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بحران سالمت
بحران اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد

عملیات بارگیری )Load Out( جکت سرچاهی سکوی ۱۱B طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی برای انتقال به محل نصب خود در مرز مشترک ایران و قطر روز پنجشنبه گذشته 
آغاز شد. با بارگیری این جکت طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به طور رسمی شکسته شد.

وزن این چهارپایه ۲ هزار و ۱۲۰ تن و ارتفاع آن ۸۰ متر و نیم است، این جکت قرار 
است در ناحیه ۱۱B منطقه پارس جنوبی در ۱۳۵ کیلومتری از ساحل عسلویه و در عمق ۷۱ 
متر از سطح دریا نصب شود. جکت دارای چهار پایه میان تهی است که عملیات شمع کوبی 

و استحکام آن در کف خلیج فارس از طریق آنها انجام می شود.
این جکت دارای ۱۵ حلقه کانداکتور گاید به قطر ۲۶ اینچ است. کانداکتور گایدها قطعاتی 
مخروطی هستند که با قرار گرفتن در طبقات زیرین سازه به عنوان راهنما برای عبور ۱۵ ردیف 
خط لوله حفاری عمل می کنند. یعنی پس از نصب جکت در دریا و استقرار دکل حفاری روی 
آن لوله های حفاری از میان جکت و از طریق این مخروط ها به سطح دریا هدایت می شوند 
تا با عبور مته ها عملیات حفاری انجام شود. این هدایتگرها با توجه به ارتفاع زیاد جکت از 

انحراف و خمیدگی لوله ها بر اثر فشار آب جلوگیری می کنند. 
صفحه 4

طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شکسته شد

معلمان در شرایط »کرونا« پرچم آموزش را
برافراشته نگه داشته اند

معاون اول رئیس جمهور نوشت: معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجویان در شرایط 
کرونا پرچم آموختن و یادگیری را برافراشته داشته اند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در توئیتر با تبریک 
فرا رسیدن ۱۲ اردیبهشت و روز معلم، نوشت: روز معلم بر همه معلمان، استادان و مربیان 
عزیز مبارک باد. تعلیم و تربیت، منزل اول در راه رشد و توسعه و غلبه بر همه ضعف هاست 

و معلم بزرگترین راهبر و راهنما.
وی تاکید کرد: امروز هم که جامعه باید به سالمت از رویارویی با کرونا بگذرد، نه 
تنها تاب آوری بلکه راهگشایی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در شمار مهم ترین 

مسئولیت های ملی است.
صفحه ۲

وزیر آموزش و پرورش: 

چاره جویی برای دانش آموزانی که به شاد 
دسترسی ندارند 

آینده تحصیلی دانشجویان بین المللی در هاله ابهام
نظرسنجی از ۱۹ هزار دانشجوی بین المللی سه حوزه 
آسیا، اروپا و آمریکا نشان می دهد شیوع کرونا موجب شده 
از کشور  ادامه تحصیل در خارج  از  دانشجویان  نیمی  است 

خود منصرف شوند.
دانشجویان بین المللی آینده در چین، هند، اتحادیه اروپا 
و آمریکای شمالی همچنان به بحران کروناویروس واکنش 
نشان می دهند و نظام بین المللی رتبه بندی آموزش عالی 
را  آنها  واکنش  دانشجویان،  نظرات  آوری  جمع  با  کیواس 
سنجیده است.کروناویروس یا کووید ۱۹ بخش های مختلف 
در سراسر جهان را متحول کرده است و آموزش عالی نیز از 

این قاعده مستثنی نیست.
از بسته شدن دانشگاه ها تا سرمایه گذاری در یادگیری 
آنالین و حمایت از قرنطینه دانشجویان و کارکنان، از جمله 
اقداماتی است که دانشگاه ها با شیوع کرونا ویروس آن را انجام 

داده اند و خود را با حالت جدید سازگار کردند.
صفحه ۲

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایالم:

تسهیالت کم بهره به باشگاه های آسیب دیده 
از کرونا پرداخت می شود
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آتیال پسیاني: 

روزهاي خوبي در 
انتظار تئاتر کشور 

نیست!

5ورزش
برهانی: 

مدیران متخلف 
استقالل به زندان 

بروند

هنگ 7فر

آتيال پسياني يكي از شاخص ترين و برجسته ترين هنرمندان 
كشور در عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون مي باشد كه سالهاست 
در باالترين سطح اين هنر در حال فعاليت است. چندروز پيش 
از هنرمندان در  بار بسياري  اين  او وارد 63 سالگي شد و 
روزهايي كه در قرنطينه به سر مي برند، تولد او را به شكل 

مجازي تبريك گفتند. 

آرش برهانی درباره جلسه ای كه اخيرا با احمد سعادتمند، 
مديرعامل باشگاه استقالل داشت، اظهار كرد: ای كاش به آن 
جلسه نمی رفتم چون االن هر صحبتی انجام می دهی، می گويند 
برای مديرعامل صحبت می كند. فكر می كنم آقای سعادتمند را 
برای اولين بار در آن جلسه می ديدم و قبال هم اين اعتقاد را 

داشتم كه هر كسی می آيد، بايد به او زمان داد.

جمال ميرصادقی، نوشت: عمر دراز به من فرصت تجربه های 
بی شمار را در زندگی داده و زيرو باالهای بسيار را ديده  ام. 
بچه كارگر بودم و پدرم قصاب بود. تازه وارد كالس هفتم 
شده بودم و سه ماه بيشتر از سال تحصيلی نگذشته بود 
كه پدرم مرا از مدرسه بيرون كشيد و گفت، بهتر است در 

دكان قصابی كار كنم. 

خوش باش
 دمی که

 زندگانی این است
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رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه کفش 
های ماشینی تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی به بحران پس از کرونا 
اظهار داشت: با شیوع کرونا دو ماه اصلی کار و کسب کاماًل تعطیل شد و 
اصناف ماندند با انبارهایی پر از کاالهای تولید شده که به ازای تهیه مواد 
اولیه آن، چک هایی را تحویل داده بودند، بنابراین نه شرایطی برای فروش 

داشتند، نه توان پرداخت چک های محول شده و این به معنای ورشکستگی 
و خالی شدن تمام نقدینگی است.

علی اژدرکش در ادامه گفت: توجه به این نکته ضروری است که نیمه 
دوم سال ۹۸ با نوسان زیاد، دالر افزایش پیدا کرد، با این حساب تولیدکنندگان 
و کسبه با توجه به کاهش ارزش نقدینگی خود، تمام تالش خود را برای 

پایدار نگه داشتن واحدهای صنفی و کارگران خود بکار بستند تا به امید خدا 
در پایان سال بتوانند تنها بخش کوچکی از زیان های افزایش ارزش دالر را 
جبران کنند اما متاسفانه کرونا این شرایط را حذف کرد و باز کسبه ماندند 

با کوهی از مشکالت.
صفحه ۳

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.
به  از جهانی شدن  تعریف  بیماری کرونا جلوه عینی  نظر می رسد شیوع گسترده  به 
عنوان پدیده ای فراگیر و 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 فرض کنیم که توانسته است با در هم شکستن مرزهای مکانی و زمانی 
جهان را درگیر معضلی به نام بیماری کرونا با پیامد های زیانبار فردی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی کند، بنابراین می توان گفت ویروس کووید۱۹هشداری بر ساکنان جهان امروزی 

است در راستای بازنگری نگرش شان بر حیات در کره زمین.
در این میان ایران به عنوان جامعه ای که همواره در مقابل جهانی شدن در زمینه 
های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از خود مقاومت نشان داده مطرح است. مقاومت 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 
اجتناب  امر  امر ضرورت توجه به جهانی شدن به عنوان یک  افراد جامعه. شاید همین  و 
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 

و  بوده است  الگو های جهانی در ساخت خانه ومحیط های شهری و جاده ها  رو  دنباله 
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 و بیگانگی در فضاهای شهری اغلب موجی از عدم تعلق 
اجتماعی را تقویت می کند که کنترل شرایط بحرانی را دچار اختالل می کند. اتوبان های 
عریض و طویل و قطار های شهری گاه به جای کاهش بار ترافیکی و حل معضالت شهری 
بار  خود موجب تحریک شهروندان به سفر های غیر ضروری درون شهری و افزودن بر 
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 و حتی مذهبی جامعه ایران آن گونه که انتظار می رفت 
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 
باشند.شاید توجه کمتر به کیفیت و تناسب چنین سازمان های مدرنی با نیاز های محلی 
جامعه ایران و گاه افزایش صرفا کمی آنها با کار کرد های پنهان سیاسی از عوامل ناکار 
آمدی شان باشد.همچنین ساختار ها و تشکیالت مدرنی چون شورایاری ها،سرای محالت 
و ساختار های عریض 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 
توجه جوامع  قانونی مورد  توبیخ  و  تنبیه  آموزش و حتی  از طریق  پذیری که  و مسئولیت 
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 
افراد یک جامعه  تعامل سالم و سازنده راهبران و  از جمله مواردی است که در  اجتماعی 
ریشه دارد بنابراین اهمیت مسئولیت پذیری راهبران جامعه ایران در تامین خیر عمومی و 

همگانی دو چندان است.
به طور خالصه می توان گفت تحت تاثیر جهانی شدن به ویژه در بعد فرهنگی در 
سبک زندگی و سبک تغذیه و شیوه گذران اوقات فراغت و شیوه تعامل با اعضای خانواده 
و بستگان ،سبک معماری و بسیاری موارد دیگر تغییراتی در جامعه ایران رخ داده است که 
شاید گریزی از آنها نبوده است چرا که نمی توان در این جهان به هم پیوسته خود را تافته 
جدا بافته از جهان دانست.اما تجربه شرایط بحرانی بیماری کرونا ضرورت باز نگری به جهانی 
شدن و پذیرش قاعده مند و اصولی آن را نمایان کرد همچنین ضرورت و توجه ویژه به 
سنت ها و ارزش ها و آموزه ها و تجربیات و نیاز های محلی را بیش از پیش آشکار ساخت.

*پژوهشگر اجتماعی

سرمقاله
اهمیت کارمعلمان 

کم تر از مدافعان سالمت نیست
فروغ تیموریان

امسـال در حالـي هفتـه معلـم آغاز شـده کـه معلمان و اسـاتید 
نقـش و اهمیـت ویـژه خـود را در خصـوص تدریس شـان در فضـاي 
مجـازي بـه همـه ثابت کردند و حتـي قبل از اجراي دسـتورالعمل ها، 
دوسـتان و همـکاران فرهنگي بـه صورت خودجـوش حرکتي عظیم 
را آغـاز کردنـد و بـا آنکه هـر روز خبرهـاي تازه و متنوعـي در حوزه 
آمـوزش ماننـد رتبه بنـدي و البتـه کمبودها و تغییرات مي شـنیدند، با 

انگیـزه و امیـد، شـبانه روز تالش شـان را ادامـه مي دادند.
ایـن روزهـا حرکت این سـتون هاي عرصه آمـوزش که اهمیت 
کارشـان کمتـر از مدافعان سـالمت نیسـت، شـبانه روز انـواع مطالب 
علمـي و موضوعـات مطلوب را در اختیار دانش آموزان و دانشـجویان 
قـرار مي دادنـد و بخـش مهمي از وقت شـان در خانه صـرف آموزش 
دانش آمـوزان و دانشـجویان و درگیـر تدریـس و یـاد دادن مي شـد. 
بمانـد کـه صحبت هاي زیادي در مـورد آموزش هاي یک طرفه دارم!

امیـل دورکیـم معتقـد اسـت کـه نسـل هاي نـارس و نابالـغ 
در سیسـتم هاي آموزشـي توسـط معلمـان بالـغ مي شـوند و بخـش 
عمـده اي از پرورانـدن افـکار و اجتماعـي کـردن افـراد و بـه عبارتي 
رشـد و پـرورش کـودکان، نوجوانان و حتي جوانان توسـط اسـاتید و 
مراکز آموزشـي ایجاد خواهد شـد. بخشـي از جامعه پذیري و سـازگار 
کـردن افـراد در جامعـه و تربیـت صحیـح آنـان متناسـب بـا محیط 
اجتماعـي خاص شـان توسـط تعلیم دهنـدگان آموزشـي یـا معلمـان 

ایجـاد مي شـود.
معلمان و اسـاتید هسـتند که مي توانند بذر نویني از اندیشه هاي 
نـاب عقالنیـت مبتنـي بـر آموزه هـاي مقـدس و مفیـد را در ذهن و 
ضمیـر فرزنـدان ایـن سـرزمین بنشـانند و بـه آنهـا اجازه دهنـد تا از 

فرصت هـاي طالیـي زندگي شـان بهره مند شـوند.
رابطـه معلـم بـا مخاطـب قبـل از اینکه یـک رابطـه فرمولي و 
کالسـیک باشـد، یـک رابطـه باطني و معنوي اسـت و معلـم قبل از 
آنکه با درس و بحث سـر و کار داشـته باشـد با روح و جان و اندیشه، 
خـرد دانش آمـوز یـا دانشـجو سـر و کار دارد. معلـم یـک الگـوي بـا 
نفـوذ و مربـي اسـت کـه دانش آمـوز از اخـالق و رفتار، از طـرز اداره 
کالس، از رعایت عدل و انصاف، از وقت شناسـي و نظم، از دلسـوزي 
و مهربانـي، از خوشـرویي و فروتنـي، دینـداري، اخالق و خوشـرویي 
او درس هـا مي آمـوزد و در زندگـي بـه  کار مي گیـرد. از این روسـت 
که وظیفه معلمي بسـیار حسـاس و سـنگین و پرمسـوولیت است. به 
ایـن دلیل اسـت که هر سـال در آسـتانه روز معلم یـادآوري مي کنیم 
کـه مـا معلمـان و همـه اسـاتید حوزه آمـوزش از چه جایـگاه خاصي 
برخـوردار هسـتیم و چگونـه متولیان امـر آمـوزش مي توانند به حفظ 

ایـن موقعیـت اجتماعي کمـک کنند.
هر سـال امید داریم که مشـکالت مان از سـال قبل کمتر باشد، 
وعده هاي داده شـده محقق شـود، منزلت و جایگاه معلم حفظ شـود 
و ماننـد کارکنـان سـازمان هاي مختلف معلم نیز از مزایایي شایسـته 
حقوقـي و معیشـتي گرفتـه تـا امکانات رفاهـي برخوردار شـود و... تا 

شـاید معلم در آسـتانه بازنشسـتگي آرزو نکند، کاش معلم نبود!  
کري کوپر، اسـتاد روانشناسـي سـازماني و سـالمت دانشـگاه 
منچسـتر در تحقیقاتـي کـه  انجـام داد، بیراه نگفته بـود که تدریس 
یکـي از سـه حرفـه پراسـترس دنیاسـت. اما چـرا این شـغل به این 
میـزان پـر از اسـترس شـده اسـت؟ چـرا بایـد معلمـان بیشـترین 
زمـان عمـر و زندگي شـان را بـا دلهـره سـپري کننـد؟ آیـا زمانـي 
مي رسـد کـه کسـي گالیه هـاي معلمان را بشـنود و قـدر این حرفه 

مهـم را بداند؟

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

اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
را  جهانی  وضعیت  مردم  همه 
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 چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این 
بخش برنامه ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی 
نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش 

سالمت است، اما سالمت اقتصادی نیز اهمیت دارد.
در حال حاضر برای برون رفت از این وضعیت این سوال 
مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این 
خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع. در 
رابطه با تمهیل واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور 
بعد از کرونا و حین کرونا، فورس ماژور است و شرایط غیرمترقبه 
است. این شرایط غیرمترقبه نه تنها برای ایران که برای کل 
جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با 
یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است. نتیجه 

چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دالر شده و خیلی 
تعطیلی  از شرکت ها در حال  بسیاری  از شرکت ها منحل و 
هستند. در عین حال، بورس های جهانی سقوط کرده است. 
در حال حاضر بزرگ ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در 

جهان اتفاق افتاده است.
که  می داد  نشان  شرایط  مجموعه  نیز  داخلی  حوزه  در 
در حوزه بازرگانی 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 
با  عظیم چک های برگشتی روبه رو خواهیم بود و همچنین 
مواجه  توزیع کننده  واحدهای  از  برگشت کاالها  سیل عظیم 
می شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.

در شرایط فورس ماژور باید همه روابط اقتصادی )رابطه 
رابطه  مصرف کننده،  با  تولیدکننده  رابطه  مردم،  با  بانک ها 
بستانکار با بدهکار و...( تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت 
دهند. بنابراین در همه حوزه های اقتصادی، شرایط مهلت دادن 
باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوه قضاییه یک مسوول دارد 
و می تواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید 
مصوبه ای برای تمهیل داشته باشد و بانک ها باید طلب های 
اقدامات صورت  این  از  بیاندازند. یک سری  تاخیر  به  را  خود 

گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
را  خود  شغل  اساسا  افراد  شغلی  رشته های  برخی  در 

افرادی که در رستوران ها کار  مثال،  برای  داده اند.  از دست 
می کردند یا در کارهای خدماتی و حمل ونقلی بودند و همچنین 
بناها و شاگردهای مغازه ها، 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 ۶ 
ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت 

و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این که وام داده شود.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای 
کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و 
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 ۷۵ هزار 
میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع 

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

را از راه تبدیل می تواند تامین کند.
بنا به گفته مسووالن دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان 

دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. 
همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک ها منجمد و همین طور 
باید  را  منجمد  دارایی های  است. مجموعه  مانده  بالاستفاده 
تبدیل به دارایی های روان و جاری کرد تا بتوان مشکالت را 
حل کرد. در عین حال، حجم نقدینگی ای که در کشور وجود 
دارد که بیش از ۲ 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 بگویم که ما در سطح 
اقتصادی کشور، آورده های بزرگی را داریم که همه همگن 
نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی باال داریم، گروه هایی با 

سالیق و روحیه های مختلف وجود دارد.
در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود 
و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که 
باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، 
مضرر است. یعنی مسایل کشور به گونه ای است که باید هر 
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

نگاه و نظر
پیشنهادهای اقتصادی برای عصر کرونا

تحقیق

جهانی شدن کرونا و ضرورت توجه به محلی شدن

هفته معلم گرامی باد
 به بهانه روز معلم و به پاس زحمات ارزشمند 

 مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد مقدس جناب 
آقای کمالی و همچنین از زحمات بی دریغ و خالصانه مدیریت محترم 
و همچنین    آقای محمودترکستانی  جناب  علی شریعتی۱  دکتر  مدرسه 
بر خود وظیفه  آقای غالمعلی صفری   موسس محترم  مدرسه جناب 
می دانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات شما اساتید گرانقدر 

تقدیر و تشکر نمایم 
سمیه باقرزاده 
آموزگارپایه اول 
آموزشگاه دکترعلی شریعتی 1



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1447-شنبه 13 اردیبهشت 21399 معه جا
آینده تحصیلی دانشجویان بین المللی در هاله ابهام

زهرا ثقفی الریجانی
هزار   ۱۹ از  نظرسنجی 
دانشجوی بین المللی سه حوزه 
آسیا، اروپا و آمریکا نشان می 
دهد شیوع کرونا موجب شده 
است نیمی دانشجویان از ادامه 
تحصیل در خارج از کشور خود 

منصرف شوند.
دانشجویان بین المللی آینده در چین، هند، اتحادیه 
اروپا و آمریکای شمالی همچنان به بحران کروناویروس 
واکنش نشان می دهند و نظام بین المللی رتبه بندی 
آموزش عالی کیواس با جمع آوری نظرات دانشجویان، 

واکنش آنها را سنجیده است.
کروناویروس یا کووید ۱۹ بخش های مختلف در 
سراسر جهان را متحول کرده است و آموزش عالی نیز 

از این قاعده مستثنی نیست.
در  گذاری  سرمایه  تا  دانشگاه ها  شدن  بسته  از 
و  دانشجویان  قرنطینه  از  حمایت  و  آنالین  یادگیری 
کارکنان، از جمله اقداماتی است که دانشگاه ها با شیوع 
کرونا ویروس آن را انجام داده اند و خود را با حالت 

جدید سازگار کردند.
از  بسیاری  آینده،  تحصیلی  سال  به  نگاهی  با 
دانشجویی  نگران جذب  دنیا  عالی  آموزش  مؤسسات 

بین المللی خود در این شرایط محدود جهانی هستند.
نظام بین المللی رتبه بندی آموزش عالی کیواس 
به تازگی با متخصصان آموزش عالی جهانی صحبت 
کرده است و آنها بسیاری از چالش های کلیدی که با 

آن روبرو هستند را مورد تاکید قرار 
دادند، از جمله اینکه: »سعی داریم 
دانشجویان، اساتید و کارکنان خود 
را ایمن و سالم نگه داشته و در عین 
حال تالش می کنیم عملکردهای 
عادی را نیز حفظ کنیم. ما همچنین 
نگران ثبت نام در تابستان و پاییز 

هستیم.«
یادآور  متخصصان  از  برخی 
شدند: »تأثیر کروناویروس بر روی 
بوده  چشمگیر  بسیار  دانشجویان 
است به این معنی است که فشار 
رفع  برای  بودجه  تخصیص  برای 
کمبودهای ایجاد شده وجود دارد. 

از  ارتباطی و گزینه های آموزش  همچنین موضوعات 
راه دور وجود دارد که مشکالتی را ایجاد می کنند«

* سالمتی دانشجویان بزرگترین چالش آموزش 
عالی

همچنین بزرگترین چالش از نظر این متخصصین 
سالمتی دانشجویان و کارکنان است. جلوگیری از ترس؛ 
حفظ پیشرفت تحصیلی با راه حل های نوآورانه آموزشی، 
مانند آموزش آنالین؛ کسب درآمد کم تر از دانشجویان و 
هزینه های مربوط به ضروریات مرتبط با کرونا ویروس 

از دیگر چالش های این بخش است.
جذب  و  مالی  پایداری  به  مربوط  نگرانی های 
دانشجویان بین المللی بسیار برجسته است و دانشگاه ها 
تأکید می کنند شرایط به گونه ای است که که هر گونه 

برنامه ریزی ممکن را محدود می سازد.
نظام بین المللی رتبه بندی آموزش عالی کیواس 
با یک بررسی مداوم از دانشجویان بین المللی، وضعیت 
آنها را نسبت به همه گیری کروناویروس بررسی کرده 
است. این نظرسنجی از ماه فوریه ۲۰۲۰ آغاز شده و 
تاکنون ۱۹ هزار دانشجو در این نظرسنجی شرکت کرده 
اند. البته این نظرسنجی همچنان برای اطالع رسانی به 
مؤسسات و استراتژی های جذب دانشجویان بین المللی 

ادامه خواهد داشت.
بین  دانشجویان  که  است  این  توجه  مورد  نکته 
المللی چینی، اتحادیه اروپا، هند و آمریکای شمالی با 

یکدیگر تفاوت دارد.
از دانشجویان آینده نگر بین المللی پرسیده شد که 
آیا برنامه های آنها برای تحصیل در خارج از کشور از 
طریق شیوع تاج ویروس تحت تأثیر قرار گرفته است یا 
خیر. به طرز جالب توجهی، بسیاری از پاسخ دهندگان 
تحت تأثیر این بحران بوده اند و در نتیجه برنامه های 

خود را تغییر داده اند.
بحران  تأثیر  تحت  دانشجویان  از  نیمی   *

کروناویروس
اروپا  دانشجویان  چینی،  دانشجویان  درصد   ۶۶
۴۷ درصد، دانشجویان هندی ۵۷ درصد و دانشجویان 
آمریکای شمالی ۵۳ درصد گفتند بله تأثیر گذاشته است. 
تأثیری  بودند  معتقد  چینی ها  درصد   ۱۵ میان  این  از 
نداشته است. ۱۹ درصد دانشجویان اروپایی، ۱۳ درصد 
آمریکای  دانشجویان  و ۱۶ درصد  دانشجویان هندی 

شمالی نیز یادآور شدند که تأثیری نداشته است.
در این میان برخی نیز گزینه نمی دانم را انتخاب 
درصد،   ۳۴ اروپایی ها  درصد،   ۱۹ چینی ها  که  کردند 
هندی ها ۳۰ درصد و آمریکای شمالی ها ۳۱ درصد بودند.

