و  معنوی  مالکیت  رعایت  و  ثبت  آن،  قاچاق  بحث 
مادی آثار و پیگیری قوه قضائیه در خصوص ثبت ها 
همه  وجود  با  است.  قاچاقچیان  با  جدی  برخورد  و 
اینها نمایش آنالین می تواند به عنوان یک ظرفیت 
قرار  سینما  در  فیلم  اکران  کنار  در  نمایشی  بزرگ 
داریم  میلیونی   80 جمعیت  یک  ما  باالخره  بگیرد. 
سینمایی  آثار  مخاطب  آنها  درصد   50 از  بیش  که 
هستند اما نه فقط در سینما. پس می توان اشخاصی 
که سینما نمی روند اما فیلم می بینند را جذب نمایش 

آنالین کرد.
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ایران  سینمای  تهیه کنندگان  شورای عالی 
یکی  )متهم  امامی  کرد، محمد  اعالم  گذشته  روز 
سینما  تهیه کننده  کشور(  اقتصادی  پرونده های  از 
نبوده و نیست! این ادعا در حالی مطرح می شود که 
کارت تهیه کنندگی محمد امامی چندسال پیش صادر 
شده و به تصویر کارت تهیه کنندگی اش که از سوی 
کانون تهیه کنندگان فیلم ایران صادر شده موجود و 
به سرعت در رسانه ها و شبکه هاي مجازي منتشر 
شده است. روابط عمومی شورای عالی تهیه کنندگان 
سینمای ایران، از سوی دبیرخانه این نهاد اعالم کرد 
که محمد امامی، تهیه کننده سینما نبوده و نیست. به 
همین جهت هم هیچگونه پروانه فیلمسازی )ساخت( 
فیلمی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به نام وی صادر نشده است. مرجع شناسایی 
حرفه تهیه کنندگی سینما شورای عالی تهیه کنندگان 
و در نهایت شورای صدور پروانه فیلمسازی سازمان 

سینمایی کشور است.
اما در پي این ادعا و البته انتشار تصویر کارت 
تهیه کنندگي محمد امامي، امروز فرشته طائرپور از 
این موضوع دفاع کرد. البته این اولین بار نبود که 
عکسی از کارت تهیه کنندگی امامی رسانه ای می شد. 
تصویر  امامی  محمد  دستگیری  از  پس   ۹5 سال 
کارت تهیه کنندگی وي که امضای فرشته طائرپور 
را داشت، منتشر شد و همان زمان نیز سروصداي 
زیادي به پا کرد. اما فرشته طائرپور همان زمان در 
یادداشتي از عملکرد خود دفاع کرد و پاي امضاي 
خود روي کارت تهیه کنندگي محمد امامي ایستاد. 
این یادداشت، شرایط و ضوابط عضویت در  او در 
کانون تهیه کنندگان فیلم ایران را برشمرد و نکاتی 
را درباره صدور کارت برای محمد امامی یادآور شد.

است:  آمده  طائرپور  یادداشت  کامل  متن  در 
کانون تهیه کنندگان فیلم ایران که در مراحل ثبت 

قانونی در وزارت کار، نامش به انجمن کارفرمایی 
تهیه کنندگان فیلم تهران تغییر یافت، از بدو تاسیس 
فرایند  امتیازات،  محاسبه  با طراحی جدولی جهت 
پذیرش تهیه کنندگان متقاضی عضویت را نظام مند 
ساخت. در این جدول، شرایط متقاضی با امتیازات 
وی در هر یک از بخش های ذیل الذکر مورد بررسی، 
تطبیق، محاسبه و جمع بندی قرار گرفته و در صورت 
متقاضی  عضویت  درخواست  به  الزم  امتیاز  اخذ 
تهیه کنندگی  ۱-سابقه  می شود.  داده  مثبت  پاسخ 
یا  )با مجموع صددرصد( در یک  و سرمایه گذاری 
چند پروژه سینمایی، طی پنج سال منتهی به تاریخ 
یا  تهیه کنندگی  ارائه درخواست عضویت 2-سابقه 
مدیریت تولید )مجری طرح( در سریال های شاخص 

تلویزیونی. ۳-سابقه تهیه کنندگی و سرمایه گذاری در 
سریال های موفق نمایش خانگی. 4-فارغ التحصیلی 
موضوع  با  مرتبط  رشته های  از  یکی  در  متقاضی 
ادبیات به طور عام  سینما به طور خاص و هنر و 
و یا مدرک کارشناسی متقاضی در سایر رشته های 
سینما  با  مرتبط  فعالیت های  5-سابقه  دانشگاهی. 
در تشکل های صنفی، سازمان ها و مراکز آموزشی. 
داوری جشنواره ها،  هیات های  در  6-سابقه حضور 
جوایز داخلی و بین المللی، سینمایی، تئاتری، تالیف، 
مرتبط  فعالیت های  7-سایر  آموزش.  و  ترجمه 
متقاضی در ایران و خارج، که مازاد بر موارد فوق، 
بیانگر صالحیت وی جهت ورود به عرصه تهیه و 

تولید فیلم باشد.