در پرسش دیگری از دانشجویان بین المللی آینده 
پرسیده شد که چگونه کروناویروس برنامه آنها را برای 
تحصیل در خارج از کشور تغییر داده، آیا این امر باعث 
شده است که آنها مجبور شوند ورود خود را تا سال آینده 
به تعویق بیاندازند یا حتی برنامه های آن ها برای تحصیل 

در خارج از کشور را تغییر دهند.
۴۸ درصد دانشجویان چینی، ۴۰ درصد دانشجویان 
درصد   ۵۱ و  هندی  دانشجویان  درصد   ۵۴ اروپایی، 
برنامه  که  کردند  تاکید  شمالی  آمریکای  دانشجویان 

خود را به تعویق می اندازند.
همچنین برخی از آنها اعالم کردند که قصد دارند 
در کشور دیگری تحصیل کنند و تعداد زیادی عنوان 
کردند که دیگر قصدی برای ادامه تحصیل در خارج از 

کشور ندارند.
از  خارج  در  تحصیل  ادامه  تصمیم  در  تغییر   *

کشور دانشجویان

این امر به وضوح نشان می دهد که دانشجویان 
تصمیم  اول  درجه  در  جهان  سراسر  در  بین المللی 
می گیرند تا ورود خود را به سال بعد موکول کنند یا به 

تعویق بیاندازند.
بسیاری از پاسخ دهندگان همچنین اظهار داشتند 
که هیچ یک از گزینه های ذکر شده را نمی خواهند و 
این نشان می دهد که بسیاری هنوز در حال یافتن راه 
حل های جایگزین برای برنامه های تحصیل خود در 

خارج از کشور هستند.
که  است  مهم  بسیار  نامشخص،  مواقع  این  در 
تا  شوند  نزدیک  بین المللی  دانشجویان  به  مؤسسات 
درک کنند که آنها چه قصد و تصمیمی دارند و نیازهای 

آن ها چیست.
همچنین از دانشجویان بین المللی پرسیده شد که 
آیا عالقه مند هستند که بخاطر شیوع کروناویروس، به 
جای اینکه در محیط سنتی دانشگاه به تحصیل بپردازند، 

به صورت آنالین ادامه تحصیل دهند.
به  کامل  تحصیل  به  عالقه ای  دانشجویان   *

صورت آنالین ندارند
درصد   ۶ چینی،  دانشجویان  درصد   ۹ تنها 
 ۹ هندی،  دانشجویان  درصد   ۸ اروپایی،  دانشجویان 
درصد دانشجویان آمریکای شمالی بسیار عالقمند به 
بودند. در مقابل ۳۷  آنالین  به صورت  ادامه تحصیل 
درصد دانشجویان چینی، ۴۱ درصد دانشجویان اروپایی، 
دانشجویان  درصد  هندی، ۴۸  دانشجویان  درصد   ۵۰
آمریکای شمالی به هیچ وجه عالقه ای به ادامه تحصیل 

به صورت آنالین نداشتند.
این نتایج نشان می دهد که بخش بزرگی از پاسخ 
دهندگان هیچ عالقه ای به تحصیل به صورت آنالین 
ندارند. این موضوع نشان می دهد که مؤسسات نیاز به 

ارتباط بهتر با مزایای یادگیری آنالین دارند.
از  المللی  بین  دانشجویان  اینکه  از  اطالع  برای 

مؤسسات چه انتظاراتی دارند، از آنها پرسیده شد که آنها 
فکر می کنند مؤسسات آموزش عالی چه اقداماتی را باید 

برای محدود کردن تأثیر کروناویروس باید اجرا کنند.
به پاسخ دهندگان اجازه داده شد گزینه های مختلفی 
را انتخاب کنند: ارائه دروس تئوری به صورت آنالین، 
اطمینان از دسترسی به متخصصان بهداشت )به عنوان 
مثال پرستار( برای دانشجویان، ایجاد یک خط تلفنی ۲۴ 
ساعته برای دانشجویان، اطمینان از اینکه مواد ضدعفونی 
کننده به طور گسترده در پردیس دانشگاهی وجود دارد، 
برگزاری سخنرانی ها و سمینارها در اتاق های بزرگ تر 

برای به حداقل رساندن تماس.
بورسیه های  نحوه  دانستن  به  بیشتر  دانشجویان 

تحصیلی عالقمندند
دانشجویان چینی بیشتر گزینه اطمینان از دسترسی 
به متخصصان بهداشت را انتخاب کردند )۶۰ درصد(، 
دانشجویان اروپایی بیشتر گزینه ارائه دروس تئوری به 
صورت آنالین )۷۰ درصد(، دانشجویان هندی بیشتر 
برای  ساعته   ۲۴ تلفنی  خط  یک  ایجاد  گزینه های 
آنالین  صورت  به  تئوری  دروس  ارائه  و  دانشجویان 
)۵۸ درصد( و دانشجویان آمریکای شمالی بیشتر گزینه 
را  درصد(   ۶۴( آنالین  به صورت  تئوری  دروس  ارائه 

انتخاب کردند.
دانشجویان بین المللی به دنبال اطالعات و منابع 
خاص درمورد کروناویروس هستند و مؤسسات باید برای 
پاسخگویی به هرگونه سوال یا سؤالی که ممکن است 
دانشجویان داشته باشند آماده باشند. در نظرسنجی از 
پاسخ دهندگان خواسته شد تا محدوده اطالعات مورد 

نیاز خود را انتخاب کنند.
تحقیق در مورد کدام برنامه 
برای ادامه تحصیل، انتخاب مقصد 
مقاله  و  نویسی  برنامه  مطالعه، 
و  تحصیلی  بورسیه های  نویسی، 
جمله  از  مطالعه  جایگزین  اشکال 

محدوده این اطالعات بودند.
چینی  ن  یا نشجو ا د ی  ا بر
د  ر مو ر  د تحقیق  ی  ینه ها گز
تحصیل  ادامه  برای  برنامه  کدام 
 ۳۱( مطالعه  جایگزین  اشکال  و 
اما در مقابل  دارد.  اهمیت  درصد( 
 ۴۲( اروپایی  دانشجویان  برای 
درصد( برای دانشجویان هندی )۵۴ 
درصد( و برای دانشجویان آمریکای شمالی )۵۲ درصد( 
گزینه اطالع از میزان بورسیه های تحصیلی اهمیت دارد.

این نشان می دهد که دانشجویان بین المللی در 
طی فرایند تصمیم گیری خود نیازمند طیف وسیعی از 
پشتیبانی هستند و مؤسسات باید در این مطالب آموزنده 
سرمایه گذاری کنند و به طور واضح دسترسی به این 

منابع را به دانشجویان بین المللی اطالع دهند.
چین بزرگترین کشور مبدأ برای دانشجویان بین 
دیگری  کشور  هر  از  بیش  کشور  این  است.  المللی 
کشور  از  خارج  در  عالی  تحصیالت  برای  جهان،  در 
دانشجو می فرستد. طبق اعالم یونسکو، بیش از ۹۲۸ 
هزار دانشجوی چینی در سال ۲۰۱۹ در خارج از کشور 
بزرگترین  ایاالت متحده، چین  در  اند.  تحصیل کرده 
منبع دانشجویان بین المللی است و بیش از ۳۲۱ هزار 

دانشجوی چینی تصمیم به تحصیل در آنجا دارند.
این موضوع در استرالیا، نیوزیلند، کانادا و انگلیس 
نیز وجود دارد و این کشورها بیشترین میزان دانشجویان 

بین المللی خود را از چین دریافت می کنند.
هند نیز مانند چین، یک بازار منبع بسیار مهمی 
اعالم  طبق  است.  جهانی  عالی  آموزش  بخش  برای 
یونسکو، بیش از ۱۴۲ هزار دانشجوی هندی در ایاالت 
متحده مشغول به تحصیل هستند، تقریباً ۵۲ هزار نفر در 
استرالیا تحصیل می کنند، بیش از ۳۲ هزار نفر در کانادا 
تحصیل می کنند و بیش از ۱۶ هزار نفر در انگلستان 
مشغول به تحصیل هستند. با این ارقام، واضح است که 
هند برای بسیاری از مؤسسات پیشرو در جهان یک بازار 

مهم و اساسی است.
آمریکای  المللی  بین  دانشجویان  که  حالی  در 
شمالی بخش کوچکی از گروه بین المللی دانشجویان 
را نسبت به کشورهای چین و هند تشکیل می دهند اما 
آنها نیز به عنوان یک بازار مهم تحت تأثیر بحران کرونا 

ویروس قرار گرفته اند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم روسای دانشگاه ها را به مشارکت نوآورانه فراخواند
وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها روز معلم و استاد را تبریک گفت 
و از آنها خواست با توجه به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی خود رافع مشکالت 

و پیشرفت کشور باشند.
به روسای دانشگاه ها و  نامه ای خطاب  منصور غالمی وزیر علوم، در 
مؤسسات پژوهشی، دوازدهم اردیبهشت، روز معلم و استاد را به تمامی استادان 

و اعضای هیئت علمی کشور صمیمانه تبریک گفت.
 وی از تمامی آنها دعوت کرد، با توجه به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی 
خود در عرصه دانشگاه مشارکت فعاالنه و روزافزونی در طرح ایده های نوآورانه 
و تولید محصوالت دانش بنیان و فناوری های نو داشته و رافع مشکالت و 

پیشرفت کشور باشند.
متن نامه وزیر علوم به شرح زیر است:

»سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، اندیشمند و متفکر توانای 
کشورمان، به درستی روز معلم و استاد نام گذاری شده و فرصتی است تا ضمن 
ارج نهادن به مقام و جایگاه اندیشه و عالم صمیمانه ترین مراتب سپاسگزاری 
و قدردانی خود را از جامعه علمی کشور که عهده دار امر آموزش و پژوهش در 

مجامع علمی کشور هستند ابراز کنم.
ضمن عرض تبریک روز استاد به جناب عالی و یکایک اعضای هیئت 
علمی که نقش بی بدیلی در ارتقای علم و توسعه کشور دارند، از همکاران دعوت 
می کنم با توجه به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی خود در عرصه دانشگاه مشارکت 
فعاالنه و روزافزونی در طرح ایده های نوآورانه و تولید محصوالت دانش بنیان و 

فناوری های نو داشته و رافع مشکالت و پیشرفت کشور باشند.
امیدوارم جامعه علمی کشور همچنان که تا به حال در گذر از روزهای سخت 
به شایستگی نقش آفرینی کرده، در این برهه هم با اتکال به قدرت الهی و تالش 
و سعی عالمانه و مجدانه خود افق های تازه ای را به روی میهن عزیزمان بگشاید 

و اعتمادساز و امیدآفرین باشد.
مجدداً هّمت و حمّیت همه همکاران را ارج می نهم و از خداوند بزرگ 

سالمتی و دوام توفیق آنان را مسئلت دارم.«

دانشگاه ها ملزم به افزایش ظرفیت های خوابگاهی شدند
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم از روسای دانشگاه ها خواست با توجه به 
کمبود ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، حداکثر بهره برداری از ظرفیت قانونی 

بودجه ۹۹ برای ساخت خوابگاه را داشته باشند.
ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای 
به دانشگاه ها اعالم کرد: دانشگاه ها براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران درباره ظرفیت ایجاد شده در بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ مبنی بر اعطای مجوز دریافت تسهیالت بانکی توسط دانشگاه ها برای 
تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود، ساخت، خرید و تکمیل 
خوابگاه های دانشجویی به ویژه خوابگاه های متاهلی را در دستور کار خود 

قرار دهند.
وی در این بخشنامه تاکید کرد: با توجه به مأموریت صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم مبنی بر پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیالت دریافتی 
ناظر بر توسعه ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، ضرورت دارد با توجه به کمبود 
ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، تمام دانشگاه ها حداکثر بهره برداری را از ظرفیت 

قانونی یاد شده به عمل آورند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآورشد: در صورتی که 
دانشگاهی متقاضی استفاده از تسهیالت یاد شده باشد، ضمن جلب موافقت 
بانک عامل مورد نظر دانشگاه نسبت به تکمیل طرح توجیهی فنی و اقتصادی، 
مدارک و مستندات مربوطه اعم از تاییدیه دبیر منطقه در خصوص کمبودهای 
ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، مصوبه هیأت امناء، مصوبه هیأت رئیسه، و یا 
عناوین مشابه را برای طرح، بررسی و تعیین اولویت پرداخت تسهیالت به این 

صندوق ارسال کند.

بازگشایی مجدد مراکز آموزشی با رعایت همه تدابیر تدریجی 
خواهد بود

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: بازگشایی مجدد مراکز علمی 
و آموزشی با رعایت همه تدابیر به تدریج صورت می پذیرد، گام نخست آن با 

حضور دانشجویان دکتری عملی خواهد شد.
حسین ساالر آملی، در سومین نشست مجازی کمیته ویژه وزرای آموزشی 
عضو یونسکو، وضعیت کنترل ویروس کرونا در ایران را نسبتاً مناسب عنوان کرد 
و گفت: بازگشایی مجدد مراکز علمی و آموزشی با رعایت همه تدابیر به تدریج 

صورت می پذیرد.
ساالر آملی در این نشست مجازی که به طور هم زمان در سطح وزرا و 
معاونان وزرای آموزش و علوم کشورهای مختلف جهان برگزار شد، لزوم توجه 
به سالمت جسمی و روانی دانش آموزان و دانشجویان کشور و پرهیز از هرگونه 
اقدام شتابزده در بازگشایی مراکز علمی و آموزشی کشور، رعایت آئین نامه ها و 
دستورالعمل های مدیریت بحران کشور ضمن رعایت پروتکل های بین المللی 
و ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان و تعامل با اعضای خانواده 

آنها را سه پیش شرط الزمه بازگشایی مجدد مراکز علمی و آموزشی دانست.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به سه اصل تساوی و تناسب و 
جامع بودن در آموزش اشاره کرد و بازگشایی مدارس را در شهریورماه سال جاری 

ممکن دانست.
وی بازگشایی دانشگاه ها را روندی گام به گام عنوان کرد که گام نخست 

آن با حضور دانشجویان دکتری عملی خواهد شد.

توقف دریافت شهریه از دانشجویان شهریه پرداز 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به تمدید ترم در 
صورت بازگشایی دانشگاه ها گفت: دریافت شهریه از دانشجویان شهریه پرداز 

فعال متوقف شده است.
سیاوش خرسندی درباره وضعیت برگزاری امتحانات پایان ترم در این 
دانشگاه نیز توضیح داد و گفت: ترجیح بر این است که امتحانات پایان ترم در 
صورت امکان حضوری برگزار شود ولی باید شرایط را بسنجیم تا اگر امکان 
برگزاری امتحانات به صورت حضوری وجود نداشته باشد، از راه های دیگری 
استفاده کنیم.وی ادامه داد: مدل ها برای برگزاری امتحان به شکل مجازی متنوع 
است و همکاران ما در معاونت آموزشی در حال بررسی هستند البته هنوز به جمع 

بندی نرسیدند چرا که وضعیت ترم مشخص نیست.
خرسندی افزود: به هر حال تا پایان ماه مبارک رمضان و تا هفته دوم 
خرداد ماه تصمیم گیری خواهد شد که امتحانات به صورت مجازی برگزار 
می شود یا حضوری.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیرکبیر با بیان این 
مطلب که دانشجویان دکتری و هم دانشجویان ارشد امکان حضور در دانشگاه 
را دارند، خاطرنشان کرد: البته حضور این دانشجویان در دانشگاه منوط به تصمیم 
کمیته هایی است که در دانشکده ها برگزار می شود. دانشجویان برای استفاده از 
آزمایشگاه می توانند درخواست خود را ارائه بدهند و در نهایت باید در معاونت 

آموزشی مورد تأیید قرار گیرد.
خرسندی همچنین از تمدید ترم جاری در صورت بازگشایی دانشگاه ها 
تا یک ماه یا یک ماه و نیم خبر داد و گفت: هدف از تمدید ترم این است که 
اساتید بتوانند کالس های جبرانی خود را به صورت حضوری برگزار کنند و از 
طرف دیگر کالس های عملی نیز برگزار شود. البته اگر امکان بازگشایی دانشگاه 
وجود نداشته باشد، قاعدتاً بخش عملی دروس حذف خواهد شد. در تمدید ترم 

هدف اصلی این است که کیفیت آموزش آسیب نبیند.
وی درباره وضعیت دانشجوی شهریه پرداز در شرایط کنونی گفت: دریافت 
شهریه ها فعاًل تا زمان بازگشایی دانشگاه متوقف است. دانشجویانی که حذف 
ترم و یا حذف درس می کنند هزینه آن به ترم بعد منتقل می شود. از طرفی 

اگر از دانشجویی چک گرفته شده، فعاًل اقدامی بر روی آن صورت نمی گیرد.

فـوت ۲ دختـر نوجـوان در تصـادف جـاده 
ز  ا هو ا

رئیـس اورژانس دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز از فوت 
دو دختـر نوجـوان و مصدومیـت دو نفـر دیگـر در سـانحه 

رانندگـی محـور اهواز بـه اندیمشـک خبر داد. 
محمدامیـن زرگـر اظهار کرد: شـامگاه پنجشـنبه یک 
دسـتگاه خـودروی سـواری پـژو ۲۰۶ در کیلومتـر ۲۵ جاده 

اهـواز به اندیمشـک واژگون شـد.
وی افـزود: یـک زن ۳۲ سـاله و یـک مـرد ۴۰ سـاله 
در ایـن سـانحه رانندگـی مصدوم و به بیمارسـتان گلسـتان 

اهـواز منتقل شـدند.
رئیس اورژانس دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز در پایان 
گفـت: متأسـفانه در این سـانحه رانندگـی دو دختر نوجوان 

۱۰ و ۱۲ سـاله جان خود را از دسـت دادند.

سقوط مرگبار کودک دو ساله به کانال آب 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی  آتـش  سـازمان  رییـس 
شـهرداری یاسـوج گفـت: دختـر بچـه دو سـاله ای بـر اثـر 
سـقوط در کانـال هدایـت آب در منطقـه بلهـزار یاسـوج 

غـرق شـد. 
محمـد رسـتمی افـزود: حـدود سـاعت۲۳ و ۳۰ دقیقه 
چهارشـنبه شـب پس از تماس تلفنی مبنی بر مفقود شـدن 
دختـر بچـه ای ۲ سـاله در منطقـه بلهزار یاسـوج نیروهای 

امـدادی آتـش نشـانی به ایـن منطقه اعزام شـدند.
وی بـا بیـان اینکه به گفته مـادر این کودک، دخترش 
از سـاعت ۲۱ مفقـود شـده بـود، اظهارکرد: مـادر این دختر 
بچـه اظهارکـرد که هنـگام مراجعه به مغازه دختر دو سـاله 
اش همراهـش بـود که احتماال بـه دلیل وجود کانال آبی در 
نزدیکـی مغـازه این دختر بچـه در کانال افتـاد، مادر متوجه 

افتـادن فرزنـدش نشـده بود تـا اینکه پس از مدتـی متوجه 
مفقـود شـدن فرزنـدش شـد و سـاعت ۲۳ و ۳۰ دقیقـه بـا 

آتش نشـانی تمـاس گرفتند.
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی  آتـش  سـازمان  رییـس 
شـهرداری یاسـوج بیـان کرد: پـس از تالش و جسـتجوی 
سـه سـاعته نیروهـای امـدادی آتش نشـانی، هـالل احمر 
زمین هـای  در  کـودک  ایـن  جسـد  مردمـی  نیروهـای  و 

کشـاورزی نزدیـک فـرودگاه یاسـوج کشـف شـد.
گفتنـی اسـت کـه طی بارشـی هـای اخیر کـه از روز 
چهارشـنبه دهم اردیبهشـت در استان کهگیلویه و بویراحمد 
آغاز شـده، تا سـاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه در شـهر یاسوج، مرکز 
ایـن اسـتان ۶۳ میلـی متر بارندگی به ثبت رسـیده اسـت. 

سـه کشـته، نتیجـه حادثه سـقوط خـودرو 
بـه دره 

ایمنـی  و خدمـات  آتش نشـانی  سـخنگوی سـازمان 
شـهرداری تهران از جانباختن سـه تن در پی سـقوط خودرو 

سـواری بـه دره  خبر داد. 
سـید جـالل ملکـی در این بـاره اظهـار کرد: سـاعت 
۱۰:۳۳ روز جمعـه عوامـل انتظامـی در پی تماس با سـامانه 
ایمنـی شـهرداری  و خدمـات  آتش نشـانی  ۱۲۵ سـازمان 
تهـران، اعـالم کردنـد که یک دسـتگاه خودرو سـواری در 
انتهـای یـک دره سـقوط کـرده اسـت. در همین راسـتا دو 
ایسـتگاه بـه محـل حادثه واقـع در انتهـای بزرگراه شـهید 

خـرازی- ابتـدای جـاده وردیـج اعزام شـدند.
وی با بیان اینکه یک دسـتگاه خودرو سـواری پرشـیا 
بـا سـه نفر سرنشـین به دالیل نامشـخصی از مسـیر خارج 
شـده و بـه عمـق ۱۵۰ متری دره مجاور جاده سـقوط کرده 
بـود، گفـت: آتش نشـانان بـا تعبیـه کارگاه و بـا اسـتفاده از 
طناب هـای مخصـوص بـه خودروی کامال متالشـی شـده 

رسیدند.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی تهـران گفـت: آتش 
نشـانان پـس از جسـت و جـوی اطـراف بـا پیکـر دو مـرد 
حـدودا ۳۰ سـاله و خانمـی حـدودا ۲۵ سـاله مواجـه شـدند 
کـه بـا توجـه به فاصلـه دو پیکر از خودرو مشـخص بود که 

در مسـیر سـقوط بـه بیـرون پرتاب شـده بودند.
ملکـی ادامـه داد: پس از معاینات الزم مشـخص شـد 
کـه متاسـفانه هـر سـه نفر جـان خـود را از دسـت داده اند. 
ایـن افراد بـا برانکاردهای مخصوص به سـطح جاده منتقل 

شـدند و محـل به عوامـل انتظامی تحویل داده شـد.
به گفته وی، عملیات سـاعت ۱۲:۵۶ با گذشـت بیش 

از دو سـاعت به پایان رسـیده است.

مرگ جوان ۳۰ساله در استخر خاکی 
سرپرسـت انتظامی شهرستان فالورجان از غرق شدن 
جـوان ۳۰ سـاله در اسـتخر ذخیره آب خاکـی در فالورجان 
خبـر داد. سـرهنگ حسـین ابراهیمـی گفـت: در پـی اعالم 
مرکـز فوریـت هـای ۱۱۰ مبنی بر غرق شـدگی در اسـتخر 
خاکی ذخیره آب در یکی از روسـتاهای شهرستان بالفاصله 
مامـوران انتظامـی بـه همـراه نیروهـای امـدادی بـه محل 

اعزام شـدند.
وی افـزود: در ایـن حادثه جوان ۳۰ سـاله ای که برای 
برداشـت آب از داخـل اسـتخر کنـار آن ایسـتاده بـود دچار 
لغزیـدن مـی شـود و به داخل اسـتخر سـقوط مـی کند که 
متاسـفانه بـه علـت عدم مهـارت در شـنا کردن جـان خود 
را از دسـت مـی دهد.بـه گزارش سـایت پلیس، سرپرسـت 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فالورجان با اشـاره بـه اینکه 
جسـد فرد غرق شـده از آب خـارج و برای اقدامـات قانونی 
بـه پزشـکی قانونی منتقل شـد بـه شـهروندان توصیه کرد: 
از شـنا کـردن در کانـال های آب، اسـتخرهای کشـاورزی 
و مـکان هـای غیرمجـاز خـودداری کننـد تـا شـاهد چنین 

نباشـیم. ناگواری  حوادث 

قطع عضو یک کارگر در استان گلستان 
فرمانـده نیـروی انتظامـی گنبـدکاووس از قطع عضو 

کارگـر کارخانـه در ایـن شهرسـتان خبرداد. 
سـرهنگ محمـود علـی فـر اظهارکـرد: در پـی اعالم 
مرکـز فوریـت های پلیسـی ۱۱۰ مبنی بر ایـن که کارگری 
در کارخانه دچار حادثه شـده، بالفاصلـه ماموران انتظامی و 
عوامـل امـدادی به محل اعزام شـدند.وی افـزود: با حضور 

پلیـس مشـاهده شـد، کارگر ۳۸ سـاله حین کار با دسـتگاه 
میکسـر دچار قطع عضو از ناحیه انگشـت دسـت شـده که 
بالفاصلـه توسـط عوامـل امدادی بـه مراکـز درمانی منتقل 
شـد.علی فـر بـا بیان اینکه متاسـفانه چهار انگشـت دسـت 
ایـن کارگـر در ایـن حادثـه قطع شـد، تصریح کـرد: رعایت 
اصـول ایمنـی و توجه به عالیم و هشـدارهای نصب شـده 
بـر روی دسـتگاه های موجود در محیـط کار، ضروری بوده 
و باعـث جلوگیـری از بروز چنین حوادث تلخی خواهد شـد.

نـزاع خیابانـی با سـالح گرم ۴ مجـروح بر 
گذاشـت  جای 

دادسـتان شهرسـتان سـیرجان گفـت: بـر اثـر وقـوع 
نـزاع دسـته جمعـی و تیراندازی با اسـلحه شـکاری در این 

شهرسـتان ۴ نفـر مجروح شـدند. 
محسـن نیـک ورز بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن نـزاع 
هیچگونـه قتلـی رخ نداده، بیان کرد: بر اثر یک نزاع دسـته 
جمعـی در خیابان ابوریحان سـیرجان ۴ نفر مجروح شـدند.

وی افـزود: موضـوع پیگیری این پرونده در دسـتورکار 
پلیس امنیت عمومی شهرسـتان سـیرجان قرار گرفته است 
و تحقیقات برای شناسـایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

دادسـتان عمومـی انقالب شهرسـتان سـیرجان گفت: 
ایـن نـزاع در پـی درگیـری رخ داد کـه منجر بـه تیراندازی 
با اسـلحه شـکاری شـده اسـت.نیک ورز اذعان کـرد: حال 
عمومـی مجروحـان خـوب اسـت و از بیمارسـتان مرخـص 

شـده اند.

شش کشته بر اثر تصادف دو خودرو در کرمان 
در اثـر برخـورد شـدید پـژو ۴۰۵ با پرشـیا، ۶ نفر جان 

خـود را از دسـت دادند. 
 مجتبـی خالـدی، سـخنگوی اورژانـس کشـور گفت: 
در سـاعت ۱۱:۳۸ دقیقـه یـک دسـتگاه پـژو ۴۰۵ بـا یـک 
دسـتگاه پرشـیا در محور راین به سـاردوئیه اسـتان کرمان 
برخـورد کـرد و متاسـفانه در ایـن حادثه ۶ نفر دراثر شـدت 
حادثـه جـان خـود را از دسـت دادنـد و یـک نفـر بـه مراکز 

درمانـی انتقال داده شـدند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

چاره جویی برای دانش آموزانی که به شاد دسترسی ندارند 

وزیر آموزش و پرورش گفت : برای دانش آموزانی که دسترسی به شبکه شاد 
ندارند باید بر استفاده از روش های دیگر از جمله راهبران آموزشی، ارائه بسته های 

آموزشی و آموزش های تلویزیونی و... تاکید شود. 
حاجی میرزایی در دیدار صمیمی با جمعی از معلمان کشور که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامی شمردن هفته بزرگداشت مقام معلم و تشکر 
از زحمات و تالش های معلمان برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور و تبریک 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق عبادات همه بندگان خدا، اظهار 
کرد: سالم و صلوات بر روح بزرگواران شهید سنگر تعلیم و تربیت از جمله شهیدان 

باهنر، رجایی و مطهری و همه شهدای معلم می فرستم.
وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث اختالل کار مراکز آموزشی 
لذا همه  است  پدیده جهانی  این  اینکه  دلیل  به  است، گفت:  دنیا شده  در همه 
کشورها در صدد رفع این چالش هستند و از نظر من ویروس کرونا چالشی برای 
حکمرانی کشورها به وجود آورده است و کشورها با مدیریت این پدیده می توانند 

توان حکمرانی خوب خود را نشان دهند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه ویروس کرونا بخش های بهداشت، آموزش، 
اقتصاد و همه مناسبات جمعی انسان ها را تغییر داده است، گفت: اینکه هر یک 
از این بخش ها چگونه می توانند عوارض ناشی از ویروس کرونا را رفع کنند، مهم 
است. در این شرایط نقش های اجتماعی به دلیل کرونا تغییر پیدا کرده است و 
این  و  پیدا کرده اند  ویژه ای  موقعیت  پرستاران  و  پزشکان  مانند  درمانی  مشاغل 
شرایط مانند موقعیتی است که کشور با جنگ مواجه می شود و نیروهای نظامی 

که حافظ امنیت مرزهای کشور هستند مورد توجه قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در جریان شیوع ویروس کرونا با یک 
آزمون مواجه شد، گفت: ارزیابی ام این است که فرهنگیان از این آزمون ویروس 
کرونا سربلند و با افتخار بیرون آمدند و نقش آفرینی های ارزنده ای داشتند. آموزش 
و پرورش توانست در سرعت، کیفیت و گستره جغرافیایی واکنش به ویروس کرونا، 

پاسخ خوبی داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت های ما در آموزش و پرورش 
تبلیغاتی  فعالیت های  پرورش  و  آموزش  در  نمی توانیم  گفت:  باشد،  علمی  باید 
به لحظه  پرورش لحظه  آموزش و  میلیون ذی نفعان  باشیم چرا که ۴۰  داشته 
عملکرد ما را بررسی می کنند و اگر در جایی حرفی غیر علمی یا تبلیغاتی زده 

باشیم آن را بازگو می کنند.
حاجی میرزایی با اشاره به دیدارش با رئیس شبکه آموزش گفت: به دلیل 
حضور آموزش و پرورش در این شبکه موقعیت شبکه آموزش ارتقا یافته است و 

۲۷ میلیون بار فیلم های آموزشی این شبکه دانلود شده است.
نیازمند بستری  اینکه بستر شبکه آموزش تعاملی نیست و ما  با بیان  وی 
تعاملی بودیم تا ارتباط بین دانش آموزان و معلمان برقرار شود اظهار کرد: باید 
دانش آموزان می توانستند سواالت خود را از معلمان بپرسند و یا معلمان تکالیفی 
مناسب با درس های داده شده به دانش آموزان می دادند و تکالیف انجام شده را 

بررسی می کردند که آموزش های تلویزیونی چنین قابلیتی را نداشت.
به  دسترسی  که  آموزان  دانش  سایر  برای  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از جمله راهبران آموزشی،  از روش های دیگر  باید بر استفاده  شبکه شاد ندارند 
ارائه بسته های آموزشی و آموزش های تلویزیونی و سایر روش ها تاکید شود و این 
اتفاق در استان ها و مناطق افتاده است و ما شاهد هستیم که راهبران آموزشی در 
مناطق روستایی و عشایری با رعایت فاصله اجتماعی در این مناطق کالس های 

درس را تشکیل داده اند.
وی مهمترین مأموریت آموزش و پرورش را توانمند کردن انسان ها، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، مدیریت مناسبات اجتماعی و متکی بودن کودکان بر خود 
دانست و گفت: خطای بزرگی است که مأموریت آموزش و پرورش را فرستادن 

کودکان به دانشگاه بدانیم.
تاکید  دلیل  به  اجرایی کردن سند تحول  بر  تاکید  لزوم  با  میرزایی  حاجی 
بر اهداف باال اظهار کرد: برای اجرا کردن سند تحول باید جامعه را آگاه کنیم 
و برای این کار باید مفاهیمی را از سند تحول استخراج و در مورد آن با جامعه 
گفتگو کنیم. بنابراین هر چقدر بتوانیم حوزه حساسیت و توجه جامعه را برانگیزانیم 

می توانیم موفق تر عمل کنیم.
وی گفت: سیاست ما کاستن دغدغه همکاران فرهنگی است تا فرهنگیان 
بتوانند بر هدف اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت متمرکز شوند و در این زمینه 
تسهیالت  ارائه  فرهنگیان،  حقوق  ترمیم  در  توانستیم  و  برداشتیم  گام هایی 
همچنان  را  موضوع  این  و  باشیم  داشته  فعالیت هایی  فرهنگیان  مسکن  و 

می کنیم. پیگیری 
وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: امیدوارم با کمک هم بتوانیم برای 

حل مسائل جامعه قدم های بیشتر و بزرگ تری برداریم.

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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زبان بدن چیست ؟

مجموعه ای روش های غیرکالمی

زبان بدن مجموعه روش های غیرکالمی است که ما با 
آن نظرات و احساسات واقعی خود را نشان می دهیم.

روش هایی مانند طرز نشستن یا ایستادن، حالت چهره 
یا نوع تکان دادن سر و دست ها همگی از این قبیل هستند. 
البته لحن حرف زدن و ُتن صدا هم بخشی از این زبان است.

شناخت زبان بدن چه فایده ای دارد؟
شاید از خودتان بپرسید آشنایی با این زبان چه فایده 

ای دارد؟
زمانی که با عالیم زبان بدن آشنا باشید به راحتی می 

توانید از آن به نفع خودتان استفاده کنید.
شناختن و استفاده ی درست از زبان بدن موجب می 
شود منظور خود را بهتر به دیگران انتقال بدهید و آن ها را 

تحت تاثیر قرار دهید.
دقیقا به همین دلیل است که روانشناسان توصیه می 
کنند در روابط مهم )کاری، عاطفی، اجتماعی( تا جای ممکن 

به صورت رو در رو و حضوری صحبت کنید.

چرا زبان بدن قدرتمند و تاثیرگذار است؟
زبان بدن قدرتمند و تاثیرگذار است چون زبان غریزی 

و طبیعی انسان ها است هر چند برخی عالیم و نشانه 
های آن ممکن است در فرهنگ های مختلف تفاوت 

داشته باشد اما اصول پایه ای آن یکسان است.

از کجا می دانیم زبان بدن در غریزه 
ما وجود دارد؟

ارائه  دالیل  این  ادعایی  چنین  اثبات  برای 
می شود:

زبان بدن را حتی نوزادان و کودکانی که به خوبی 
با کالم آشنا نیستند هم درک می کنند.

با لحنی خشن و  اگر به یک نوزاد چند ماهه 
چهره ای اخمی بگویید »دوستت دارم« احتماال لب 
برمی چیند و گریه می کند. چون زبان بدن شما را 

درک میکند نه کالم!
زبان بدن برای افرادی که به صورت مادرزادی 

ناشنوا هستند هم قابل درک است.
این افراد کالم را نمی شناسند اما حاالت چهره و 
بدن دیگران را درست به اندازه دیگران درک می کنند.

انسان ها فارغ از زبان مادری خود، زبان بدن 
تقریبا یکسانی را به کار می برند.

به طور مثال امکان ندارد فرهنگی را پیدا کنید 
که در آن مردم برای ابراز اشتیاق و عالقه، یکدیگر را 

با خشم و کینه نگاه کنند!

و  اجتماعی  قرادادهای  با  بدن  زبان  تفاوت 
فرهنگی چیست؟

زبان بدن آموختنی نیست. همه افراد هنگام خوشحالی 
و رضایت لبخند می زنند و آن را از کسی یاد نگرفته اند.

این در حالی است که قراردادهای اجتماعی و فرهنگی 
آموختنی هستند و در بین فرهنگ ها تفاوت هایی وجود دارد.

به طور مثال در اکثر فرهنگ ها برای نشان دادن حسن 
نیت و صلح جویی، افراد هنگام سالم و احوالپرسی یا در خاتمه 

دیدار با هم دست می دهند.
این یک قرارداد است که از فرهنگ سرخپوست ها گرفته 
شده است اما برای اسکیموها موضوع فرق می کند. آن ها در 

چنین مواقعی بینی های خود را به هم می مالند!
اما چه سرخپوست ها، چه اسکیموها، چه وایکینگ ها 
و چه خود ما وقتی در یک بحث ناخوشایند گیر می کنیم با 
انگشت های مان بازی می کنیم و به جایی غیر از فردی که 

در حال صحبت کردن است نگاه می کنیم.

را  عالقه  و  اشتیاق  که  بدن  زبان  های  نشانه  برخی 
نشان می دهند؛

شما  سمت  به  بدنش  که  نشیند  می  جوری  شخص 
متمایل باشد

ارتباط چشمی را حفظ می کند
نگاه هوشیاری دارد که حاکی از حضور ذهن او پیش 

شماست
راحت و آسوده می نشیند یا می ایستد

هنگام گفت و گو آزادانه دست هایش را حرکت می دهد 
و بیشتر کف دستانش را نشان می دهد )این می تواند نشانه 

صداقت فرد هم باشد.(
با حرکت سر صحبت های شما را تائید می کند

لبخند زدنش بیش از چند ثانیه طول می کشد و سریع 
محو نمی شود

برخی نشانه های زبان بدن که کالفگی و عدم تمایل 
را نشان می دهند؛

شخص به یک نقطه خیره می شود و سرش را پایین 
می اندازد

مدام ساعت، تلفن همراه و… را چک می کند
دستانش را مشت می کند یا با انگشتانش بازی می کند

دست به سینه می شود
مخالف  سمت  به  نشسته  و  ایستاده  حالت  در  بدنش 

شما متمایل است
هرازگاه نفس های عمیق می کشد

 
زود قضاوت نکنیم!

برداشت  زبان بدن دچار  گاهی ممکن است در درک 
نادرست شویم.

به طور مثال خمیازه کشیدن یکی از عالیم واضح برای 
نشان دادن بی عالقگی به یک جمع یا صحبت است که به 

طور غیرعمدی هم رخ می دهد.
اما شاید آن شخص واقعا حوصله اش سر نرفته باشد و 

فقط اکسیژن اتاق کم یا دمای هوای آنجا زیاد است.
اگر کسی مدام سر جایش جا به جا می شود الزاما منتظر 
فرصت برای فرار کردن از جمع نیست، شاید کمر درد دارد و 

نمی تواند مدت طوالنی بنشیند.
پس خیلی زود قضاوت نکنید و برخی احتماالت دیگر 

را هم در نظر بگیرید.

 پنج روش برای ارتقای زبان بدن مثبت
شما می توانید از زبان بدن برای ایجاد حس اطمینان 
استفاده کنید. این امر خصوصا در زندگی شغلی و اجتماعی 

دارای اهمیت باالیی است.
این ۵ روش به صورتی موثر ارتباط شما و مخاطب را 

بهبود می دهد:

محکم و با اعتماد به نفس دست بدهید؛
و  فرهنگی  های  معذوریت  برخی  است  ممکن  البته 
اعتقادی وجود داشته باشد، اما این روشی عالی است که به 
مخاطب نشان می دهد شما فردی ثابت قدم و قابل اعتماد 

هستید و دارای اعتماد به نفس هستید.

ارتباط چشمی را قطع نکنید؛
منظور این نیست که تمام لحظه های صحبت به چشمان 
مخاطب زل بزنید اما سعی کنید با برقراری ارتباط چشمی 

مناسب به او نشان دهید که در مرکز توجه شما قرار دارد.
اگر برای یک جمع صحبت می کنید، نگاه تان را بین 
آنها تقسیم کنید. سعی کنید زیاد به زمین، میز و برگه های 

روی آن خیره نمانید.

 سرتان را باال نگه دارید؛
دیده  اعتماد  قابل  و  مسلط  قدرتمند،  ترتیب  این  به 

می شوید.

دستان خود را باز و آزاد بگذارید؛
دافعه  به سینه شدن  یا دست  ها  مشت کردن دست 

شدیدی در ذهن طرف مقابل ایجاد می کند.

 صورتتان را لمس نکنید؛
مغز ما زیرکانه و به درستی می داند که اشخاص زمانی 
دروغ  در  کنند که  را لمس می  مداوم صورت خود  به طور 

گفتن هستند!
برای ایجاد حس اعتماد در مخاطب بهتر است از لمس 

کردن صورت خود هنگام صحبت کردن اجتناب کنید.
آیا می توانیم زبان بدن را کنترل کنیم؟

کنترل زبان بدن در برخی مواقع ممکن است و گاهی 
ممکن نیست.

مثال شما می توانید برای حفظ احترام به مخاطب تان، 
خود را ملزم به نگاه کردن به او کنید – حتی وقتی از صحبت 
های طرف مقابل حوصله تان سر رفته است – اما نمی توانید 

جلوی سرخ شدن چهره تان را هنگام عصبی شدن بگیرید.

این ویژگِی زبان بدن مانند یک شمشیر دولبه 
است. چرا؟

به شما دروغ  توانند  از یک طرف دیگران نمی  چون 

بگویند و از طرف دیگر خودتان هم نمی توانید بسیاری از 
احساسات واقعی تان را مخفی نگه دارید.

به  افرادی هستند که قاعده را  البته همیشه 
هم می ریزند.

این افراد یاد می گیرند تا جای ممکن هیچ گونه احساس 
یا واکنشی را در ظاهر خود منعکس نکنند یا نشانه هایی را بروز 

دهند که برخالف نظر واقعی شان است.
چه کسانی؟ اول از همه سیاستمدارها و هنرپیشه ها!

حتما می دانید یک مذاکره کننده قهار کسی است که 
نباید ناراحتی، شگفتی، خوشحالی یا حیرت خود را به راحتی 

در چهره اش نشان بدهد.
از طرف دیگر حتی الزم است گاهی تمام احساسات 

مذکور را به صورت تصنعی و ساختگی ابراز کند.
با تمرین، مطالعه و تجربه به جایی  هنرپیشه ها هم 
می رسند که از زبان بدن برای باورپذیر بودن نقش آفرینی 

هایشان استفاده کنند.

 چرا کسب چنین مهارتی به تمرین و مطالعه 
نیاز دارد؟

زیرا مغِز شگفت انگیز ما طی هزاران سال جوری تکامل 
یافته است که نسبت به نشانه های زبان بدن کامال 

حساس و هوشیار باشد.
گاهی ما خودمان هم دقیقا متوجه نمی شویم 

چرا و به چه دلیل به صداقت کسی شک کرده ایم.
گاهی حس می کنیم صحبت های یک نفر به 
دلمان ننشسته است یا آن شخص همان قدری که 

ادعا می کرد از کار ما خوشش نیامده است.
چرا؟ چون مغز ما حتی کوچکترین نشانه ها را 

هم دیده و تعبیر کرده است.
البته منظور ما این نیست که در رابطه با زبان بدن 
امکان ندارد دچار اشتباه یا برداشت نادرست بشویم، اما 

درصد آن کمتر از زبان کالمی است.

 نقش زبان بدن در ارتباطات روزمره 
ما چیست؟

نقش و عملکرد زبان بدن را در ارتباطات مختلف 
اجتماعی و روزمره می توانیم در این موارد ببینیم؛

آنچه گفته شده را تکرار یا منعکس کرده و بر 
آن تاکید می کند،

پیام های کالمی را کامل، اصالح و یا حذف 
می کند،

گاهی با پیام های کالمی در نشان دادن یا پنهان 
کردن انگیزه ها در تناقض و کشمکش قرار می گیرد،

باعث می شود نقش زبان گفتاری کمرنگ تر 
شده و تمام توجه به آن معطوف نشود،

زبان گفتاری را تنظیم کرده و با آن همکاری می کند.

 ویژگی های زبان بدن چیست؟
زبان بدن ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که معموال بدون 

تفاوت فاحشی برای تمام افراد صادق است.
سرنخ ها و عالیم زبان بدن را می توانیم به صورت 

عمدی )مثل چشمک زدن( به کار ببریم.
مخاطب ما هم می تواند به صورت عمدی این نشانه ها 

را دریافت کند یا آن ها را نادیده بگیرد.
بیشترین عالیم زبان بدن به صورت غیرعمدی آشکار 
می شوند. )مثل گشاد یا تنگ شدن مردمک چشم( این عالیم 
معموال به صورت غیرارادی توسط مخاطب دریافت می شوند 

و او آن ها را نادیده نمی گیرد.
محصول  و  دارد  شفافی  بیولوژیک  مبنای  بدن  زبان 

رشد تکاملی است.
به صورت معمول و طبیعی )در صورتی که شخص از 
عارضه روانی خاصی رنج نبرد( افراد در درک یا به کار بردن 

زبان بدن بهتر از زبان کالمی عمل می کنند.
البته این یک حقیقت علمی نیست و مبتنی بر تجربه 

است.
گاهی شخص فرستنده از سرنخ هایی که می فرستد 
آگاه نیست )مثال به طور غیرارادی یا غیرعمدی ناخن هایش 
را می جود( اما شخص گیرنده و مخاطب در اکثر مواقع سرنخ 

ها را به خوبی دریافت و درک می کند.

چرا بهتر است روی تقویت آگاهانه زبان بدن 
کار کنیم؟

در اکثر موارد الزم نیست خیلی هم روی عالیم و سرنخ 
های زبان بدن خودمان دقیق شویم، اما گاهی شغل یا موقعیت 
اجتماعی مان ایجاب می کند تا جایی که امکانش هست زبان 

بدن مثبت را بیشتر استفاده کنیم.
تصور کنید شما مشاور یا روانشناس هستید و مراجعه 
کنندگان اعصابتان را خرد کرده یا برای بار هزارم همان حرف 

های همیشگی را تکرار می کند.
شغل شما کمک کردن به اوست پس باید یاد بگیرید 
عالیم تشویق کننده و دلگرم کننده بیشتری را به کار ببرید: 
لبخند بزنید، به چشم هایش نگاه کنید، هرگز دست به سینه 

نشوید و…
شاید هم مدیر فروش یک شرکت هستید که قرار است 

مشتری احتمالی را حسابی تحت تاثیر قرار دهید.

دولت و مجلس کارگران را دریابند
با  تولید  و  اقتصاد  گفت:  نمایندگان والیی مجلس  فراکسیون  رئیس 
اخالص و خدمت صادقانه کارگران رونق می گیرد و نهال استقالل، قطع 
وابستگی و رونق تولید با جوهر اندیشه و عرق جبین کارگران میسر می شود.

شورای  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده  بابایی،  حاجی  حمیدرضا 
اسالمی و رئیس فراکسیون نمایندگان والیی به مناسبت روز جهانی کار 

بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: با در نظر گرفتن پیامدهای حاصل از شیوع 
بیماری کرونا که شرایط کار و تولید را تحت الشعاع قرار داده و لزوم توجه 
به جهش تولید، که در این شرایط برای کشور ما امری حیاتی است، دولت 
و مجلس باید کارگران را دریابند و با شناسایی نیازها و فرصت های تولید و 
برنامه ریزی برای استفاده از منابع داخلی، با نظارت دقیق اجازه ورود کاالی 

خارجی را که در داخل تولید می شود را به کشور ندهند.
متن بیانیه رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس به شرح زیر است:

کارگران پیشگامان توسعه جامعه هستند و نشاط و حیات کشور در گرو 
تالش، توان دست و بازو و گوهر اندیشه آنهاست.

رونق  کارگران  صادقانه  خدمت  و  اخالص  با  جامعه  تولید  و  اقتصاد 
می گیرد و نهال استقالل، قطع وابستگی و رونق تولید با جوهر اندیشه و عرق 
جبین کارگران، درخت تنومندی شده، میسر می شود. امروز در بی رحمانه ترین 
جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه برعلیه کشور، مقتدرانه ایستاده ایم و هر 
روز شاهد دستاوردی جدید در عرصه های صنعتی و علمی و فناوری هستیم.

با تبریک روز و هفته کارگر به تالشگران عرصه خودکفایی و استقالل 
کشور، ضرورت توجه به مطالبات کارگران، با در نظر گرفتن پیامدهای حاصل 
از شیوع بیماری کرونا که شرایط کار و تولید را تحت الشعاع قرار داده و لزوم 
توجه به جهش تولید، که در این شرایط برای کشور ما امری حیاتی است، 
دولت و مجلس باید کارگران را دریابند و با شناسایی نیازها و فرصت های 
تولید و برنامه ریزی برای استفاده از منابع داخلی، با نظارت دقیق اجازه ورود 
کاالی خارجی را که در داخل تولید می شود را به کشور ندهند و با در نظر 
گرفتن اولویت بهداشت و سالمت کارگران، توجه به امنیت شغلی، اقتصادی و 
معیشتی کارگران و تدوین برنامه مناسب و قوانین صحیح و نظارت بازدارنده 
از فساد و پیش برنده تولید، با استعانت از خداوند سبحان و سرلوحه قراردادن 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای جهش تولید، با انسجام و همدلی از 
بحران جهانی بیماری کرونا، همچنین توطئه امریکا و اروپا برای تحریم و 
جنگ اقتصادی مانند تمام عرصه های پیروز انقالب گذر کنیم و با سربلندی 
و اقتدار شاهد تحقق افق توسعه و چشم اندازهای اقتدار اقتصادی و صنعتی 

و علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران باشیم.