در تیرماه سال ۹۳ درخواست عضویت آقای 
محمد امامی، مانند هر درخواست دیگری در کمیته 
عضویت و هیات رئیسه کانون مطرح و با توجه به 
سرمایه گذاری و تهیه کنندگی ایشان در پروژه های 
شاهگوش )به کارگردانی داوود میرباقری(، ابله )به 
کارگردانی کمال تبریزی(، روزی روزگاری عاشقی 
)به کارگردانی حسن فتحی( که یک مورد از آنها 
شبکه  وارد  و  یافته  پایان  تاریخ  آن  در  تولیدش 
نمایش خانگی شده بود و دو تای دیگر در آستانه 
دریافت  همچنین  و  داشتند  قرار  تولید  میانه  یا  و 
جایزه ای با عنوان بهترین تهیه کننده مجموعه های 
سینمایی  مراسم  یک  داوران  از  خانگی  نمایش 
ویدیویی، مورد تصویب قرار گرفت. تا جایی که من 
از صنوف تهیه کنندگی، وارد  می دانم هیچ صنفی 
ماهیت سرمایه اعضایش برای تولید آثار نمی شود. 
این مطلبی است که مرجع رسیدگی به آن، جای 
تاریخ  آن  در  ما  برای صنف  آنچه  است.  دیگری 
کفایت می کرد، حاصل فعالیت ایشان در پروژه هایی 
بود که مورد اشاره قرار گرفت. تجربه های بعدی 
نامبرده در امر ساخت سریال شهرزاد و همچنین 
می دهد  نشان  نیز  روز،  یک  و  ابد  سینمایی  فیلم 
که صنف در تشخیص قابلیت ایشان، صرفا برای 
تهیه کنندگی، خطا نکرده است. اکنون انتشار تصویر 
با  کارت عضویت نامبرده در کانون تهیه کنندگان 
امضای اینجانب به عنوان رئیس صنف، تنها حاکی 
از این واقعیت است که جریانی بیمار، باز در صدد 
آنست که به مدد تنها مهارتش، سوار موج تازه ای 
شود و با خبرسازی های جنجالی و هدفمند، سلسله 
عملیات مضحکی را برای کشف و افشای چیزهایی 
آغاز کند که جرم شمردن آنها جز به توهم نمی ماند 
به سمت یک  بیاندازد  تیری  تاریکش  از دنیای  و 
آن  حیثیت  بر  خدشه ای  شاید  تا  معتبر،  صنف 

بعید  این جریان فرصت طلب،  از  باشد.  وارد کرده 
شماری  محکوم  و  شناسایی  تا  حتی  که  نیست 
صادر کنندگان شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه 
این فرد هم به عقب برود. این سیاست نخ نما که 
مدیریت  پیشین  دوره  از  سینما  ناخواسته  میراث 
است،  رسانه  و  فرهنگ  و  هنر  عرصه  در  دولتی 
تمام شجاعتش در لگد زدن به یک فرد گرفتار و 
که  می گیرد  تشکلی شکل  به  تهمت  و  توهین  یا 
استقالل و اعتبار ذاتی آن به اثبات رسیده است. 
مدارک  به  استناد  با  کشور  قضایی  مراجع  قطعا 
متقن، پرونده تخلف در صندوق فرهنگیان را که 
موظف به مراقبت از دارایی های خرد شریف ترین 
و  بررسی  مورد  دقت  با  بوده اند  جامعه  این  قشر 

و  داد  خواهند  قرار  علنی  و  عادالنه  رای  صدور 
شرایط برخورد با متخلفان را نیز مشخص خواهند 
کرد، لذا ضرورتی برای ایجاد بلوا در حیطه سینما، 
و تالش مذبوحانه برای تخریب یک تشکل صنفی 
انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان 8۳ عضو  نیست. 
دارد که اکثر آنان با کارنامه های درخشان، به امور 
یقینا  مشغولند.  صنفی  خدمات  همچنین  و  تولید 
برگزار  بزودی  که  تشکل،  این  عمومی  مجمع 
بازنگری  یا  رسیدگی  مرجع  باالترین  شد،  خواهد 
چنانچه  و  است  صنف  اعضای  عضویت  مورد  در 
موردی برای لغو عضویت وجود داشته باشد، در آن 
مجمع به بحث گذاشته خواهد شد ونه در پیشخوان 
خبرگزاری ها و نشریات زرد و آلوده به انواع کینه ها.

یک بام و دو هوا...

دفاع فرشته طائرپور از صدور کارت تهیه کنندگي محمد امامي!