اختیارات هیئت رئیسه مجلس کاهش یابد 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: در حال حاضر بیشتر 
مسائل مهم در هیئت رئیسه مجلس تصمیم گیری می شود در حالی که باید 

در این زمینه اصالحاتی صورت گیرد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ، با تاکید بر ضرورت تحول ساختاری 
در مجلس اظهار داشت: مجلس به شرطی می تواند در رأس امور باشد که 
نمایندگان بتوانند مشکالت مردم را به صورت کاماًل دقیق بررسی و حل 

و فصل کنند.
وی افزود: این مسئله مستلزم آن است که ارتباطات بین نمایندگان 
و مردم سازمان یافته تر شود که در این صورت نمایندگان با ظرفیت هایی 
که دارند می توانند مشکالت مردم را حل کنند و این مسئله قطعًا در ارتقای 
جایگاه مجلس مؤثر خواهد بود.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
است که  آن  فعلی  از مشکالت مجلس  یکی  تاکید کرد:  اسالمی  شورای 
معمواًل مسائل مهم و مشکالت با رئیس محوری و صرفًا با حضور هیئت 
رئیسه مجلس بررسی می شود و برخی از نمایندگان، خودشان را نماینده تر 

می دانند در حالی که جایگاه همه نمایندگان یکسان است.
پژمانفر بیان کرد: در این مدت شاهد بودیم که برخی از نمایندگان به 
دنبال استیضاح و یا سوال برخی از وزرا بودند تا از این طریق مشکالت حل 
شود اما این وزرا به جای حل مشکالت با هیئت رئیسه مجلس البی می کردند 
و هیئت رئیسه هم به جای حل مشکالت، از نمایندگان می خواستند که از 
طرح سوال و یا استیضاح وزیر انصراف دهند و در نتیجه مشکالت مردم از 

این طریق حل نمی شود.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بتوانند از ابزارهای نظارتی خود 
به خوبی استفاده کنند اما معمواًل برخی از نمایندگان فقط به دنبال تعامل با 
وزرا و دولتمردان هستند که الزم است این مسئله در مجلس یازدهم اصالح 

شود چرا که این البی گری ها به مجلس آسیب زده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رئیس 
مجلس صرفًا باید سخنگوی مجلس باشد و نباید بیشتر از نمایندگان دیگر، 
قدرت داشته باشد، گفت: باید کمیسیون های تخصصی مجلس تقویت شوند 
که این مسئله مستلزم آن است که اصالحاتی در آئین نامه داخلی مجلس 
اعمال شود که از این طریق قطعاً نمایندگان می توانند بیش از پیش مشکالت 

را حل کنند و مجلس هم به رأس امور و جایگاه واقعی خود می رسد.

سفارتخانه ها فعال نیستند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: سفرا باید برای تحقق 
شعار سال، دیپلماسی اقتصادی را در محل خدمت خود پیگیری کنند اما در 

حال حاضر آنان اقدام خاصی در این راستا انجام نمی دهند.
محمدجواد ابطحی با بیان اینکه جهش تولید یکی از فاکتورهای اصلی 
برای حل مشکالت کشور است و امنیت اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد، 
اظهار داشت: یکی از راهکارهای تحقق شعار سال این است که دیپلماسی 

اقتصادی از سوی سفرای ایران در خارج از کشور پیگیری شود.
وی افزود: متأسفانه شاهد هستیم که برخی از سفارتخانه های ما به 
جای آنکه به تسهیل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی توجه کنند، آنجا حیات 

خلوتی برای آقازاده ها و نورچشمی های آنان شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
چندی پیش کمیسیون آموزش مجلس وضعیت مدارس ایرانی خارج از کشور 
را بررسی کرد که در بررسی های خود به این نتیجه رسیدیم که این مدارس 
صرفًا برای تحصیل فرزندان سفرا و رایزن ها ایجاد شده است و ما گفتیم 
درست نیست که بودجه کشور صرف این افراد شود و آموزش و پرورش در 

این تگناهای مالی برای آنان معلم خصوصی بفرستد.
عملکرد  روی  دقیقی  و  جدی  نظارت  اصواًل  کرد:  بیان  ابطحی 
سفارتخانه ها به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت نمی گیرد و بنده 
چندی پیش در طرح سوال از وزیر امور خارجه به وی گفتم که علیرغم اینکه 
در برنامه های خود به مجلس برای کسب رأی اعتماد وعده داده بودید که 
دیپلماسی اقتصادی فعال شود اما این موضوع به درستی عملیاتی نشده است.

در جهت  از ظرفیت سفرای خود  به خوبی  وی گفت: همه کشورها 
تسهیل روابط اقتصادی استفاده می کنند و سفرای ایران در خارج از کشور 

هم باید در این زمینه فعال تر باشند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید 
سفرای ما بازارهای کشوری را که در آن خدمت می کنند، مورد رصد قرار دهند 
و همچنین با مسئوالن بخش خصوصی آنها جلسه بگذارند و امکان صادرات 
محصوالت ایران به آن کشورها و تسهیل مبادالت اقتصادی را فراهم کنند.

ابطحی با تأکید بر اینکه سفرای ایران در خارج از کشور باید عالوه 
بر فعالیت در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، در زمینه تقویت تعامالت 
سیاسی هم فعال باشند، گفت: سفرا و مسئوالن ما در خارج از کشور باید 
در جلساتی که شرکت می کنند به خوبی از منافع جمهوری اسالمی دفاع 
کنند و مباحثی را در زمینه تحریم های ناجوانمردانه ای که علیه کشورمان 

اعمال می شود، مطرح کنند.
وی اظهار داشت: سفرا باید بتوانند ظرفیت های اقتصادی کشورهایی 
که در آن خدمت می کنند، به خوبی شناسایی کنند تا از این طریق دیپلماسی 

اقتصادی کشور در سال »جهش تولید« بیش از پیش تسهیل شود.

بازگشایی مشاغل پررفت و آمد تا پایان اردیبهشت
حجت االسـالم حسـن روحانـی امـروز )پنج شـنبه( در جلسـه رؤسـای 
کمیته هـای تخصصـی سـتاد ملـی مقابلـه کرونـا گفـت: آرامش نسـبی به 
وجـود آمـده در برخـی اسـتان ها و شهرسـتان ها بـه دلیل همـکاری خوب 
مـردم بـا مسـئولین و جـدی گرفتـن هشـدارها و توصیه هـای بهداشـتی 

اسـت. بوده 
وی با بیان اینکه جدی گرفته شـدن هشـدارها و رعایت پروتکل های 
بهداشـتی از سـوی مردم موجب شـده که شـاهد وضعیت سـفید در برخی 
از شـهرهای کشـور باشـیم، افزود: بر اسـاس گـزارش وزارت بهداشـت در 
شـهرهایی کـه وضعیـت زرد و نزدیـک بـه سـفید دارنـد، مردم بـاالی ۸۰ 

درصـد پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کرده اند.
رئیـس جمهـور گفـت: رفتار هوشـمندانه و قاعده مند مـردم ایران یک 
افتخـار بـزرگ اسـت و نشـان از رابطـه خـوب و قوی میان مـردم و نظام و 

اعتماد به مسـئوالن پزشـکی کشور دارد.
روحانی افزود: گسـترش و توسـعه تسـت های تشـخیصی و همچنین 
شناسـایی مـوارد مشـکوک با اجـرای طـرح غربالگری وزارت بهداشـت در 
کنـار همراهـی مـردم در عمل بـه توصیه های بهداشـتی و قرنطینه سـازی 

مبتالیـان موجـب کاهـش مراجعـات به مراکز درمانی شـده اسـت.
وی گفـت: بـا کاهـش مراجعه مردم بـه بیمارسـتان ها، کادر درمانی و 

پزشـکان امکان بیشـتری بـرای مراقبت از بیماران بسـتری دارند.
رئیـس جمهـور در ادامـه تـالش شـرکت های دانش بنیـان و مراکـز 
علمـی و تحقیقاتـی برای سـاخت اقالم بهداشـتی مورد نیـاز از جمله کیت 
تشـخیص، ماسـک، دسـتگاه تنفـس مصنوعـی و دسـتکش را افتخارآمیـز 
دانسـت و اظهـار داشـت: تـالش بـرای اقدامات بعدی در سـاخت واکسـن 
و داروی ایـن بیمـاری نیـز توسـط شـرکت های دانش بنیان در حـال انجام 

اسـت کـه امیدواریـم این مسـیر تـداوم یابد.
روحانی همچنین با اشـاره به سـطح بندی شـهرها و اسـتان ها در سـه 
وضعیـت سـفید، زرد و قرمـز، گفت: مسـئولین کمیته های درمانـی، امنیتی، 
اجتماعـی و تبلیغـات و رسـانه همچنـان در تـالش هسـتند، تـا بـا فعالیت 
گسـترده درمانـی، اجـرای پروتکل هـا و نظـارت بـر آن و اطالع رسـانی و 
آگاهـی بخشـی بـه موقـع بـا تبدیل نقـاط قرمز به زرد و سـپس به سـفید، 

مناطـق سـفید کشـور در مـورد ایـن بیمـاری را افزایش دهد.
وی اظهـار داشـت: امیدواریـم وزارت بهداشـت در کنـار اعـالم آمـار 
روزانـه وضعیـت بیمـاری از نظـر ابتالء، بسـتری، ترخیص و فـوت بیماران 
آمـار تبدیـل شـدن شـهرها از وضعیـت قرمـز بـه زرد و زرد بـه سـفید را 
اعـالم کنـد و شـاهد روزی باشـیم کـه تعـداد مناطـق قرمـز در کشـور به 

پایین تریـن سـطح برسـد.
رئیـس جمهـور گفـت: تقسـیم بندی شـهرها و مناطـق مثـل وضعیت 
سـفید، زرد و قرمـز مـا را از مرحلـه فاصله گـذاری هوشـمند بـه بازگشـایی 
هوشـمند می رسـاند، بـه گونه ای که در هر شـهری که مـردم فاصله گذاری 
هوشـمند را بهتر اجرا کرده باشـند، می توان شـرایط بهتر را برای بازگشایی 

هوشـمند مراکـز و فعالیت ها اعـالم کرد.
روحانی افزود: بر اسـاس گزارشـی که مسـئولین کمیته هـای درمانی، 
امنیتـی و اجتماعـی در ایـن جلسـه دادنـد، بـر اسـاس شـاخص های تعیین 
شـده شهرسـتان های سـفید بـه زودی معرفـی خواهنـد شـد و شـرایط باز 
فعالیـت مشـاغل کسـب و کارهـا، اماکـن مذهبـی و بـه طـور کل تعدیـل 

محدودیت هـا اعـالم خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در خصـوص مشـاغل پـر رفـت و آمـد و پرتجمع 
در شـهرهای سـفید پروتکل های خوبی از سـوی مسـئوالن ذیربط تدوین 
شـده کـه در جلسـه آینده سـتاد ملی اعـالم خواهد شـد، گفـت: امیدواریم 
بـا رعایـت پروتکل هـا از سـوی مردم بتوانیم ظـرف ۲ هفته آینده یـا نهایتًا 
تا پایان اردیبهشـت مشـاغل و مراکز پر رفت و آمد و پرتجمع را به شـرط 

تحقق شـرایط الزم بازگشـایی کنیم.
رئیـس جمهـور گفـت: در شـرایط و پروتکل هـای مربـوط بـه الزام و 
ضرورت اسـتفاده از ماسـک به مرحله ای رسـیده ایم که نگرانی برای تأمین 
آن وجـود نـدارد. ضمـن آنکـه تمهیداتـی در نظـر گرفته شـده کـه وزارت 
بهداشـت و درمان اسـتفاده از ماسـک را سـهل تر تعریف و معرفی می کند.

معلمان در شرایط »کرونا« پرچم آموزش را
برافراشته نگه داشته اند

معـاون اول رئیـس جمهور نوشـت: معلمان، اسـتادان، دانـش آموزان 
و دانشـجویان در شـرایط کرونـا پرچـم آموختـن و یادگیـری را برافراشـته 

داشـته اند.
اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور در حسـاب کاربـری 
خـود در توئیتـر بـا تبریک فرا رسـیدن ۱۲ اردیبهشـت و روز معلم، نوشـت: 
روز معلـم بـر همـه معلمـان، اسـتادان و مربیان عزیـز مبارک بـاد. تعلیم و 
تربیـت، منـزل اول در راه رشـد و توسـعه و غلبـه بـر همه ضعف هاسـت و 

معلـم بزرگتریـن راهبـر و راهنما.
وی تاکیـد کـرد: امـروز هم که جامعـه باید به سـالمت از رویارویی با 
کرونـا بگـذرد، نـه تنها تاب آوری بلکه راهگشـایی نظام آمـوزش و پرورش 

و آموزش عالی در شـمار مهم ترین مسـئولیت های ملی اسـت.
معـاون اول رئیـس جمهـور در پایـان مطلب خود آورده اسـت: باز هم 
ایـن معلمـان و اسـتادان و دانش آموزان و دانشـجویانند کـه پرچم آموختن 

و یادگیـری را در همین وضعیت، برافراشـته داشـته اند.

مسائل کارگری هر گز بوی کهنگی نمی گیرد
سـخنگوی دولـت با بیـان اینکه »کرونا« بیشـترین لطمه را بر زندگی 
کارگـران بخـش خدمـات و روزمزدهـا وارد کـرده اسـت، نوشـت: مسـائل 

کارگـری هیـچ گاه بـوی کهنگـی نمی گیرد.
علـی ربیعـی سـخنگوی دولـت بـه مناسـبت روز جهانـی کارگـر در 
حسـاب کاربـری خـود در اینسـتاگرام، نوشـت: چهـل و انـدی سـال پیش 
اعتصـاب کارخانـه جنـرال موتورز را سـامان می دادیم، بـه خیابان ها آمدیم.

وی در ادامـه مطلـب خـود آورده اسـت: در مقابـل درب وزارت کار 
تحصـن کردیـم و جلـوی خانـه کارگر کـه اتحادیـه سـندیکاهای کارگری 
بـود بـه اعتراض نشسـتیم. چند سـال بعـد به عنـوان نماینـده کارگران در 
شـورای عالـی کار بـرای مـزد چانه زنـی می کـردم. گویـی مسـائل دیریـن 

کارگـری هیـچ گاه بـوی کهنگـی نمی گیـرد.
سـخنگوی دولـت بـا بیـان اینکه امسـال کرونا نیز بـالی مضاعف بر 
جـان کارگـران شـد، نوشـت: قباًل نوشـتم کرونـا در مقابل جان انسـان ها، 
طبقـه نمی شناسـد؛ امـا گویـی ایـن ویـروس هـم ناعادالنه عمـل می کند. 
امـروز کرونـا بیشـترین لطمـه را بـر زندگـی کارگـران بخـش خدمـات، 

روزمزدهـا، دسـتفروش ها، آشـپزها و… وارد کـرده اسـت.
ربیعـی تاکیـد کـرد: انقـالب صنعتـی فقـط جهـان توسـعه یافته و 
عقب مانـده بـه جـای نگذاشـت، بلکـه در درون هـر جامعـه آنـان کـه 
کار بـا جـان می کننـد و جـان کار شـدند یـک طبقـه و دیگـران هـم در 
طبقـات دیگـر جـای گرفتنـد. یعنـی دو شـمال_جنوب شـکل گرفـت. 
یـک شـمال_جنوب توسـعه یافتـه و عقب مانده و دومی شـمال_جنوب 

کارگـر و دیگـران.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن سـاختار تولیدی_اجتماعی به نحوی شـکل 
گرفـت کـه امروز هم که نـگاه می کنم، انگار همان مصائب دیروز شـورای 
عالـی کار، دغدغـه امروز هم هسـت، نوشـت: تـالش زیادی بـرای جبران 
فاصله هـا و عقب ماندگی هـا صـورت گرفـت. امـا هرچـه می دویـم هنـوز 
کار زیـادی در پیـش رو داریـم. آیا روزی این سـاختار اقتصـادی و اجتماعی 

آنگونـه بنـا می شـود کـه فاصله هـا چنین جانکاه نباشـد؟
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زیر نظر: ناظم رام

علی بهرام پور
نویسنده و مدرس

خواهید  می  که  زمانی  آمده  پیش  تان  برای  حاال  تا 
مطلبی را بیان کنید برای رساندن مفهوم حرف تان از دست 
ها و حالت صورت برای انتقال بهتِر کالم تان استفاده کنید؟

تا به حال احساس کردید شخصی هنگام صحبت با 
شما در حال دروغ گفتن است؟ یا شخصی زمان تعریف 

کردن ماجرایی از هیجان باالیی برخوردار است؟

شناخت زبان بدن برای تمام انسان ها یکی از پله 
های رسیدن به موفقت محسوب می شود.

علوم  در  ای  تازه  بحث  بدن  زبان  موضوع  شاید 
روانشناسی و جامعه شناسی باشد؛ اما در حقیقت اولین و 

اصلی ترین زبان و راه ارتباطی ما است.
همگی ما از این زبان استفاده می کنیم و عالیم واضح 

آن را درک می کنیم.
شاید اگر زبان کالمی به وجود نیامده بود، هیچ کدام 
از ما در درک زبان بدن دچار سوء برداشت نمی شدیم.ش
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رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف 
تهران و رئیس اتحادیه کفش های ماشینی 
تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی به بحران 
پس از کرونا اظهار داشت: با شیوع کرونا دو 
ماه اصلی کار و کسب کاماًل تعطیل شد و 
کاالهای  از  پر  انبارهایی  با  ماندند  اصناف 
تولید شده که به ازای تهیه مواد اولیه آن، 
بنابراین  بودند،  داده  تحویل  را  هایی  چک 
توان  نه  داشتند،  فروش  برای  شرایطی  نه 
به  این  و  شده  محول  های  پرداخت چک 
تمام  شدن  خالی  و  ورشکستگی  معنای 

نقدینگی است.
علی اژدرکش در ادامه گفت: توجه به 
این نکته ضروری است که نیمه دوم سال 
۹۸ با نوسان زیاد، دالر افزایش پیدا کرد، با 
این حساب تولیدکنندگان و کسبه با توجه به 
کاهش ارزش نقدینگی خود، تمام تالش خود 
را برای پایدار نگه داشتن واحدهای صنفی 
امید خدا  تا به  و کارگران خود بکار بستند 
در پایان سال بتوانند تنها بخش کوچکی از 
زیان های افزایش ارزش دالر را جبران کنند 
اما متاسفانه کرونا این شرایط را حذف کرد 

و باز کسبه ماندند با کوهی از مشکالت.
وی تاکید کرد: اسفند و فروردین ماه 
برای اصناف، هر کدام حکم سه ماه را دارد 
به این معنا که کسبه معموال بین ۸ تا ۹ ماه 
سال را تنها به جهت روشن نگه داشتن چراغ 
واحدهای صنفی خود و عدم اخراج کارگران، 
فعالند و تنها بین سه تا چهار ماه می توانند 
تعطیلی  ماه  دو  طی  لذا  کنند،  کاسبی 

اجباری، اصناف از کدام درآمد باید مخارج 
بیمه کارگرانی که اساسا در مجموعه حضور 
اینجاست  دولت  کنند،  پرداخت  را  نداشتند 
که حضور و وجودش کاماًل ضروری است.

ماشینی  های  کفش  اتحادیه  رئیس 
دولت  نوش داروی  کرد:  تصریح  تهران 
از  پس  نه  خورد  می  اصناف  درد  به  امروز 
فروپاشیدگی صنوف آسیب دیده، روند کند 
رسیدگی به مشکالت اصناف نه تنها آسیب 
اجتماعی  های  آسیب  بلکه  اقتصادی  های 
به بدنه کشور وارد می سازد که گاها حتی 
در طول زمان هم قابل جبران نخواهد بود، 
ورود بحران سالمت که شیوع ویروس کرونا 
بوده تا بحران اقتصادی و به دنبال آن بحران 
اجتماعی، آنهم با سرعتی بسیار زیاد، نیازمند 

درمانی سریع، قطعی و کارشناسانه دارد.

مشکالت  حل   برای  داد:  ادامه  وی 
نظیر  تخصصی  های  تیم  در  باید  اصناف 
ستاد کرونا، از نمایندگان اصناف بهره جست، 
نگاه کارشناسی نیاز به حس عمیق و آگاهانه 
حضور  بدون  توان  نمی  و  دارد  مشکل  از 
تصمیمی  برایشان  حرفه،  آن  کارشناسان 
منطقی گرفت. به قطع یقین با حذف اصناف 
هم  و  تاخیر  با  هم  درمان  کرونا،  ستاد  در 
عاجل نخواهد بود، از دولت محترم خواستارم 
تا هر چه سریعتر کمیته هایی تشکیل دهد 
تا بحران پس از کرونا مورد رسیدگی قرار 
گیرد و از نخبگان صنفی استفاده کند که نه 
تنها می توانند بیماری را درمان کنند بلکه 
حضورشان در این عرصه، می تواند مسئوالن 

تصمیم گیرنده را از مشکالت مطلع سازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف 

تهران بیان داشت: بخشودگی و یا تخفیف 
۵۰ درصدی مالیات اصناف تا پایان شهریور 
ماه می تواند به اصناف آسیب دیده کمک 
از  حمایت  با  دولت  دیگر  سوی  از  نماید، 
اصناف با بخشودگی سهم بیمه کارفرمایی 
و  کارگران  داشتن  نگه  به جهت  تواند  می 
پرداخت مزد، سنوات عیدی به ایشان، اصناف 
را امیدوار نماید که شاید بتوانند شش ماهه 
سال دوم را فعال بماند و دست به تعدیل نیرو 
نزند، در حالیکه سیل عظیمی از کارگران در 
اجتماع، بحرانی خطرناک را ببار خواهد آورد.

اژدرکش با انتقاد از تصمیم دولت در 
جهت تخصیص سامانه ای جدای از سامانه 
اصناف برای ثبت نام بیان داشت: اصناف 
دارای سامانه ای به نام “ایرانیان اصناف ” 
برای  نیاز  مورد  اطالعات  تمامی  است که 
می  شامل  را  صنفی  واحدهای  شناسایی 
اندازی  راه  به  اقدام  دولت  باشد، پس چرا 
سامانه ای دیگر می کند تا اصناف در آن 
سامانه پس از طی مشکالت بسیار اقدام به 
ثبت نام و اخذ کد نمایند، آیا این اقدام به  
جز بی احترامی و در نظر نگرفتن اصناف 
است؟ حال آنکه در تمام دنیا به همه دولت 
ها ثابت شده است که اگر همه با هم در 
یک مقصد حرکت نکنند، نخواهند توانست 

به مقصود مورد نظر برسند.
با  دولت  همراهی  کرد:  تاکید  وی 
بزرگترین  که  خصوصی  بخش  و  اصناف 
به  منتج  تواند  می  است  کشور  فراکسیون 

عبور موفقیت آمیز از این بحران شود.

کارشناس بازار سرمایه:
جدیدالورودهای بورس مراقب باشند!

رکوردهای صعودی پی در پی شاخص بورس، حمایت تمام قد دولت از بازار 
سرمایه و کاهش جذابیت بازارهای موازی در کنار هم قرار گرفته تا استقبال عامه 
مردم از بازار سرمایه روز به روز بیشتر شود. در این شرایط کم تر کسی است که 
بازار  این  به  برای ورود  برنامه ای  را نشنیده و  بانگ گسترش و سودآوری بورس 
نداشته باشد. این درحالی است که بسیاری از عالقه مندان هنوز با الفبای بورس 

آشنا نیستند و حتی مطلع نیستند نخستین قدم چیست.
شاخص کل بورس که معامالت سال گذشته بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و 
۶۵۹ واحد آغاز کرد، با ۳۳۴هزار و ۲۴۱واحد رشد، معادل ۱۸۷ درصد افزایش را به 
ثبت رساند و به ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۱واحد رسید. روند صعودی شاخص در سال 
جدید نیز ادامه یافت و شاهد ورود شاخص بورس به کانال ۸۰۰ هزار واحد بودیم. 
روند صعود شاخص در برخی روزها واقعا چشم گیر بود. به طور مثال چهارشنبه هفته 

گذشته شاخص کل  ۳۱ هزار واحد صعود کرد تا رکورد خود را بشکند.
 زمانی که این آمار در کنار عزم جزم دولت برای توسعه و گسترش  بازار 
سرمایه قرار می گیرد و از طرف دیگر در شرایطی که مردم در شرایطی قرار دارند 
که نمی دانند با سرمایه های خرد و بعضا کالن خود چه کنند تا ضمن حفظ سرمایه، 
بتوانند سود کسب کنند، طبیعی است که بازار سرمایه روز به روز بیشتر شاهد ورود 

سهام داران باشد.
می توان به جرات گفت تب و تابی که امروز بین مردم برای ورود به بورس 
افتاده، بی سابقه است و حتی افرادی که کم ترین دانش و تخصصی در این حوزه 
دارند، مصرانه در پی اخذ کد بورسی هستند. اما عدم داشتن تخصص مردم، موضوعی 
است که یکی از چالش های این حوزه به شمار می رود و همواره نقدهایی درمورد 

عدم اطالع رسانی کافی و آموزش افراد به سازمان بورس وارد است.
در این روزها حتی مسئوالن هم بارها تاکید کرده اند که اگر فردی دانش 
کافی برای خرید و فروش سهم ندارد، به صورت غیرمستقیم وارد این بازار شده و 
سرمایه خود را به صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردان ها بسپارد. هرچند به 
نظر نمی رسد این تاکیدات تاثیری در نحوه تصمیم گیری مردم داشته باشد و باید 
گفت اعتماد و شناخت مردم نسبت به صندوق های سرمایه گذاری بسیار کم است.

از تخصص کافی  افراد جدیدالورودی که  برای  ترین توصیه ها  از مهم  اما 
برخوردار نیستند این است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه با پول وام یا قرض 
خودداری کنند و با سرمایه کم وارد بازار شوند، هیجانی تصمیم نگیرند و نگاهی 

بلند مدت به بورس داشته باشند.
تشریح الفبای ورود به بازار سرمایه

در این میان اما هنوز بسیاری از عالقه مندان نمی دانند نخستین قدم ورود به 
بازار سرمایه چیست و یا بعد از ورود به این بازار و اخذ کد بورسی چه باید بکنند. در 
این راستا یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح الفبای ورود به بورس، توصیه 

هایی را برای جدیدالورودها به این بازار ارائه کرد.
احمد جواهری، با بیان اینکه هر فردی که قصد دارد کد بورسی دریافت کند و 
معامالت آنالین انجام دهد، باید دو اقدام مراجعه به کارگزاری و ثبت نام در سجام 
)سامانه جامع اطالعات مشترین( را انجام دهد، افزود: به طور کلی ۱۰۷ کارگزاری 
مجوزدار در کشور وجود دارد و هر فردی که قصد گرفتن کد بورسی دارد باید به 
یکی از این کارگزاری ها مراجعه و فرم های مختلف از جمله فرم های مشتریان 
حقیقی، دستیابی به سامانه معامالت آنالین و... را پر کند و تحویل کارگزاری دهد 
بدهد.  را  کارگزاری  به  معامالت  آنالین  سامانه  به  فرد دسترسی  به  کارگزاری  تا 
البته فرم های مذکور در وب سایت اکثر کارگزاری ها موجود است و در دسترس 

متقاضیان قرار دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر فرد برای اخذ کد بورسی باید احراز هویت شود. 
برخی کارگزاری ها این خدمت را مشتریان خود ارائه می دهند و برخی دیگر ارائه 
نمی دهند. چنانچه کارگزاری عملیات احراز هویت را برای متقاضی انجام نداد، فرد 
باید به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند. افراد باید توجه داشته باشند که 
فرایند احراز هویت یک بار انجام می شود و چنانچه فرد بعد از مدتی قصد داشته 

باشد کارگزاری خود را تغییر دهد، نیاز به احراز هویت دوباره ندارد.
تفاوت کارگزاری های بورسی با یکدیگر چیست؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به این سوال که تفاوت کارگزاری ها با 
یکدیگر چیست، پاسخ داد: اصلی ترین خدمت که همان خدمات معامالت آنالین 
است، تقریبا توسط  همه کارگزاری ها ارائه می شود و سایر خدمات کارگزاری ها 
با یکدیگر متفاوت است. برای مثال برخی کارگزاری ها خدمات عرضه و پذیرش، 
خدمات مربوط به بورس کاال و بورس انرژی دارند، برخی کارگزاری ها با مشتریان 
خود قرارداد خرید اعتباری امضا می کنند و یا مجوز مشاوره دارند. اطالعات کارگزاری 

ها و خدماتی که ارائه می دهند در دسترس همه قرار دارد.
دفتر  کننده،  مراجعه  مشتری،  بزرگ تر  کارگزاری های  داد:  ادامه  جواهری 
به  نسبت  آن ها  معامالتی  سامانه  است  ممکن  اما  دارند  بیشتری  نیروهای  و 
کارگزاری های کوچک تر بیشتر دچار اختالل شود. کارگزاری های بزرگ نیروهای 
پاسخ دهنده بیشتری دارند اما اگر قرار باشد به هر علتی تماس های سهام داران 
با کارگزاری ها بیشتر شود، ممکن است مردم دسترسی کم تری به کارگزاری داشته 
اما  باشد  نیرو و هزار مشتری داشته  باشند، زیرا ممکن است یک کارگزاری پنج 

کارگزاری بزرگ تر با ۲۰ نیرو باید به ۵۰ هزار مشتری پاسخ بدهد.
روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

وی در ادامه با بیان اینکه متقاضیان ورود به بورس می توانند به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند، توضیح داد: مفهوم سرمایه گذاری مستقیم این 
است که فرد به طور مستقیم و شخصا اقدام به خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت 
و... کند. در این نوع سرمایه گذاری هیچ واسطه ای وجود ندارد اما  این روش فقط 

برای افراد حرفه ای و آشنا به بازار سرمایه توصیه می شود.

آغاز عملیات بارگیری جکت سکوی 11B؛
طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شکسته شد

عملیات بارگیری )Load Out( جکت سرچاهی سکوی ۱۱B طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی برای انتقال به محل نصب خود در مرز مشترک ایران و قطر 
روز پنجشنبه گذشته آغاز شد. با بارگیری این جکت طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی به طور رسمی شکسته شد.
وزن این چهارپایه ۲ هزار و ۱۲۰ تن و ارتفاع آن ۸۰ متر و نیم است، این 
جکت قرار است در ناحیه ۱۱B منطقه پارس جنوبی در ۱۳۵ کیلومتری از ساحل 
عسلویه و در عمق ۷۱ متر از سطح دریا نصب شود. جکت دارای چهار پایه میان 
تهی است که عملیات شمع کوبی و استحکام آن در کف خلیج فارس از طریق 

آنها انجام می شود.
این جکت دارای ۱۵ حلقه کانداکتور گاید به قطر ۲۶ اینچ است. کانداکتور 
گایدها قطعاتی مخروطی هستند که با قرار گرفتن در طبقات زیرین سازه به عنوان 
راهنما برای عبور ۱۵ ردیف خط لوله حفاری عمل می کنند. یعنی پس از نصب 
جکت در دریا و استقرار دکل حفاری روی آن لوله های حفاری از میان جکت و 
از طریق این مخروط ها به سطح دریا هدایت می شوند تا با عبور مته ها عملیات 
حفاری انجام شود. این هدایتگرها با توجه به ارتفاع زیاد جکت از انحراف و خمیدگی 

لوله ها بر اثر فشار آب جلوگیری می کنند. 
مدیرعامل گروه پتروپارس پیش تر درباره زمان آغاز حفاری چاه های فاز ۱۱ 
میدان مشترک پارس جنوبی به شانا گفته بود: در صورت متعادل بودن شرایط 
آب و هوایی، اواخر خردادماه یا اوایل تیرماه حفاری چاه های طرح توسعه فاز ۱۱ 

پارس جنوبی را آغاز می کنیم.
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج شرکت های توتال فرانسه 
و شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( چین به دلیل تحریم 

به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده است.

عمان برنامه کاهش تولید خود را اجرایی کرد
را مطابق مصوبه ۲۳ عضو  تولید خود  تعهد کاهش  اعالم کرد که  عمان 
ائتالف اوپک پالس برای کاهش عرضه روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه ای نفت 

از یکم ماه مه اجرایی کرد.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( محمد بن 
حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اطالع داد که این کشور برنامه کاهش داوطلبانه 
 Declaration of( توافقنامه همکاری  از تعهدش در  به عنوان بخشی  خود 
 ۱۲( مه  ماه  یکم  از  را  اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای   )Cooperation

اردیبهشت ماه( آغاز کرد.
از یکم ماه مه  اوپک  تولید داوطلبانه کشورهای عضو و غیرعضو  کاهش 
سال ۲۰۲۰ میالدی براساس توافق های حاصل شده در نهمین و دهمین نشست 
فوق العاده کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از طریق وبینار به ترتیب در روزهای 

نهم آوریل )۲۱ فروردین ماه( و ۱۲ آوریل )۲۴ فروردین ماه( اجرایی می شود.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در دهمین نشست 
فوق العاده خود از طریق وبینار سرانجام پس از پذیرفتن گزینه کاهش تولید روزانه 
۱۰۰ هزار بشکه ای مکزیک و موافقت این کشور آمریکای شمالی برای حضور در 
این توافق، بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای در ماه های 

مه و ژوئن به توافق رسیدند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میالدی تعیین شد، در حالی که 
برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در نظر  تولید  مبنای محاسبه 

گرفته شده است.
کشورهای ایران، لیبی و ونزوئال همچنان از این توافق کاهش تولید که از 
یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میالدی )۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹( اجرایی شد، مستثنا هستند.

مکزیک تنها مخالف نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید در نهمین نشست 
فوق العاده اوپک پالس در روز ۲۱ فروردین ماه بود، بر این اساس مکزیک در این 
توافق روزانه ۱۰۰ هزار بشکه )آمریکا به جای مکزیک روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از 

تولید خود می کاهد( تولید خود را کاهش می دهد.

نروژ برای کمک به ثبات بازار نفت با اوپک پالس همراه می شود
نروژ از برنامه خود برای کاهش تولید داوطلبانه روزانه نزدیک به ۲۵۰ هزار 
بشکه نفت در ماه ژوئن با هدف سرعت بخشیدن به برقراری ثبات در بازارهای 

جهانی نفت خام خبرداد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت نروژ، تینا برو، وزیر نفت و انرژی نروژ 
خام  نفت  جهانی  بازارهای  در  بی سابقه ای  شرایط  با  هم اکنون  ما  کرد:   اعالم 
روبه رو هستیم، منافع دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده نفت در ثبات بازارهای 

جهانی این ماده است.
تولید  کاهش  صورت  در  که  بودیم  کرده  تاکید  پیش تر  ما  افزود:  وی 
داوطلبانه  تولید  در جهان، کاهش  نفت  بزرگ  تولیدکنندگان  ازسوی  خیره کننده 

را بررسی خواهیم کرد.
وزیر نفت و انرژی نروژ اعالم کرد: تصمیم دولت نروژ برای کاهش تولید 

نفت خام این کشور به طور مستقل و یکجانبه گرفته شده است.
برو ادامه داد: نروژ در ماه ژوئن تولید روزانه نفت خود را ۲۵۰ هزار بشکه 
کاهش می دهد و در نیمه دوم سال جاری میالدی این مقدار کاهش روزانه ۱۳۴ 

هزار بشکه در روز خواهد بود.
وی همچنین از به تاخیر انداختن بهره برداری از چند میدان نفتی تا سال 

۲۰۲۱ میالدی خبرداد.

نوش داروی دولت قبل از مرگ اصناف چیست؟

بحران سالمت، بحران اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست 
به:

از : دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف ایالم 
 موضوع: آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

 نظر به این که آقای / خانم  سعید نثاری دادخواستی به خواسته ی الزام به تنظیم سند 
خودرو بطرفیت آقای / خانم شریفه میرزائی ، حسن برنجی  تقدیم نموده و در این شعبه به 
کالسه ۴۴/۹۹/۷ ثبت و برای تاریخ ۳/۱۹/ ۹۹ ساعت ۱۵:۳۰ تعیین وقت گردیده ، به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر تا خوانده مذکور قبل از وقت 
رسیدگی در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
درحاضر شود در غیر اینصورت شورا بصورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .  

         شعبه ۹ شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده 
اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین قانون ثبت تحدید حدود 

یک قسمت از امالک واقع در بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی شاهده پالک ۱۲۹ اصلی

۲۶۸۰ مجزی شده از ۹۴۱ فرعی مرتضی صالحی قسمتی از یک باب منزل 
از قطعات مفروز اراضی مظفریه پالک ۲۳۸ اصلی

۲۴۵۹ مجزی شده از ۳۳ فرعی محمد خانعلی یک باب ساختمان
دهستان فرح بخش ۵ تربت حیدریه 

از قطعات مفروز اراضی کمر زرد پالک ۲۷۸ اصلی 
یک فرعی رضا کمالی فرد یک قطعه زمین مزروعی

در روز ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق 
الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند.م/الف ۳۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه محمدکاظم باقرزاده

گواهی انحصار وراثت
التفات بدرلو به شماره شناسنامه ۳۳۳ فرزند علی متولد ۱۳۴۹/۱/۱۷ صادره از خدابنده به 

شرح دادخواست به کالسه ۶۷/۴/۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی بدرلو فرزند نصراله  به شماره شناسنامه ۲۰۱در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳ 
در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز: ۱-نوروز بدرلو،نام پدر علی، 
ش ش ۴۱۶ ،نسبت پسر متوفی،۲-امیرعلی بدرلو،نام پدر علی ، ش ش ۶۰ ،نسبت پسر 
متوفی،۳-رخساره بدرلو،نام پدر علی ، ش ش ۳۳۴ ،نسبت دختر متوفی، ۴-مردعلی بدرلو،نام 
پدر علی، ش ش ۴۱۷ ،نسبت پسر متوفی، ۵-صدف بدرلو،نام پدر علی، ش ش ۳ ،نسبت 
دختر متوفی، ۶-التفات بدرلو،نام پدر علی، ش ش ۳۳۳ ،نسبت پسر متوفی،۷-سیاره بدرلو،نام 
پدر علی ، ش ش ۲۸۸ ،نسبت دختر متوفی،۸-مرضیه بدرلو،نام پدر علی ، ش ش ۴۸۵ ،نسبت 
دختر متوفی،۹-مروارید بدرلو،نام پدر قهرمان ، ش ش ۲۰۳ ،نسبت همسر متوفی،اینک با انجام 
تشریفات قانونی ، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 رئیس شعبه ۴ شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۵۴۲۶ مورخ  ۹۸/۱۲/۱۵ هیات 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی خداویردی جمالی فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۵۷۶ صادره از 
بستان آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۹/۵۷ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۵۶/۴ فرعی مفروز از قطعه __ تفکیکی از ۱۱۱ اصلی در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی سید حسن ناجیان محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: ۹۹/۲/۱۳

تاریخ انتشار دومین آگهی: ۹۹/۲/۲۸
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابوبکر برهانزهی دارای شناسنامه شماره ۵۲۵۹۰۹۸۹۳۵ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۹/۱۲۱ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناز بی بی برهانزهی به شناسنامه ۵۲۵۹۰۹۸۸۱۱ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۳ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ابوبکر برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۰۹۸۹۳۵-۱۳۴۴/۱۲/۰۲ فرزند متوفی

شاخاتون برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۳۹۷۸۶۱-۱۳۵۵/۰۴/۰۱ فرزند متوفی
گراناز برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۳۹۷۸۵۱-۱۳۵۴/۰۴/۰۱ فرزند متوفی

زیبا برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۸۱۵۷۶۳-۱۳۶۳/۰۷/۰۱ فرزند متوفی

ملوک برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۷۱۰۶۴۹-۱۳۴۳/۰۳/۲۲ فرزند متوفی
دلپل برهانزهی به شماره شناسنامه ۵۲۵۹۳۸۹۱۵۸-۱۳۱۵/۱۱/۰۱ همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف قصرقند

محسن برهانی مقدم

مهلت حضور: یک ماه از تاریخ نشر آگهی نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابی
آقای دادکریم ناروئی فرزند کرمشاه شما متهم هستید به مشارکت در آدم ربایی با وسیله 
نقلیه موضوع شکایت آقای حسن سردارزهی و خانم سعیده سردارزهی مقرر است ظرف مهلت 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این مرجع حاضر شوید.
شما می توانید یک وکیل رسمی دادگستری به همراه داشته باشید.م/الف ۵/۳

رئیس دادگاه عمومی شهرستان فنوج – گل محمد خیرآبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسلم آزادی دارای شناسنامه شماره ۵۲۵۹۹۱۳۹۶۵ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۹/۱۱۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سام آزادی به شناسنامه ۶۶۹۰۲۷۸۰۳۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اسلم آزادی فرزند رجب به شماره ملی ۱۳۶۴/۵۲۵۹۹۱۳۹۶۵ صادره از قصرقند پدر متوفی

حمیرا رئیسی فرزند نواب به شماره ملی ۱۳۶۷/۵۲۵۹۹۴۷۵۹۲ صادره از قصرقند مادر 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف قصرقند

محسن برهانی مقدم

شماره نامه: ۱۳۹۹۰۴۹۲۹۱۰۵۰۰۰۲۲۵
تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

شماره پرونده: ۱۳۹۸۰۴۰۲۹۱۰۵۰۰۰۹۰۶/۱
شماره بایگانی پرونده: ۹۸۰۱۰۴۰

االجرا  رسمی الزم  اسناد  مفاد  اجرا  نامه  آئین  ماده ۱۸  موضوع  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ – مهریه بدینوسیله به آقای غالمحسین ستار فرزند محمدکاظم به 
شماره شناسنامه ۱۷۸ و شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۴۳۵۳ به نشانی سمنان گلشهر خ آتش نشانی 
پ ۲۴ ابالغ می گردد که بستانکار خانم ام البنین نظری برای وصول تعداد ۱۳۵۶ عدد طالی 
نیم بهار آزادی به انضمام هزینه یک بار سفر خانه خدا در حج تمتع به موجب سند مهریه 
شماره ۱۶۴۷۰-۱۳۸۴/۰۴/۳۰ مستند پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۱۰۴۰ از طریق اداره اجرا 
اسناد رسمی سمنان اجرائیه صادر گردیده و برابر گزارش مأمور پستی مبنی بر عدم شناسایی 
آدرس مذکور و طبق درخواست بستانکار نتوانسته آدرس دقیق شما را جهت ابالغ واقعی اعالم 

نماید، لذا برابر تقاضای متعهد له به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در 
جراید کثیراالنتشار آگهی و پس از ۱۰ روز از تاریخ انتشار عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 

و جز این آگهی و آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان – داود دهباشی

آگهی حصروراثت
آقای اسمعیل ربیع زاده کرباس دهی از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نمود 
وچنین توضیح داده که مرحومه فاطمه خانم ربیع زاده کرباسدهی فرزند میرزارفیع  در تاریخ 
۱۳۷۵/۱۰/۰۱ در اقامتگاه دائمی خود شهر کوچصفهان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: ۱-اسمعیل ربیع زاده کرباس دهی به ش  ش ۲۲ فرزند رضا نسبت پسر 
وبغیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام تشریفات 
قانونی و ثبت آن به شماره ۱/۹۸ مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه 
هرشخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتر شورای حل اختالف شماه دو شهری کوچصفهان تسلیم نماید در غیراینصورت 

گواهی حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شماره دو شهری رشت-بخش کوچصفهان

آگهي حصروراثت
این شورا  از  ابوالفضل  فرزند  به شماره شناسنامه  ۳۵۸۲۶  دائمی  بقائی  خانم کبری 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیاوش یزدانی فرزند  
سعداله در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱- امیر یزدانی به ش ش ۱۲۰ فرزند سیاوش نسبت پسر۲-کبری بقائی 
دائمی به ش ش ۳۵۸۲۶ فرزند ابوالفضل نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۴۲ سیار 
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل 
اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای پرویز نفیسی به شماره شناسنامه ۱۰۸۶ فرزند اله بخش  از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا نفیسی  فرزند پرویز در تاریخ 
۹۸/۱۲/۲۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-راضیه پیرو احمدی لنگرودی به ش ش ۳۱ فرزند محمدحسین نسبت مادر ۲-پرویز 
نفیسی به ش ش ۱۰۸۶فرزند اله بخش نسبت پدر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۴۶ سیار 
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل 
اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به عهد شکنی شرکت های خودرویی خارجی، 
گفت: شرکت های خارجی همکار در زمینه 
دیگر  کردند،  شکنی  عهد  که  خودروسازی 
روی بازار ایران را نخواهند دید و از طریق 
مجاری قانونی به دنبال دریافت خسارت از 

آن ها خواهیم بود.
و  پنجشنبه گذشته  روز  رضا رحمانی 
دیزل  موتور  انبوه  تولید  افتتاح  مراسم  در 
کرد:  اظهار  ایدم  شرکت  در   ۳۵۵ و   ۴۵۷
موتورهای  انواع  انبوه  تولید  خطوط  افتتاح 
اقتصاد  عینی  خوردروهای سنگین مصداق 

مقاومتی و تحقق جهش تولید است.
ز  ا کارگر  روز  تبریک  ضمن  وی 
نیروهای انسانی به عنوان سرمایه های عظیم 
کشور یاد کرد و ادامه داد: به همت جامعه 
بزرگ و پرتالش کارگری کشور، به راحتی 
توانستیم بر مشکالت غلبه کنیم و خود را 
مدیون زحمات و ایثار این عزیزان میدانیم.

وی با اشاره به سهم حائز توجه صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی در اقتصاد ملی، 
داخلی  میزان  هراندازه  کرد:  خاطرنشان 
افزایش  کشور  نیاز  مورد  قطعات  سازی 

یابد به همان اندازه شاهد شکوفایی توسعه 
اقتصادی خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
داخلی سازی  تولید،  ظرفیت  افزایش  به 
شرکت های  ساختار  اصالح  و  قطعات 
خودروسازی، گفت: در حال حاضر ظرفیت 
تولید خودرو در کشور ۲.۲ میلیون دستگاه 
در سال بوده و برای پاسخ به تقاضا و تنظیم 
بازار حداقل باید افزایش تولید و استفاده از 

محصوالت جدید را محقق کنیم.
کار  با   ۹۸ سال  در  کرد:  اضافه  وی 
 ۳.۴ کشور،  اقتصادی  ارکان  همه  جهادی 
که  شده  انجام  سازی  داخلی  دالر  میلیارد 

صنعت  به  مربوط  آن  دالر  میلیون   ۵۰۰
خودروسازی است.

وی با اشاره به عهد شکنی شرکت های 
خودرویی خارجی، گفت: شرکت های خارجی 
همکار در زمینه خودروسازی که عهد شکنی 
کردند، دیگر روی بازار ایران را نخواهند دید 
و از طریق مجاری قانونی به دنبال دریافت 

خسارت از آن ها خواهیم بود.
رحمانی بهره مندی از ظرفیت و توان 
نیروهای داخل کشور و استفاده از دانش فنی 
دیگر خودروسازان مطرح جهان را جایگزین 
مناسب شرکت های عهد شکن عنوان کرد.

بودن  زیانده  این که  بیان  با  وی 

به صنایع خودروسازی  وابسته  شرکت های 
اصالح  کرد:  تشریح  نیست،  قبول  قابل 
سازی  وآزاد  شرکت ها  قبیل  این  ساختار 
جدی  صورت  به  آن ها  راکد  سرمایه های 
در حال پیگیری بوده و اعتقاد داریم خودرو 

سازها نباید قطعه ساز باشند.
اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
امکانات و ظرفیت های خودرو سازی و  به 
ماشین  برخی  تبریز گفت:  در  قطعه سازی 
تبریز  قطعه سازی  در صنایع  آالت موجود 

حتی در دنیا بی نظیر است.
از  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مدیران شرکت ایران خودرو تبریز خواست 
با توسعه شرکت و ایجاد خطوط رنگ و بدن 
و تولید محصوالت جدید سهم قابل توجه 

در تولید خودروهای مورد نیاز کشور باشد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، 
پیگیری محورها  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
وزارت  در  تولید  جهش  برنامه های  و 
صنعتی  افتتاح  یک  هرهفته  گفت:  صمت 
و  روز  فناوری  دارای  مناسب  اشتغالزایی  با 

صادارت محور را پیش رو داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

شرکت های خودرویی خارجی عهدشکن، روی بازار ایران را نخواهند دید

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت 
روز کار و کارگر گفت: کارگران از جایگاه ویژه ای در برنامه 

های حمایتی دولت برخوردارند.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت تعاون، کار و رفاه 
آورده است:  پیام  این  اجتماعی، »محمد شریعتمداری« در 
کارگران، همواره از اقشار تاثیرگذار در تاریخ کشور بوده اند 

و نقش ارزنده ای در پیشرفت و توسعه میهنمان داشته  اند.
شریعتمداری یادآور شد: امسال »روز کارگر« در حالی 
فرا رسید که نقش کارگران، بیش از پیش برای همگان اثبات 
شده است. در شرایطی که »فشار حداکثری« و تحریم های 
ظالمانه نظام سلطه طی ماه های گذشته به نقظه اوج رسیده 
و  مردم  مایحتاج  و  کشور  نیازهای  تأمین  روند  دشمن،  و 
و  مضاعف  تالش  است،  گرفته  نشانه  را  اشتغال  خصوصًا 
صبورانه کارگران، از جمله اصلی ترین عوامل ناکامی طراحان 
تعاون،   است.وزیر  شده  دشمنان  تحریم های  مجریان  و 
کارگران امروز را سرداران جبهه نبرد با تروریسم اقتصادی 
آمریکا دانست و افزود: کارگران یک بار دیگر کارنامه  ای 

درخشان در تاریخ کشور از خود برجای گذاشتند.
وی یادآور شد: درپی شیوع جهانی و ناگهانی ویروس 

کرونا، ایران از جمله کشورهایی بود که توانست به سرعت 
گسترش این بیماری را مدیریت کند. یکی از علت های این 
میلیونی ماسک و سایر تجهیزات پزشکی  تامین  موفقیت، 
پیچیده مورد نیاز از بازارهای داخلی است که توسط کارگران 
کشور دوش به دوش ملت قهرمان ایران تولید شد و حتی 

ظرفیت صادرات برخی از این اقالم را نیز ایجاد کرد.
به گفته شریعتمداری، هم زمان، پس از اعالم ورود 
ویروس کرونا به کشور که در برخی کشورهای حتی پیشرفته، 
به علت هجوم مردم برای ذخیره مایحتاج خود، قفسه های 
فروشگاه ها خالی شد، در ایران با وجود تنگناهای واردات به 
علت تحریم ها چنین اتفاقی نیفتاد که بخشی از علت این 
به  مردم  اعتماد  و  ایرانیان  واالی  فرهنگ  در  مهم  رخداد 

توانمندی مدیریتی دولت ریشه دارد.
وی ادامه داد:  نباید از یاد برد که تولید کاالها به قدر نیاز 
و حتی فراتر از نیازهای مردم موجب اطمینان خاطر مردم شد 
و آنان می دانند هر وقت به فروشگاه ها مراجعه کنند کاالها به 
وفور موجود است و این افتخار نیز مرهون تالش کارگران 
است که با وجود خطر ابتال به کرونا، با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حضور مداوم در واحدهای تولیدی و تالش شبانه 

روزی، نگرانی از کمبود کاالها را از بین برده اند.
وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در مقابله با کرونا، عالوه 
بر کادر درمانی که به عنوان سربازان سالمت در خط مقدم 
از سالمت و جان  و  این ویروس خطرناک هستند  با  نبرد 
مردم صیانت می کنند، کارگران نیز با تامین کاالها و اقالم 
معیشتی مردم، نقش مهمی در مقابله با کرونا دارند که باید 

قدردان آنان بود.
معیشتی  تنگناهای  از  دولت،  اینکه  بیان  با  وی 
بخش هایی از مردم به خوبی آگاه است، افزود: نیک می دانیم 
گروهی از هموطنان و کارگران عزیز برای تامین معیشت، 
از  این مشکالت ناشی  از  انجام می دهند. بخشی  چند کار 
تروریسم اقتصادی کاخ سفید است که هرچند، با مقاومت 
مردم و به ویژه کارگران، راه به جایی نبرده و ناکام مانده ، اما 

مشکالتی برای کشور ایجاد کرده است.
پیامد  نیز  دیگر مشکالت  افزود: بخش  شریعتمداری 
درگیر  را  جهان  کشورهای  همه  که  است  کرونایی  رکود 
انجام شده  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  با  است  امید  کرده که 
آنان  تنگناهای معیشتی  اقشار آسیب پذیر،  از  برای حمایت 

کاهش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارگران، سرداران جبهه نبرد با تروریسم اقتصادی هستند
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ملی پوش پارالمپیکی:
اسکی معلوالن رشد چشمگیری دارد

ملی پوش پارااسکی ایران گفت: رشته اسکی ورزش 
مفرحی است که ورود به آن می تواند تمام خستگی های 

جسمی و روحی را از بین ببرد.
دوران قرنطینه خانگی می تواند زمان مناسبی برای 
بررسی زندگی ورزشکاران باشد. زمانی که در آن فرد یا 
خانواده ورزشکار با بیان علل و انگیزه خود برای ورود به 
ورزش، از مشکالت مسیر موفقیت و شیوه غلبه بر آن 

سخن می گویند.
یکی از این ورزشکاران »صدیقه روزبه« ملی پوش 

پارااسکی ایران است. او که از ناحیه پا دچار آسیب شده اکنون با )صادق کلهر( دیگر 
اسکی باز ایرانی یک خانواده کامال ورزشی را تشکیل داده و  مانند بسیاری از کلهرهای 
ساکن شمشک فرزند آنان نیز در حال فراگیری اسکی است رشته ای که به گواه روزبه 

یکی از مفرح ترین ورزش ها به شمار می رود.
مشروح گفت و گو »صدیقه روزبه« در زیر از نگاهتان می گذرد:

باوجود معلولیت ورزش را رها نکردم
شاید معلولیتم محدودیتی چشمگیر باشد و هر کسی در نگاه اول از این معلولیت 
به عنوان سدی در برابر خواسته هایم یاد کند، اما من این نقص جسمانی را محدودیت 
تعریف نمی کنم بلکه از آن به عنوان مشکلی نام می برم که باید برای غلبه بر آن راهکار 
پیدا کرد. ورزش برای عبور از این مشکل بهترین راهکار است. قبل از ازدواج و شروع 
اسکی ورزش های مختلف را دنبال کردم. حتی کوهنوردی را به همراه پدرم تجربه 
کردم. ورزش با معلولیت سخت است اما می تواند ابزار خوبی برای غلبه بر معلولیت باشد.

پیش از ورودم به ورزش به  صورت حرفه ای تحصیل در دانشگاه را به هر کاری 
ترجیح می دادم اما پس از ورود به ورزش فهمیدم می شود با ابزار ورزش به قله های 
بزرگ تر رسید. به تمام افراد دارای معلولیت پیشنهاد می کنم متناسب باکالس بندی 
خود، به صورت حرفه ای یا تفریحی وارد دنیای ورزش شوند تا تغییر شرایط روحی را 

احساس کنند.
اسکی سخت اما لذت بخش است

من تا سال ۲۰۱۷ در رشته اسکی فعال نبودم و بیشتر ورزش هایی مانند کوهنوردی 
را دنبال می کردم اما از سال ۲۰۱۷ تمایل داشتم که به رشته اسکی بیایم. هرچند 
که این رشته برای افراد معلول سخت است اما توانستم در زمان کوتاهی اصول اولیه 
آن را فراگیرم. البته این پیشرفت را مدیون همسرم »صادق کلهر« و »عیسی ساوه 
شمشکی« هستم. کمک آنان موجب شد تا در کمتر از ۲ سال به عنوان نماینده ایران 

به بازی های پارالمپیک زمستانی کره جنوبی بروم.
همسرم مخالف ورودم به اسکی بود

نزدیک به ۲ دهه است که با »صادق کلهر« به عنوان یک ملی پوش اسکی زندگی 
می کنم و از نزدیک به جذابیت و سختی های اسکی آشنا بودم. همسرم در اسکی پای 
خود را از دست داد و به مشکالت این رشته آگاه بود. او مخالف بود که من به اسکی 
بیایم زیرا برای کسی که از ناحیه پا معلولیت دارد اسکی سخت است و ممکن است 

آسیب بیشتری متوجه او شود اما در نهایت،  موافقت کرد که به رشته اسنوبرد بروم.
اسکی معلوالن رشد چشمگیری دارد

ورزش جانبازان و معلوالن در ایران رشد فوق العاده ای دارد و عناوین جهانی و 
المپیکی خود بیانگر این واقعیت است. از دهه ها پیش  طرح پارااسکی در دستور کار 
فدراسیون قرار گرفت اما تا مدت ها تنها همسرم در این ورزش شناخته شده بود اما 
اکنون بیش از ۴۰ ورزشکار در پارااسکی فعال هستند و برخی از آنان نیز به مسابقات 
پارالمپیک زمستانی رفتند. اکنون زیر نظر فدراسیون جانبازان و معلولین فعالیت می کنیم 

و شرایط بسیار مناسبی داریم.
ملی پوشان اسکی به حال ما غبطه می خورند

خوشبختانه با فرصتی که با حمایت انجمن، فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک 
ایجاد شد توانستم در کمپ تمرینی کشور امارات و کره جنوبی شرکت کنم و این فرصت 
مناسبی بود تا از نزدیک با تمرین تخصصی تر مربیان بین المللی آشنا شوم. البته از »الهه 
حسینی« مربی خودم تشکر می کنم که با تمرینات مناسب به پیشرفتم کمک زیادی 
کرده است. با توجه به اینکه در ایران تنها سه ماه زمان برای تمرین است ملی پوشان 

اسکی که امسال با شیوع کرونا از تمرین بازماندند به ما غبطه می خورند.
کسب سهمیه سخت است

متأسفانه اسکی معلوالن ایران در ابتدای راه است و برخی از شرایط اجازه برگزاری 
رقابت بین المللی در کشور نمی دهد به همین خاطر باید برای کسب سهمیه به صورت 
جدی در مسابقات بین المللی شرکت کنیم تا بتوانیم جواز حضور در پارالمپیک زمستانی 
چین را کسب کنم. من در پارالمپیک زمستانی کره جنوبی حضور داشتم و آرزو دارم در 

چین نیز حضور داشته باشم و بتوانم برای کشور افتخار کسب کنم.
چند نقش مهم در زندگی دارم

یک ورزشکار تنها در زندگی قهرمانی خالصه نمی شد بلکه چندین نقش بر 
روی دوش او قرار دارد.  مانند هر ورزشکار حرفه ای دیگر ترکیبی از نقش ها هستم. 
نقش هایی مانند فرزند، همسر، مادر و یک ورزشکار حرفه ای دارم که باید هرکدام از 
آنان را به بهترین شکل انجام دهم. البته سخت است اما با کمک اطرافیان به  ویژه 

خانواده خودم و همسرم این نقش ها را به شکل مطلوبی انجام می دهم.

 ۱۷ قرارداد  تسویه  برای  وزنه برداری  ملی پوش  ساله   ۲ انتظار 
میلیون تومانی!

پوش  ملی  پیش  سال  دو  د  ردا قرا
ایران در حالی هنوز تسویه نشده  وزنه برداری 
است که مبلغ آن تنها ۱۷ میلیون تومان است.

دو  قرارداد  اینکه  درباره  معتمدی  رسول 
سال پیش او در لیگ وزنه برداری هنوز تسویه 
لیگ سال ۹۷  در  من  کرد:  بیان  است،  نشده 
عضو تیم نور همدان بودم که مبلغ قرارداد من 
۱۷ میلیون تومان بود. من آن سال سه مسابقه 
در لیگ جوانان و ۲ مسابقه در لیگ بزرگساالن 
برای تیم نور همدان وزنه زدم. حتی تیم نور آن 
سال توانست در رده جوانان نایب قهرمان شود.

او ادامه داد: اکنون دو سال گذشته است اما هنوز هزار تومان از پولم را دریافت 
نکرده ام. با آقای زارعی رییس باشگاه که آن موقع رییس هیات بود اما بعدا استعفا کرد 

نیز تماس گرفتیم که عنوان کرد پیگیر کار است تا پول ها پرداخت شود.
تسویه  پولشان  که  هستند  نفر  چند  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  معتمدی 
نفر هستیم که قردادهایمان تسویه  نشده است، تصریح کرد: فکر می کنم ۴-۳ 
نشده است اما با بقیه در حد اینکه ۲۰ یا ۳۰ درصد از قراردادهایشان را بگیرند، 

تسویه شده است.
او ادامه داد: آن سال خود من برخی نفرات را به تیم آوردم و االن هم از من 
شاکی هستند. چراکه پولی به آنها پرداخت نشد. البته همانطور که گفتم آقای زارعی 

پیگیر هستند و امیدوارم هر چه زودتر با ما تسویه شود.

فدراسیون بوکس:
اسپانسر ما آرزوی کمک به بوکس دارد اما بدون پول!

در حالی که نزدیک به چهار ماه از امضای قرارداد فدراسیون بوکس با اسپانسر 
جدیدش می گذرد، حامی مالی فدراسیون از عمل کردن به تعهداتش خود داری می کند!

نشست خبری حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس ایران، در راستای معرفی 
حامی مالی  جدیداین رشته، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد که پس از امضای قرارداد 
میان دو طرف، قرار شداین اسپانسر به مدت یک سال حامی تیم ملی باشد، توافقی 

که به نظر با بدقولی های حامی مالی مواجه شده است.
طبق گفته حسین ثوری در نشست خبری ۲۵ دی ماه، قرارداد فدراسیون بوکس 
با حامی مالی جدید )گروه اقتصادی ملل( از ۱۵ دی ماه تنظیم شده بود که روز ۲۵ 
دی ماه در حضور اصحاب رسانه امضا شد. طبق توافقنامه طرفین، این موسسه باید 
از تاریخ اعالم شده تا یک سال آینده حامی بوکس ایران باشد که به نظرمی رسد در 

همین ابتدای از عهده تعهداتش برنیامده است.
این قرارداد که مبلغ ۲  میلیارد و پانصد میلیون تومان اعالم شده است، قرار بود 
طی پنج فقره چک )هر چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان( به حساب فدراسیون بوکس 

ایران  واریز شود، اما تا کنون هیچ یک از این چک ها پاس نشده است.
حسین ثوری در این مورد گفت: متاسفانه تا به این لحظه چیزی از اسپانسر خود 
ندیده ایم، برای پرداخت مبالغ فقط امروز و فردا کرده است ولی خبری نیست. فکر 

می کنم آرزو دارد که به بوکس کمک کند اما توانایی اش را ندارد.
او در مورد اقدام های فدراسیون برای پیگیری این  موضوع نیز گفت: فعال چک های 
اسپانسر پاس نشده و این چک ها در اختیار فدراسیون بوکس است. طرف مقابل ما 
گفته است که این مسئله درست می کنم، اما فعال چیزی ندیده ایم. به هر حال فعال 

مذاکره کرده و منتظر هستیم.

بهترین گلزن تاریخ سیتی:
 از ادامه بازی های فوتبال می ترسم

مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی عنوان کرد او و 
خیلی های دیگر از ادامه رقابت های فوتبال واهمه دارند.

به گزارش ساکرنت، سران اتحادیه فوتبال انگلیس 
تصمیم خود مبنی بر ادامه رقابت های لیگ برتر انگلیس 
را گرفتند و به نظر می رسد به زودی این رقابت ها از 

سر گرفته شود.
سرخیو آگوئرو بهترین گلزن تاریخ سیتی درباره این 
موضوع گفت: واقعا دوران سختی را سپری کردیم و من 
همواره تالش کردم در خانه بمانم. خیلی از فوتبالیست ها 

از ادامه رقابت ها واهمه دارند. من هم همین گونه هستم. متخصصان اعالم کردند 
در بیشتر موارد افرادی که کرونا دارند نشانه و عالمتی دارند و به همین خاطر یک 
نفر می تواند چندین نفر را مبتال کند. البته من ارتباطم را با فرزندم فعال قطع کرده ام 

و تنها در کنار همسرم هستم.
منچسترسیتی که ۲۵ امتیاز کمتر از لیورپول دارد و در رده دوم جدول رده 
بندی قرار دارد شانسی برای قهرمانی ندارد و تنها امیدوار به قهرمانی در جام حذفی 

و لیگ قهرمانان اروپاست.

سقوط تیم سامان قدوس به لیگ دو؛
پاری سن ژرمن قهرمان فصل ۲۰-۲۰۱۹ فرانسه

فرانسه  یک  لیگ   ۲۰۱۹-۲۰ فصل  قهرمان  عنوان  به  ژرمن  سن  پاری 
انتخاب شد.

شیوع گسترده و ویروس کرونا در قاره اروپا باعث شد که تمام مسابقات فوتبال 
به حالت تعلیق در بیاید. ادامه این روند ما منجر شد که کشورهایی نظیر بلژیک و 
هلند تصمیم به لغو کامل لیگ های داخلی شان بگیرند؛ اتفاقی که برای مسابقات 
لیگ یک فرانسه نیز رخ داد و اواخر هفته گذشته مشخص شد که رقابت های لیگ 

یک فرانسه به طور کامل لغو شده است.
امتیازی   ۱۲ فاصله  به  توجه  با  که  شد  مدعی  اکیپ  گذشته  ساعات  طی 
پاری سن ژرمن با تیم دوم جدول لیگ یک فرانسه، این تیم به عنوان قهرمان رقابت 
های فصل جاری معرفی خواهد شد؛ اتفاقی که حاال به شکل رسمی رخ داد و بعد 
از جلسه بین اتحادیه فوتبال فرانسه و سازمان لیگ این کشور مشخص شد که 
psg به عنوان قهرمان مسابقات فصل ۲۰-۲۰۱۹ لیگ یک فرانسه انتخاب شده 
است. به این ترتیب پاری سن ژرمن برای سومین سال پیاپی به عنوان قهرمانی این 

رقابت ها دست یافت.
همچنین لیل، نیس و رنس سهمیه لیگ اروپا در فصل آینده و آمیان تیم سامان 
قدوس به همراه تولوز به لیگ ۲ سقوط کردند؛ لیون و موناکو دو قدرت سالیان اخیر 

فرانسه از حضور در رقابت های اروپایی بازماندند.
نکته جالب توجه اینکه لیون برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ موفق به حضور 
در مسابقات اروپایی نشد؛ موضوعی که یک ناکامی بزرگ برای این تیم فرانسوی 

به حساب می آید.
به طور قطع طی روزهای آینده شاهد شکایت و نارضایتی تیم های متضرر از 
تصمیم اتخاذ شده خواهیم بود. از طرف دیگر به نظر می رسد که شبکه های معروف 
تلویزیونی حق پخش رقابت های لیگ یک را در اختیار داشتند، آخرین قسط خود به 
مبلغ ۲۴۳ میلیون یورو را به فدراسیون فوتبال فرانسه پرداخت نخواهند کرد؛ اتفاقی 

که می تواند یک ضرر هنگفت را برای فوتبال این کشور رقم بزند.

پالس مثبت یووه و بارسا برای انجام یک معاوضه
و  یوونتوس  باشگاه  دو  که  رسد  می  نظر  به 
بارسلونا به معاوضه میرالم پیانیچ و ایوان راکیتیچ عالقه 

نشان داده اند.
ایوان راکیتیچ در نقل و انتقاالت زمستانی تا استانه 
جدایی از بارسلونا و پیوستن به یوونتوس پیش رفت. بر 
اساس گزارش ها قرار بود که این ستاره کروات با یک 
معاوضه  برناردسکی  فدریکو  یعنی  یوونتوس  بازیکن 
شود اما در آخرین لحظات این اتفاق رنگ واقعیت به 
خود نگرفت تا راکیتیچ حداقل برای چند ماه دیگر در 

بلوگرانا شود.
از طرف دیگر به نظر می رسد که باشگاه کاتاالنی دیگر عالقه ای به ادامه 
همکاری با راکیتیچ نداشته باشد چرا که گفته می شود به طور قطع این بازیکن در 
نقل و انتقاالت پیش رو بارسا را ترک خواهد کرد. همچنین به نظر می رسد که 

یوونتوس هنوز هم مهم ترین مشتری این هافبک به حساب می آید.
حاال و در همین رابطه مارکا مدعی شده که دو باشگاه یوونتوس و بارسلونا به 
انجام یک معاوضه روی خوش نشان داده اند. بر اساس این گزارش دو طرف قصد 
دارند در نقل و انتقاالت پیش رو یک جابجایی در خط هافبک خود داشته باشند. به این 
ترتیب که ایوان راکتیچ راهی تورین نشود و به جای او میرالم پیانیچ به بارسلونا بپیوندد.

قیمت گذاری اینتر روی هدف نقل و انتقاالتی گواردیوال
باشگاه اینتر روی میالن اشکرینیار، مدافع اسلواک 

خود قیمت گذاشت.
از مدت ها قبل شایعه حضور مدافع اسلواک اینتر 
یعنی میالن اشکرینیار در منچستر سیتی مطرح بوده 
است. گفته می شود که پپ گواردیوال از بزرگ ترین 
عالقه مندان به سبک بازی این مدافع ۲۵ ساله به حساب 
می آید و قصد دارد هر طور که شده این بازیکن را برای 

تیمش به خدمت بگیرد.
با  و   ۲۰۱۷ سال  تابستان  در  اشکرینیار  میالن 

قیمت ۳۴ میلیون یورو از سمپدوریا خریداری شد. با این حال به نظر می رسد که 
بعد از گذشت حدود سه سال قیمت این بازیکن دو برابر شده است چرا که بر اساس 
ادعای کالچو مرکاتو، نراتزوری برای فروش این بازیکن با مبلغی کمتر از ۷۰ میلیون 

یورو راضی نخواهد شد.
با وجود عالقه فراوان گواردیوال و منچسترسیتی به این مدافع اسلواک اما به نظر 
می رسد قیمت تعیین شده توسط اینتر احتمااًل باشگاه انگلیسی را از خرید اشکرینیار 
پشیمان خواهد کرد چرا که در شرایط موجود و با توجه به مسائل اقتصادی پیش آمده به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، این قیمت برای جذب یک مدافع بسیار سنگین خواهد بود.

دیتمار هامان:
فقط امباپه نسبت به سانچو بازیکن بهتری است

دیتمار هامان، ستاره سابق لیورپول تمجید ویژه ای از جیدون سانچو انجام داد.
جیدون سانچو با تصمیم باشگاه منچستر سیتی در تابستان سال ۲۰۱۷ از جمع 
سیتیزن ها جدا شد و به دورتموند پیوست. عملکرد ستاره انگلیسی برای زنبور ها 
بسیار فوق العاده بوده و او در فصل جاری رقابت های بوندسلیگا آمار خارق العاده ۱۴ 

گل و ۱۵ پاس گل را به ثبت رسانده است.
منچستریونایتد، چلسی و لیورپول از جمله تیم هایی هستند که گفته می شود 
شرایط جذب جیدون سانچو را دنبال می کنند. دیتمار هامان اما حاال توضیح می دهد 
که چرا سانچو تیم های زیادی را خواهان خود می بیند: » در گذشته هم دیده بودیم 

که دورتموند می تواند در یک بازه زمانی باعث پیشرفت بازیکنان شود.”
هامان در ادامه گفت: » در روزهای اول حضور سانچو در دورتموند، او چیزهای 
کمی را تجربه کرد اما می توان گفت که در ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته سانچو بهترین 
بازیکن بوندسلیگا بوده است. همچنین تعجب نمی کنم که در انگلیس عالقه زیادی 

به بازگرداندن او وجود داشته باشد.
شما را به امباپه نگاه کنید احتماال او تنها کسی خواهد بود که نسبت به سانچو 

بازیکن بهتری است.«

ایران،  فوتبال  کنونی  شرایط  در  آیا 
درخواست برای میزبانی جام ملت های آسیا 
طنزی  به  بیشتر  یا  می زند  تنه  واقعیت  به 

تلخ می ماند؟
جام  میزبانی  برای  ایران  درخواست 
ملت های آسیا ۲۰۲۷ با موجی از انتقاد اهالی 
فوتبال از اقدام فدراسیون ایران همراه شده 
است. این اتفاق در حالی رخ داده که برگزاری 
بزرگ ترین رویداد فوتبالی آسیا نیازمند تهیه 
نظیر  است که  قیمتی  زیرساخت های گران 
آن در ایران موجود نیست و رسیدن به چنین 

وضعیتی سال ها طول خواهد کشید.
* درخواست میزبانی با کدام زیرساخت؟

وجود  به  برخی  توجه  اول  نگاه  در 
جلب  فیفا  استانداردهای  با  ورزشگاه هایی 
ایران موجود  در  موارد هم  این  می شود که 
 AFC نیست چرا که شیخ سلیمان، رئیس
اخیرا اعالم کرده برای میزبانی این رویداد که 
با حضور ۲۴ تیم برگزار می شود، نیازمند هشت 
جهانی  استانداردهای  طبق  ورزشگاه  تا ۱۰ 
است اما با وجود ساختن ورزشگاه هایی مانند 
امام رضا )ع(، شهدای فوالد، نقش جهان و ... 
هنوز هم ایران فرسنگ ها تا چنین استانداردی 

فاصله دارد.
* ضعف سیستم حمل نقل و هتل داری

ع  ضو مو به  ئل  مسا ین  مهم تر

حمل ونقل، اقامت و درآمدزایی شرکت ها در 
این قبیل مسابقات مربوط می شود که این 
موارد نیازمند عزم باال در داخل دستگاه های 
عهده  از  تنهایی  به  و  است  دولت  اجرایی 
وزارت  یا  فوتبال  فدراسیون  مانند  نهادی 

ورزش برنمی آید.
نگاهی به فهرست الزامات هر کشوری 
برای برگزاری این رویداد نشان می دهد که 
ایران در سالیان گذشته سابقه برگزاری این 
زیرساخت های  و  نداشته  را  رویدادها  قبیل 
نمی دهد  هم  را  آن  برگزاری  اجازه  کنونی 
واقعا یک معجزه رخ دهد و در  اینکه  مگر 
عرض چند سال ایران از این رو به آن رو شود.
* ضعف سخت افزاری در شهرستان ها

توجه  تمام  نباید  میزبانی  اخذ  برای 
کنونی  شرایط  در  که  شود  جلب  تهران  به 
و  نقل  و  حمل  نظر  از  زیادی  مشکالت  با 
باید  و  است  مواجه  ورزشی  زیرساخت های 
نگاهی به سایر شهرهای میزبان این رویداد 
هم داشت که برخی از آن ها حتی صاحب مترو 
و سایر وسایل نقلیه نیستند. به این موضوع 
نبود هتل ۵ ستاره در برخی شهرها و همینطور 
دشواری های مربوط به اخذ مجوز از گمرک و 
روادید و در نهایت ممنوعیت های مربوط به 

حضور بانوان را هم اضافه کنید.
تبلیغاتی  درآمدهای  پرداخت  عدم   *

و کپی رایت
زمینه،  این  در  مهم  مسائل  از  یکی 

مسائل تبلیغاتی است که به هیچ وجه ایران 
آمادگی الزم را برای این موضوع ندارد و کپی 
رایت رعایت نمی شود. این اتفاقات در حالی رخ 
می دهد که هدف نهادهای بین المللی فوتبال 
از برگزاری این مسابقات کسب درآمد و رشد 
فوتبال از این طریق است که در ایران راه به 

جایی نمی برد.
* بحران مالی و اجرایی در فدراسیون 

فوتبال
درخواست ایران برای میزبانی از جام 
ملت های آسیا در حالی است که بحران های 
بی شماری در فوتبال ایران دیده می شود که 
حل کردن این مسائل نیازمند توان مضاعف 
و سرمایه هنگفتی است که به علت رعایت 
فوتبال  فقر  موجب  تبلیغاتی،  مسائل  نشدن 

ایران شده است.
به همین علت است که AFC سال 
ملت های  جام  میزبانی  گرفت  تصمیم   ۹۳
آسیا ۲۰۱۹ را به جای ایران به کشوری مانند 
الزامات  عادی  شرایط  در  که  بدهد  امارات 
برگزاری این رویداد را دارا بود و توانست در 
شود  رقابت ها  این  مهیای  چهارسال  فاصله 
اما درباره ایران این عدد چقدر خواهد بود؟ با 
توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم های 
موجود، چند سال طول می کشد تا ایران به 

این مرحله برسد؟

درخواست میزبانی جام ملت های ۲0۲۷؛

 شوخی با آسیا یا فریب افکار عمومی؟

باشگاه  سرپرست  اینکه  وجود  با 
این  قرارداد  فسخ  از  خبر  پرسپولیس 
کارگزار  اما  داده  کارگزارش  و  باشگاه 
باشگاه پیشنهادهای جدیدی برای ادامه 

همکاری ارائه کرده است.
پرسپولیس  باشگاه  روزها  این 
روزهای حساسی را از جهت اقتصادی 
اینکه  وجود  با  می گذارد.  سر  پشت 
فوتبالی  حواشی  و  است  تعطیل  لیگ 
اما  شده،  کم  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
در  را  عجیبی  اتفاقات  مالی  مشکالت 
در  پرسپولیسی ها  می زند.  رقم  باشگاه 
دوره مدیریت محمد حسن انصاری فرد 
پرداز  آتیه  داده  شرکت  با  قراردادی 
این  آن،  واسطه  به  که  کردند  منعقد 
کند  درامدزایی  باشگاه  برای  شرکت 
اما طولی نکشید که باشگاه متوجه شد 
نه تنها کارگزارش در درامدزایی ناتوان 
قرارداد،  بندهای  واسطه  به  بلکه  است 
باشگاه خودش هم نمی تواند برای جذب 

اسپانسر قدم بردارد.
از این رو باشگاه پرسپولیس دوم 
اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای رسمی 
که  کرد  اعالم  رسما  خود  کارگزار  به 
این  شود.  فسخ  باید  طرفین  قرارداد 
نامه  این  از  بعد  چراکه  نبود  کار  پایان 
خواهان  که  کارگزار  شرکت  مدیران 
ادامه همکاری بودند جلسه های متخلفی 
را برگزار کردند تا باشگاه پرسپولیس را 
پایبند  طرفین  قرارداد  به  کنند  متقاعد 
هم  جلسه ای  رابطه  همین  در  بماند. 
سایر  غیاب  )در  رسول پناه  مهدی  با 
اعضای هیأت مدیره( برگزار می شود تا 
پیشنهادهای جدید برای ادامه همکاری 
این  از  پیش  که  رسول پناه  شود.  ارائه 

جلسه در مصاحبه ای در جمع خبرنگاران 
کارگزار  با  »قرارداد  بود:  گفته  صراحتا 
فسخ شده است« پس از جلسه با مدیران 
کارگزار، خواهان ادامه همکاری می شود.

کارگزار  مدیران  میان  جلسه  در 
مطرح  مختلفی  مباحث  رسول پناه  و 
ایرادهای  اینکه  جای  به  اما  می شود 
قرارداد مورد برسی قرار گیرد، وعده های 
جدید از سوی کارگزار مطرح می شود. 
حاضر  می کند  اعالم  باشگاه  کارگزار 
تومان  ۲۵میلیارد  خرداد  پایان  تا  است 
دقیقا  اما  بپردازد  پرسپولیس  به  دیگر 
در  ۲۵میلیارد  این  که  نمی کند  عنوان 
باز هم  آیا  قالبی پرداخت می شود.  چه 
به عنوان قرض خواهد بود یا در قالب 

درآمد این پول را می پردازد.
که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
وعده  بعد  فصل  برای  کارگزار  مدیران 
البته  می دهند.  ۱۰۰میلیاردی  درآمد 
پس از تحقق این درآمد کارگزار درصد 
حق زحمت خود را برمی دارد و در ادامه 
هزینه های انجام شده )اداره اپلیکیشن، 

حقوق کارمندان رسانه ای کارگزار و...( 
نیز کسر می شود و باقی مانده به حساب 
این  می شود.  واریز  پرسپولیس  باشگاه 
وعده ۱۰۰میلیاردی سقف درآمد فصل 
آینده پرسپولیس خواهد بود و ضمانتی 
وجود  قرارداد  در  آن  اجرای  برای  هم 
ندارد. یکی از ایراداتی که هیأت مدیره 
به این قرارداد داشتند، نبود کف درآمدی 
در قرارداد بود. یعنی کارگزار هیچ درآمد 
با وجود  را ضمانت نمی کند و  حداقلی 
وعده درآمد ۱۰۰ میلیاردی، باز هم ایراد 

اصلی )نبود کف قرارداد( پابرجاست.
درباره  جلسه  این  در  پناه  رسول 
نی  ۵۰۰میلیو و  د  ر ۱۵میلیا بدهی 
صحبت  هم  کارگزار  به  پرسپولیس  
می گویند  کارگزار  مدیران  که  می کند 
این مبلغ از درآمد فصل بعد پرسپولیس 

کسر خواهدشد.
بررسی پیشنهادهایی که از سوی 
آن  اعالم شده نشان می دهد  کارگزار 
چنان هم نباید منتظر ایجاد تغییرات و 
رفع ایرادهای قرارداد باشیم. به عبارت 

رسانه ای  امور  تمام  کماکان  دیگر 
اینستاگرام،  رسمی،  )سایت  باشگاه 
کارگزار  اختیار  در  کانال(  و  توییتر 
خواهد بود و از طرف دیگر تمام برند 
پرسپولیس  و فضاهای تبلیغاتی و جذب 
اختصاص  ر  کارگزا به  هم  اسپانسر 
برای  ضمانتی  هیچ  مقابل  در  و  دارد 
شده)درآمد  داده  وعده های  تحقق 
۱۰۰میلیاردی( وجود ندارد. یعنی فصل 
در  کارگزار  دلیلی  هر  به  اگر  هم  بعد 
درآمدزایی موفق نبود، ملزم به پرداخت 

هیچ پولی نیست.
قرارداد  در  که  دیگری  نکته ی 
طرفین وجود داد و با خواست مدیران 
پرداخت  نشد،  اصالح  پرسپولیس  
هزینه ها است. کارگزار باید درآمدزایی 
باید  کند و درصد خود را بردارد و بعد 
هزینه های انجام شده نیز کسر شود. با 
این حساب باید گفت عمال پرسپولیس 
کارمندان  و  پلیکیشن  ا اداره  هزینه 
رسانه ای آن را می پردازد اما این عوامل 
در واقع تحت مدیریت کارگزار فعالیت 

می کنند.
مهدی  یط  ا شر ین  ا همه  با 
رسول پناه تنها عضو هیأت مدیره است 
ادامه  همکاری  قرارداد  می خواهد  که 
یک  در  حاال  پرسپولیس   باشد.  داشته 
دوراهی حساس قرار دارد. اگر به قرارداد 
پایبند بماند و منابع مالی الزمش تامین 
تنبیه های  برای  را  خود  باید  نشود، 
سنگین فیفا آماده کند اما از طرف دیگر 
اگر قرارداد را با شرکت داده آتیه پرداز 
فسخ کند و نتواند تبعات آن را بپردازد 
با  باز هم  اسپانسر جدید جذب کند،  و 
بحران مالی سنگینی روبه رو خواهد شد.
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پرسپولیس و دوراهی حساس؛

پیشنهاد کارگزار برای ادامه همکاری 

مدیرعامل باشگاه استقالل در واکنش 
دریافت  برای  دیاباته  وکیل  نامه  ارسال  به 
داریم  وظیفه  گفت:  مهاجم،  این  مطالبات 
این خواسته را فراهم کنیم و هواداران بدانند 
از استقالل جدا  بازیکنی  که دیاباته و هیچ 

نمی شود.
»احمد سعادتمند« اظهار داشت: آمده ام 
تا نگذارم حتی یک آجر از استقالل کم شود 
و بر سر عهد خودم هستم. از طریق همین 
پیام به هواداران استقالل اعالم می کنم همه 
تالشم را خواهم کرد که طلب دیاباته قبل از 

موعد مشخص شده پرداخت شود.
چه  اگر  گفت:  استقالل،  عامل  مدیر 
بیش از پنج ماه است که حقوق این بازیکن 
ارزشمند و با اخالق پرداخت نشده، اما به هر 
به حساب  و  فراهم  مبلغ  این  شکل ممکن 
دیاباته واریز خواهد شد. بخشی از مطالبات به 
حق بازیکنان دیگر تیم نیز پرداخت شده است 
و از تمامی بازیکنان تیم بابت صبر و تحمل 
صمیمانه  مطالبات  دریافت  پیرامون  شان 

تشکر می کنم.
وی افزود: تا زمانی که طلب دیاباته، 
میلیچ و حتی پادوانی پرداخت نشود، هواداران 
استقالل به باشگاه اعتماد نخواهند کرد و قصد 

ندارم دست نیاز به سمت آنها دراز کنم. بر این 
باورم که هوادار استقالل حق دارد بی اعتماد 
باشد اما اعتمادی که در طول زمان به دست 

بیاید، خدشه دار شدنی نیست.
ز  ا صحبتش  مه  دا ا در  دتمند  سعا
می  که  کرد  صحبت  استقالل  هواداران 
خواهند به این باشگاه کمک کنند و افزود: 
از  کمک  دریافت  جای  به  تا  کوشم  می 
هواداران دلسوز استقالل که طی چند ساعت 
پیام خواستار کمک  ارسال  با  گذشته مرتبا 

مالی به باشگاه هستند، به آنها خدماتی را 
نماییم که استفاده آنها از این نوع خدمات 
به استقالل نفع مالی برساند. به هوادارانی 
که پیش از این با از دست دادن بازیکنان 
محبوب خود اشک ریخته اند تاکید می کنم 
که قرار نیست دیاباته یا بازیکن دیگری از 

استقالل جدا شود.
استقالل  بازیکنان  از  ادامه  در  او 
بازیکنان  و  دیاباته  گفت:  و  کرد  تشکر 
کردند  مردانگی  هم  امروز  همین  تا  دیگر 

تحمل  را  باشگاه  مالی  های  بدقولی  که 
کرده اند. در استقالل استراحت معنا ندارد 
و به محض اینکه مشکلی حل  می شود، 
بعدی از راه می رسد و ما می کوشیم برای 
برطرف کردن این مشکالت، خیلی سریع تر 

راهکار مناسب را اجرایی کنیم.
کمک  مورد  در  استقالل  مدیرعامل   
گرفتن از هواداران هم گفت: باید کاری کنیم 
که هواداران بتوانند از طریق دریافت خدمات 
به تیم محبوب خود کمک کنند ضمن اینکه 
مشکالت اقتصادی استقالل را نیز باید به هر 
شکل ممکن کاهش دهیم.   درک می کنم 
که هواداران استقالل از اخبار منفی و نگران 
کننده خسته شده اند. اما از آنها کمی زمان 
می خواهم تا بستر مناسب برای پایان یافتن 

یا کاهش این اخبار فراهم شود.
سعادتمند در پایان گفت: گر چه می دانم 
از همین امروز برخی تالش خواهند کرد که 
نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و از هیچ 
کوششی برای این منظور دست برنخواهند 
داشت،   اما شک ندارم با حمایت هواداران 
این تالش های منفی بی ثمر خواهد ماند، 
تالش برای کسب اعتماد متقابل و نزدیکی 

و اخوت بین باشگاه و هواداران ارزشمند.

سعادتمند:  دیاباته از استقالل جدا نمی شود

مهاجم سابق استقالل از دستگاه های نظارتی می خواهند 
مدیرانی که این باشگاه را با چالش مالی مواجه کردند، محاکمه 

و زندانی کند.
آرش برهانی درباره جلسه ای که اخیرا با احمد سعادتمند، 
مدیرعامل باشگاه استقالل داشت، اظهار کرد: ای کاش به آن 
جلسه نمی رفتم چون االن هر صحبتی انجام می دهی، می گویند 
برای مدیرعامل صحبت می کند. فکر می کنم آقای سعادتمند 
را برای اولین بار در آن جلسه می دیدم و قبال هم این اعتقاد 

را داشتم که هر کسی می آید، باید به او زمان داد.
او ادامه داد: االن هر کسی از آقای سعادتمند دفاع کند، 
می گویند او با وزارت است و با آنها بسته؛ متاسفانه وزارت ورزش 
کاری انجام داده که همه هواداران استقالل به آنها بدبین شدند. 
مگر می شود مدیِر باشگاه استقالل هر یکی، دو ماه یکبار تغییر 
کند؟ یا یک مدیر بیاید، این همه بدهی بگذارد، هیچ بازخواستی 

نشود و در جای دیگری پست بگیرد؟
آقای گل پیشین لیگ برتر با تاکید بر اینکه مطمئن باشید 
هر جای دنیا بود، آن مدیر متخلف در باشگاه محاکمه می شد، 
ابراز کرد: برخی مدیران آنقدر در باشگاه استقالل خرابکاری 
کردند که باید به زندان می رفتند و بخاطر بدهی هایی که روی 

دست باشگاه گذاشتند، محاکمه می شدند.
برهانی یادآور شد: متاسفانه هر کسی مدیرعامل استقالل 

می شود، فقط دو، سه ماه آینده خود را می بیند و می گوید به هر 
طریقی به باشگاه پول بیاورم و این مدت را بگذرانم تا دهن 
بچه های تیم و کادر فنی بسته شود و مدتی تماشاگران را سمت 
خودم بیاورم، اما کسی نمی گوید که این پول را چطور و از کجا 

آوردید و چطور خرج کردید؟
برهانی اضافه کرد: االن یک سری پول ها در استقالل 
هست که اصال مشخص نیست به چه شکل خرج شده است، 

یا یک سری قراردادها بسته شده که خجالت آور است. وضعیت 
هواداران استقالل به این شکل شده که شب می خوابند و صبح 
این  بدهند.  تومان خسارت  میلیون  باید ۵۰  بیدار می شوند، 
شرایط برای باشگاهی به این بزرگی خیلی بد است که متکی 

به شخص خاصی باشد.
او عنوان کرد: االن اسپانسر پول می دهد و می گوید هر 
چیزی که من گفتم باید انجام شود، در حالی که او باید پول 
را به حساب خزانه باشگاه بریزد و سیستمی وجود داشته باشد. 
هر روزی که می گذرد، استقالل باید ۵۰ میلیون تومان خسارت 
بدهد. البته من با مدیران قبلی رفاقت دارم و از دوستان خوب 

من هستند، اما صحبت های من کلی است.
مهاجم گلزن سابق استقالل با بیان اینکه باید وضعیت 
حسابرسی این باشگاه مشخص شود، ابراز کرد: آقای سعادتمند 
هر هزینه و کاری که در این مدت انجام داده را ارائه دهد و اگر 
خرابکاری ای کرد، تقاص اش را پس بدهد و محاکمه شود، نه 

اینکه یک مقام باالتر هم بگیرد.
من  شود،  خصوصی  باشگاه  اگر  کرد:  تاکید  برهانی 
به عنوان سهامدار دلم می سوزد و می آیم یقه مدیران باشگاه را 
می گیرم و می گویم من به این باشگاه پول دادم؛ چرا بازیکنی 
با این کیفیت خریدی و وقتی قراردادش ۵۰ هزار دالر بود، به 

او ۵۰۰ هزار دالر پول دادی؟

معلوم نیست پول ها کجا خرج می شود؛

برهانی: مدیران متخلف استقالل به زندان بروند
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اوقاف  ایالم آذر یعقوبیان:  مدیر  کل 
به  اشاره  با  ایالم  استان  خیریه  امور  و 
همدلی«  ضیافت  رزمایش»  برگزاری 
در راستای کمک به نیازمندان در سطح 
بقاع متبرکه استان، گفت: تا کنون بیش 
های  کارگاه  در  ماسک  هزار   ۱۰۰ از 
تحت پوشش این نهاد در استان تولید 

شده است.
حجت االسالم » مرتضی عزیزی« 
اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان 
برنامه های ویژه ای در راستای مشارکت 
نیکوکاران، واقفان و هیئت امنای بقاع 
رزمایش  برگزاری  راستای  در  متبرکه 
اجرا  استان  سطح  در  مومنانه  کمک 

می شود.
وی با بیان اینکه در ایام ماه مبارک 
ماسک  شامل  بهداشتی  بسته  رمضان، 
توزیع  برای  کننده  ضدعفونی  ماده  و 
در بین اقشار نیازمند تدارک دیده شده 
و  هزار   ۲۱ راستا  این  در  گفت:  است، 
۵۰۰  عدد ماسک در بین بقاع متبرکه 
و اماکن مذهبی استان توزیع می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
ایالم با بیان اینکه هزینه تهیه این اقالم 
نیت  متبرکه،  بقاع  نذورات  محل  از 
اوقاف  کل  اداره  و  نیکوکاران  واقفین، 
تامین می شود، گفت: برای مشارکت هر 
چه بیشتر در  رزمایش کمک مومنانه، 

پویش»ضیافت همدلی«  در سطح بقاع 
متبرکه استان اجرا و برگزار می شود.

تهیه  از  عزیزی  االسالم  حجت   
بین  توزیع  منظور  به  غذایی  بسته 
اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر  نیازمندان 
سهمیه ایی که از سوی سازمان اوقاف 
و امور خیریه برای مشارکت استان در 
طرح تهیه و توزیع بسته های غذایی بین 
استان  سهم  شده،  مشخص  نیازمندان 

ایالم تامین ۱۵۰۰ بسته غذایی است.
وی یادآور شد: امید است با کمک 
بقاع  امنای  و مشارکت گسترده هیئت 
متبرکه، نیکوکاران، واقفان و همکاران 
بتوانیم  استان،  کل  اداره  تابعه  ادارات 
بسته های غذایی بیش از سهمیه تعیین 
شده تهیه و در ایام ماه مبارک رمضان 
در بین نیازمندان شناسایی شده در نقاط 

مختلف استان توزیع شود.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان ایالم با بیان اینکه زمان و نحوه 
بازگشایی مساجد و بقاع متبرکه در چند 
اعالمی  گزارش  اساس  بر  آینده  روز 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
محترم  جمهوری  رئیس  به  پزشکی 
فعال  شد:   یادآور  شود،  می  مشخص 
برنامه ریزی های انجام شده ما در ایام 
ماه مبارک رمضان بر مبنای بسته بودن 
مساجد و بقاع متبرکه استان خواهد بود.

عزیزی تصریح کرد: بر این اساس 
فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و قرآنی با 
بهره گیری از فضای مجازی و شبکه 
متبرکه  بقاع  سطح  در  اجتماعی  های 
استان اجرا می شود و برنامه های پخش 
اذان و ادعیه، مناجات و جزء خوانی قرآن 

به صورت مجازی در سطح  نیز  کریم 
بقاع متبرکه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع 
بازگشایی بقاع متبرکه بر اساس رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی ابالغی از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد 
بود، گفت: تا کنون نیز به تمام هئیت 
امنای مساجد و بقاع متبرکه دستورالعمل 
های ابالغی و پروتکل های بهداشتی 

ابالغ شده است.
راستای  در  کرد:  بیان  عزیزی 
مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه به 
ویژه نیکوکاران و واقفان در پویش »امید 
و همدلی« با محوریت نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه ایالم نیز برنامه های 
مقتضی به هیئت امنای بقاع متبرکه ابالغ 
اوقاف  همکاران  و همچنین  است  شده 
و  استان  مرکز  در  استان  خیریه  امور  و 
شهرستان ها، یک روز از حقوق خود را به 

این پویش اختصاص می دهند.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان ایالم در پایان با اشاره به فعالیت 
۴ کارگاه تولید ماسک در استان با بهره 
گیری از ظرفیت خیرین، نیت واقفان و 
استان،  متبرکه  بقاع  نذورات  محل  از 
خاطرنشان کرد:از ابتدای شیوع کرونا در 
استان تا کنون، بیش از ۱۰۰ هزار ماسک 
در این کارگاه ها تولید و  در اختیار مردم 

استان قرار گرفته است.

اجرای رزمایش ضیافت همدلی در سطح بقاع متبرکه ایالم

 1۵00 بسته مواد غذایی بین نیازمندان توزیع می شود
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  از  مرکزی  استاندار  تقدیر 

صنعتی استان مرکزي

مرکزی حامد نوروزی: به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای 
به   استاندار  آقازاده  علی  سید  تقدیر  متن  در    ، مرکزی  استان  صنعتی 
مصطفی آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آمده است: گام 
نهادن در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی ، مرهون سعی و تالش انسان 
هایی است که با تعهد و بهره گیری از علم و مدیریت ، به عرصه مبارزه با 
مشکالت موجود بر سر راه توسعه کشور را با بکارگیری تجربه و خالقیت 

، هموار میسازد .
خدمات  بدینوسیله   : داشت  عنوان  تقدیر  این  دیگر  بخش  در  وی 
ارزشمند و اهتمام شایسته و ثمر بخش جنابعالی در راستای تحقق برنامه 
های اقتصادی دولت محترم تدبیر و وامید طی سال ۱۳۹۸ را که منجر به 
تحقیق دستاوردهای مهم و ارزشمند و زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( درسال رونق تولید در استان گردید را ارج نهاده و 

مراتب تقدیر و سپاس خود را ابراز می نمایم .

نامه  با اجرای شیوه  موفقیتی دیگر برای شهرداری قدس 
بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و عملیاتی

پیاده سازی حسابداری و بودجه ریزی تجمیعی در سطح شهرداری 
قدس، مناطق و سازمانهای تابعه/ شهرداری قدس در سال ۹۸ به عنوان 
نخستین شهرداری در استان تهران اقدام به چاپ دفترچه بودجه به صورت 

مکانیزه کرد
ازاداره  به نقل  باغی-  دنیای جوانان گروه شهرستان قدس زهراقره 
الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس  بین  امور  و  ارتباطات 
ابالغ  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  خبر  این  خصوص  در  مختاری  مسعود 
دستورالعمل تدوین بودجه توسط وزارت کشور و الزام شهرداری ها نسبت 
این شهرداری،  بودجه،  مالی و اصالح ساختار کدینگ  به اصالح ساختار 
اصالح ساختار کدینگ بودجه و پیاده  سازی دستورالعمل بودجه ابالغی، 
پیاده سازی کدینگ درآمدی، هزینه های اقتصادی و تملک دارایی های 
سرمایه ای حسب مفاد دستورالعمل مذکور و امکان تهیه گزارشات براساس 

هریک از طبقه بندی ها را اجرایی کرد.
شهردار قدس، تصریح کرد: این شهرداری در سال ۹۸ عالوه بر اصالح 
نخستین  عنوان  به  تجمیعی  بودجه  و  حسابداری  سازی  پیاده  و  کدینگ 
بودجه  که  باشد  می  تهران  استان  در  منطقه  و  سازمان  دارای  شهرداری 
ریزی را به صورت تجمیعی در سطح شهرداری، مناطق و سازمانهای تابعه 
عملیاتی نموده و نسبت به چاپ و ارائه دفترچه بودجه خود به صورت کامال 

مکانیزه اقدام کرده است.
وی با اشاره به اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و 
عملیاتی، افزود: در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و همچنین ابالغیه 
وزارت کشور در خصوص بودجه ریزی اقتصادی و عملیاتی، این شهرداری 
موفق به اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و عملیاتی شد 
که این نوع بودجه ریزی به نحوه دقیق تر و روشن تری اجرای برنامه ها را 
از دیدگاه هزینه و فایده تجزیه و تحلیل مینماید و با روش اندازه گیری حجم 
کار، قیمت تمام شده تولید یا خدمت را به دست آورده و با استانداردها مقایسه 
تطبیقی و تحلیلی نموده و به علل افزایش قیمت تمام شده واقف می گردد. 
مختاری با بیان اینکه بودجه ریزی اقتصادی و عملیاتی به دنبال ایجاد 
پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است، ادامه داد: به بیان 
دیگر، بودجه بندی عملیاتی عبارت است از برنامه ساالنه به همراه بودجه 
ساالنه که رابطه میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج بدست 
آمده از آن برنامه را نشان می دهد، به نحوی که ارقام منظور شده در بودجه، 
مستند به تجزیه و تحلیل تفضیلی عملیات و قیمت تمام شده آنهاست و 
در چنین چارچوبی کارآیی و اثربخشی برنامه به عنوان هدف اصلی بودجه 

ریزی عملیاتی مطرح می شود.
مزایایی  داشت:  بیان  عملیاتی  ریزی  بودجه  مزایای  به  اشاره  با  وی 
بهبود  عملکرد،  مدیریت  بهبود  نتایج،  براساس  پاسخگویی  افزایش  چون 
نحوه تخصیص منابع، امکان تشخیص لزوم خرج کرد، بـراساس اطالعات 
صحیح از منابع و نیازها، زیر بنای سیستم جامع مدیریت عملکرد و نقطه 
شروع نظارت بر اثر بخشی سازمانی، امکان اتخاذ تصمیمات عینی و مؤثر، 
امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت های 
سازمان از نظر منابع، دارایی ها و خدمات ارائه شده، جایگاه بودجه ریزی 

عملیاتی را در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برجسته کرده است.
شهردار قدس در خاتمه با اشاره به برخی از فعالیتهای صورت گرفته در 
زمینه اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و عملیاتی، گفت: 
اصالح ساختار کدینگ درآمد و هزینه شهرداری، بودجه ریزی شهرداری، 
مناطق و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۹ بر مبنای اقتصادی و عملیاتی به 
صورت مکانیزه، اجرای الکترونیکی پیش بینی بودجه در راستای پیاده سازی 
دستورالعمل خزانه داری، بروزرسانی بودجه و عملکرد درآمد و هزینه سنوات 
گذشته مطابق با شیوه نامه جدید بودجه به منظور نیل به گزارشات مدیریتی 
و آماده نمودن بستر امور مالی شهرداری به منظور تسریع در پاسخگویی 
به درخواستها و نیاز شهرداری و پیمانکاران و تکریم ارباب رجوع از جمله 
اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای 

اقتصادی و عملیاتی بوده است.

معاون استاندار آذربایجان غربی:
تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست

دنیای جوانان گروه شهرستان ارومیه- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان غربی از تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه انتقاد کرد.

آیدین رحمانی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اراضی پادگان 
لشکر ۶۴ ارومیه افزود: دستگاه های متولی در اجرای طرح ساماندهی اراضی پادگان 
لشکر ۶۴ ارومیه اهتمام ویژه داشته باشند. تعلل های صورت گرفته قابل قبول نیست.

وی پس از استماع گزارشات دستگاه های مسئول از جمله میراث فرهنگی، راه 
و شهرسازی، شهرداری ارومیه و ارتش تصریح کرد: طوالنی شدن پروسه ساماندهی 
به هر دلیلی قابل قبول نیست و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی باید هر 

چه زودتر اجرا و از تخریب و دست درازی به آن جلوگیری شود.
رحمانی با اشاره به اینکه این پادگان در دل خود پشتوانه های تاریخی و فرهنگی 
شهر را جای داده است افزود: این فضای که در بافت مرکزی شهر نیز قرار دارد، 
نقشی مهم به عنوان تنفس گاه شهری ایفا می کند که در نقشه های طراحی شده 
مصوب همه مالحظات فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: این بخش از 
شهر برای مردم ارومیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می طلبد هماهنگی های 

بین بخشی با جدیت بیشتری صورت بگیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان:
۱۷۰میلیارد تومان از مطالبات معوقه به دانشگاه علوم پزشکی 

پرداخت شد

 دنیای جوانان گروه شهرستان سنندج-محبت هرس مالی-مدیر درمان 
به  اجتماعی  تامین  معوقه  مطالبات  کلیه  گفت:  کردستان  اجتماعی  تامین 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان که مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان بود، پرداخت شد.

هوشنگ فوالدی اظهار داشت: کلیه مطالبات معوقه تامین اجتماعی 
به دانشگاه علوم پزشکی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ بصورت قطعی تسویه شده 
و ۶۰ درصد علی الحساب نیز بابت صورتحساب های ماه های آذر و دی 

ماه ۹۸ پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در تمامی بحران ها بویژه 
وضعیت بیماری کرونا در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
سایر دستگاه های همسو است، افزود: چنین مبلغ پرداختی در سال ۹۸ در 

طول سنوات گذشته و تاریخ تامین اجتماعی بی سابقه بوده است.
 ۸۵ مبلغ  این  از  داد:  ادامه  کردستان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
میلیارد تومان بابت صورتحساب های سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۸۵ میلیارد تومان 
 ۹۸ سال  های  صورتحساب  در خصوص  دانشگاه  این  مطالبات  بابت  نیز 

پرداخت شده است.
فوالدی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی علیرغم همه مشکالت جدی 
اقتصادی در کشور و سازمان، با درک عمیق وضعیت موجود، پرداختی های 
خود به مراکز درمانی طرف قرارداد بویژه دانشگاه علوم پزشکی را در اولویت 
قرار داده و در نیمه دوم سال گذشته ۱۰۰ در صد مطالبات این دانشگاه را 

تا پایان آبان ماه بصورت نقد و اوراق خزانه اسالمی پرداخت کرده است.
وی با اعالم اینکه هرگز وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران بویژه 
بیماران مبتال به کرونا در هیچیک از مراکز درمانی قابل پذیرش نیست، 
بیان کرد: هم اکنون بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، در آمادگی کامل 
جهت پذیرش بیماران کرونای است تا در صورت نیاز و با هماهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی به بستری و مداوای این بیماران بپردازد و بیمارستان تامین 
اجتماعی سقز نیز از ۱۵ اسفند ماه سال ۹۸ بعنوان بیمارستان دوم فوکال 
پونیت )سانتر دوم کرونا( با تمام ظرفیت و با کلیه امکانات موجود و با کادر 
درمانی و پرستاری در سطح شهرستان سقز در حال ارائه خدمات به عموم 

بیماران بویژه بیماران کرونایی است.

استان  در  ترافیکی  عبور  پروانه  فقره  از۳۰۰۰  بیش  صدور 
گیالن

کل  اداره  قاسمی-سرپرست  گیالن  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  گیالن  استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری 
اداره  سوی  از  ترافیکی  بارهای  عبور  پروانه  فقره   ۳۴۲۵ گذشته  سال  در 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان صادر 
شد.این مقام مسئول افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱  درصد افزایش  داشته است.علیپور در ادامه گفت: به منظور تامین ایمنی 
تردد و عدم بروز اختالل در تردد وسائط نقلیه در محورها و نیز در راستای 
حفظ و حراست از راه و ابنیه ی فنی راهها به عنوان سرمایه های ملی، 
مشخصات بارهای که نیاز به حمل شدن دارد باید به لحاظ طول، عرض 
و ارتفاع منطبق با مقادر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها 
باشد.وی گفت: در برخی شرایط خاص نیاز به جابجایی محموله هایی با 
مشخصاتی خارج از مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها 
وجود دارد که این بارهای خاص ملزم به دریافت پروانه عبور از اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایالم:
کرونا  از  دیده  آسیب  های  باشگاه  به  بهره  کم  تسهیالت 

پرداخت می شود

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم آذر یعقوبیان:  علی  شائی گفت: 
برای جبران خسارات وارد شده به صاحبان باشگاه های ورزشی آسیب دیده 

ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیالت کم بهره ارائه می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان ایالم در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار 
کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا و بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و  پروتکل های بهداشتی، باشگاه های ورزشی برای حفظ سالمت شهروندان 
تا کنون تعطیل هستند. »مظفر علی شائی« رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی 
صاحبان باشگاه های ورزشی که تحت تاثیر شیوع کرونا دچار خسارت شده اند 
را یکی از دغدغه های مهم ابن اداره کل عنوان کرد و افزود:برای جبران  این 
خسارات مکاتباتی با مسئوالن استانی و کشوری انجام شده که به این دسته 
از  مکان های ورزشی بخش خصوصی خدماتی ارائه گردد.وی  ابراز کرد: بر 
این اساس و در راستای کمک با باشگاه های ورزشی به میزان پرسنلي که 
باشگاه ها دارند و حق بیمه پرداخت می کنند، تا سقف ۱۶ میلیون تومان براي 
سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت وام ۱۲ درصد اختصاص می یابد که ۸ 
میلیون تومان براي حقوق و ۸ میلیون تومان براي هزینه باشگاه ها خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: با شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ 
این ویروس ۱۰۸ مکان ورزشی دولتی و ۳۹۲  انتقال  از  جهت پیشگیری 
مکان از اماکن ورزشی خصوصی استان تعطیل و تا اطالع ثانوی این روند 

ادامه خواهد داشت.

معاون راهداری کشور:

کارگروه صرفه جویی در استان ها تشکیل شود 
معاون  نوروزی:  مرکزی-حامد 
راهداری کشور با اشاره تشکیل کارگروه 
راهداری  سازمان  در  جویی  صرفه 
خواستار تشکیل این کارگروه در استان 

ها شد.
زمان  سا معاون  کبری  ا دکتر 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
در سفری به استان مرکزی ضمن بازدید  
از کارگاه تعمیر ماشین آالت راهداری 
استان مرکزی با  جمعی از پرسنل این 

اداره کل دیدار و گفتگو کردند . 
و  از سال گذشته  که  کارگاه  این 
در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی در 
 ، مدیر  به همت  و  اداره کل  مجموعه 
پرسنل و نیروهای این اداره فعالیت خود 
را آغاز کرد، تاکنون دو دستگاه بلدوزر، 
بیل های برفروب ماشین االت ، دستگاه 
های خط کشی، گریدر و ... را تعمیر و 
تعمیر  همچنین  است،  کرده  بازسازی 

انواع تجهیزات راهداری استان، اصالح 
گارد ریل ها بصورت امانی  نیز از دیگر 
اقدامات این مجموعه کارگارهی است 
که مورد بازدید معاون سازمان راهداری 

کشور قرار گرفت.
با  گو  و  گفت  جریان  در  اکبری 
استان  راهداران  از  جمعی  و  پرسنل 

مرکزی گفت: با توجه به منابع موجود 
برای  باید  کشور  شرایط  و  اختیار  در 
اثربخشی اقدامات تغییر رویکرد و تفکر 

داشته باشیم.
صرفه  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
از  اختیار،  در  منابع  به  توجه  با  جویی 
در  جویی  صرفه  کارگروه  فعالیت  آغاز 

و  حمل  و  راهداری  سازمان  مجموعه 
افزود:  و  داد  خبر  کشور  ای  جاده  نقل 
این امر باید در ادارات کل در استان ها 
نیز  فعال شود و صرفه جویی در استان 

ها باید با جدیت دنبال شود.
کشور  راهداری  سازمان  معاون 
و  بزرگ  کشورهای  در  کرد:  تصریح 
پیشرفته هم هیچ گاه با توقف و ریشه 
کن شدن تصادفات در جاده ها روبرو 
نبوده ایم و در واقع امری سخت است 
کاهش  جهت  در  ها  تالش  عموما  و 
تصادفات است و ما نیز باید تالش و 
منابع را مصروف به کاهش تصادفات 
علل  و  عوامل  به  توجه  با  و  کنیم 
رویکردهای  تصادفات  بروز  مختلف 
بهره  و  داشت  مدنظر  را  هزینه  کم 
رویکردهای  و  بخشید  ارتقا  را  وری  
جدید صرفه جویانه را نیز در شهرستان 

ها ترویج داد.

دنیای جوانان گروه شهرستان شهرکرد- استاندار 
واحد   ۴۴۰ و  هزار  دو  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
بختیاری  و  درچهارمحال  محرومان  برای  مسکونی 

طی یکسال احداث می شود.
اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک 
شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی 
سازمان  رئیس  با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  استان 
اظهار داشت: در سفر  برنامه ریزی کشور،  و  مدیریت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استان 
کشاورزی،  از  اعم  مختلف  حوزه های  در  پروژه   ۱۴

آبرسانی ومسکن محرومان مصوب شد.

امکان  کرونا  ویروس  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
امروز  و  نبود  استان  در  جمهور  رئیس  معاون  حضور 

این جلسه بدون صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این 
جلسه گزارش ۱۴ پروژه مصوب در سفر قبلی ارائه شد و 
در ادامه حدود ۱۰۰ پروژه از طرح های تولیدی و جهش 
تولید عنوان شد.وی بیان کرد: در این کنفرانس هشت 
پروژه مهم در حوزه های گوناگون اعم از راه ، راه آهن 
و اشتغال نیز مطرح شد و امید است که این پروژه ها 

بررسی و برای اجرا نهایی شوند.
بر  نیز  مسکونی  واحد  هزار  دو  کرد:  تاکید  وی 

استان درخواست داده شده که اگر احداث دو هزار و 
۴۴۰ واحد مسکن محرومان در طول یک سال تمام 
شود دو هزار واحد دیگر نیز به استان اختصاص داده 

خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تعدادی 
کارکنان دولت در استان از تسهیالت اشتغال روستایی 
را  این تسهیالت  باید  دریافت کردند که  و عشایری 
تخلفات  به  نگیرد  صورت  امر  این  اگر  و  برگردانند 
با  کارمند  چرا  که  است  این  سوال  لذا  شوند  معرفی 
اینکه می داند نباید این تسهیالت را دریافت کند اما 

این اقدام را انجام داده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
۲۴۴0 واحد مسکونی برای محرومان درچهارمحال و بختیاری احداث می شود

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
قدس زهرا قره باغی-به نقل از روابط 
قدس،  شهرستان  فرمانداری  عمومی 
اولین  در  قدس  فرماندار  واثقی  لیال 
قدس  شهرستان  تسهیل  ستاد  جلسه 
بررسی و حل  با موضوع  در سالجاری 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی، 
روز  ماه  اردیبهشت  نهم  تبریک  ضمن 
عبادات  و  طاعات  قبولی  شوراها،  ملی 
و همچنین دعای خیر و سالمتی برای 
روزهای  این  در  سالمت  مقدمان  خط 
درگیری با ویروس کرونا گفت: با توجه 
به نام گذاری سال به نام جهش تولید از 
سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
تالش مجدانه در رفع موانع تولید الزامی 
است تا دغدغه های این بخش کاهش 
ایجاد  و  تولید  روی  بر  تمرکز  و  یابد 

اشتغال بیشتر شود.
اهمیت  به  اشاره  با  درادامه  وی 
عنوان فعالیت صنعتی در پروانه شهرک 
های صنعتی عنوان کرد: یکی از دغدغه 
های اصلی شهرک های صنعتی داشتن 
پروانه فعالیت با عنوان صنفی است که 

قرار  الشعاع  را تحت  آنها  فعالیت  تمام 
داده است.

فرماندارقدس اظهارداشت : فعالیت 
شهرک های صنعتی طبق قانون شامل 
مزیت های مشارکت در بورس، امتیاز 
بازرگانی  کارت  و  صادرات  و  واردات 
امکان  این  صنفی  پروانه  با  که  است 

وجود ندارد.
مقام عالی دولت در شهرستان با 
هاب  قدس  شهرستان  اینکه  به  اشاره 
تصریح  است،  خودرو  قطعات  تولید 

صنایع  دیگر  و  خودرو  صنایع  کرد: 
پروانه  با  دارند  نیاز  شهرستان  سطح 
را گسترش  خود  تولید  فعالیت صنعتی 
دهند بنابراین مهم ترین اقدام رفع این 

مشکل خواهد بود.
دغدغه  از  دیگر  یکی  واثقی  لیال 
را مشخص شدن حریم  تولیدکنندگان 
کرد:  تاکید  و  دانست  صنعتی  شهرک 
طبق مصوبه این جلسه ظرف یکهفته 
نماینده هیات امنای شهرکهای صنعتی 
قانونی  محدوده  صمت  اداره  اتفاق  به 

از  شده  اعالم  هکتار   ۱۱۹ با  شهرک 
سوی شورای عالی معماری وشهرسازی 
تهران را با لحاظ سرانه ها مشخص کند.

تخصیص  افزود:  ادامه  در  وی 
شهرک  به  مجزا  آشامیدنی  آب  شبکه 
شهرک  نیاز  میزان  اعالم  با  صنعتی 
توسط اداره آبفا انجام شود و آب صنعتی 
خانه  تصفیه  از  نیز  شهرک  نیاز  مورد 

پساب شهرستان تامین گردد.
ضمن  پایان  در  قدس  فرماندار 
صنعتی  شهرک  هویت  حفظ  بر  تاکید 
عنوان کرد: کلیه دستگاه های اجرایی 
در  خدمات  ارائه  برای  باید  ادارات  و 
با  و  نقشه  طبق  هکتار   ۱۱۹ محدوده 
شهرک  امنای  هیات  دفتر  از  استعالم 

های صنعتی خدمات ارائه دهند.
مدیرعامل  معاونین  است  گفتنی 
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
تسهیل  ستاد  جلسه  اولین  در  تهران 
شهرستان قدس به منظور رفع مشکالت 

شهرکهای صنعتی حضور داشتند.

فرماندارقدس: جهش تولید در سایه هم افزایی کلیه دستگاه ها در رفع موانع تولید است 

شهرستان  گروه  نان  جوا دنیای 
ازواحد  نقل  باغی-به  قره  زهرا  اندیشه 
بین  امور  و  عمومی  روابط  اداره  خبر 
الملل شورا و شهرداری اندیشه، مهندس 
علی ملکی شهردار اندیشه طی بازدیدی 
 ، رئیس  نائب  کاویانی  بهزاد  همراه  به 
مرتضی بهرامی عضو شورای اسالمی و 
معاونین خود از نانوایی های سطح شهر 
داشت، رعایت موارد بهداشتی را در نانوایی 
این  مهم  ملزومات  جز  های سطح شهر 
گفت:یکی  و  دانست  خدماتی  واحد های 
ویروس  شیوع  از  پس  که  نکاتی  از 
کرونا بصورت  گسترده در صدر اقدامات 
، پایش ،  پیشگیرانه شهرداری قرار دارد 
نظارت وبازدید مستمر از نانوایی ها و ارائه 

توصیه های بهداشتی طبق پروتکل های 
مصوب وزارت بهداشت  و درمان است. 

خوشبختانه   : داشت  بیان  ملکی 
با  شهروندان  سالمت  اهمیت  بدلیل 
ضمن  اسالمی  شورای  اعضا  حضور 
بازدید از این مجموعه ها در سطح شهر، 
بسته های بهداشتی متشکل از اقالم ضد 
عفونی کننده ،ماسک و دستکش توسط 
و  گردید  اهدا  ها  نانوایی  به  همکارانم 
توصیه  و  هشدارها  نیز  ما  کارشناسان 
رعایت  خصوص  در  را  بهداشتی  های 
فاصله گذاری اجتماعی و موارد مربوطه 
را به آنها متذکر شدند تا انشااهلل در سایه 
رعایت نکات بهداشتی به زودی از بحران 

کرونا رهایی پیدا کنیم.

پایش مستقیم مدیریت شهری بر رعایت موارد بهداشتی
 در نانوایی های شهر اندیشه
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از راست دکتر هرمز همایون پور، سیمین دانشور و زیبا پرهام
اختصاصی دنیای جوانان ) همسر دکتر همایون پور(

بتاز اسب خودت را
ولی مراقب باش

رؤیا باقری

نشسته ای و نگاه تو خیره بر ماه است
همیشه دل خوری ات با سکوت همراه است

خدا کند که نبینم هوای تو ابری ست
ببخش! طاقت این دل عجیب کوتاه است

همیشه دل نگران تو بوده ام، کم نیست
همیشه دل نگران کسی که در راه است

بتاز اسب خودت را ولی مراقب باش
که شرط ِبردن بازی، سالمت شاه است

نمی رسد کسی اصاًل به قله  عشقت
گناه پای دلم نیست! راه، بی راه است

به کوِه رفته به بادم، نسیم تو فهماند،
که کاه هر چه که باشد همیشه یک کاه است

ببند پای دلم را به عشق خود، این دل
شبیه حضرت چشم تو نیست! گمراه است

از برگزاری طرح های  مدیرعامل موسسه خانه کتاب، 
فصلی فروش کتاب به صورت مجازی خبر داد و گفت: اولین 
برگزار  اردیبهشت ماه  روزهای  طی  را  عیدانه  فصلی  طرح 

خواهیم کرد. 
نیکنام حسینی پور گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
از بزرگ ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری  به عنوان یکی 
اسالمی ایران، با افت و خیزهای زیادی در ۳۲ دوره برگزار 
شده است. تصمیم گیری درباره نمایشگاه کتاب تهران، باید 
انجام شود. شاید کرونا فرصتی برای ما  مطابق شرایط روز 
نمایشگاه هم فکر و  به مجازی برگزار شدن  تا  فراهم کرده 
حتی نقد و بررسی اش کنیم. بنده هم این ایده را از روی عمد 

و به همین منظور به فضای رسانه ای منتقل کردم.
وی با اشاره به این که فضای مجازی امکانات جدیدی در 
اختیار ما قرار داده، افزود: ما در این شرایط کرونایی کشورمان، 
شاهدیم که اصحاب قلم و اندیشه از فضای مجازی به نحو 
در  ما  می کنند.  برگزار  نیز  را  نشست هایی  و  استفاده  احسن 

کنار نمایشگاه بین المللی کتاب به شکل فیزیکی، می توانیم 
شرایط  در  اگر  حتی  کنیم؛  برگزار  هم  را  مجازی  نمایشگاه 
هم زیستی  جز  راهی  ما  باشیم.  نداشته  قرار  هم  کرونایی 
مسالمت آمیز با این شرایط کرونایی نداریم. چراکه این ویروس 
بنابراین نمی توانیم معطل  ایران خواهد بود.  مدت ها مهمان 
رفتن این ویروس از کشورمان باشیم و باید به ایده نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران فکر کنیم.
نمایشگاه  نیست  قرار  گفت:  کتاب  خانه  مدیرعامل 
بین المللی کتاب تهران عجوالنه برگزار شود. این کار، حداقل 
به دو ماه زمان نیاز دارد تا زیرساخت های آن، با هماهنگی 
وزارت ارتباطات و شرکت های همراه اول و ایرانسل و شرکت 

پست فراهم شود.
طرح های  تالشیم  در  گفت:  پایان  در  حسینی پور 
کنیم  برگزار  مجازی  به صورت  نیز  را  کتاب  فروش  فصلی 
اردیبهشت ماه  روزهای  در  را  عیدانه  فصلی  اولین طرح  و 

برگزار خواهیم کرد.

اولین عیدانه مجازی کتاب برگزارمی شود 

مطالعه کتاب در دوره شیوع کرونا 
همراه  به  را  خاطر  اطمینان  و  آرامش 
خواهد داشت و ترس های ناشی از کرونا 
تلویزیون و  اما  را برطرف خواهد کرد، 

اینترنت چنین کارکردی ندارند.
بعضی ناشرین بزرگ در صربستان 
درباره وضعیت کنونی ناشی از ویروس 
کووید ۱۹در کشور و تدابیر امنیتی دولت 
در مبارزه با این ویروس از جمله تعطیلی 
مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها و مراکز 
باره و  این  را در  ابتکارات خود  تجمع، 
با  همبستگی  برای  موجود  برنامه های 
برقراری  از  پیش  بیان کردند.  را  مردم 
به  صربستان  در  اضطراری  وضعیت 
دلیل مبارزه با ویروس کرونا، کارکنان 
قادر  حتی  زیاد  کار  از  بلگراد  کتابخانه 
از  پس  اما  نبودند،  کوتاه  استراحتی  به 
چند روز اکثر کتابخانه ها به دلیل اعالم 
وضعیت اضطراری و بسته شدن مراکز 
تجمع، به طور موقت فعالیت خود را با 

کاربران متوقف کردند.
فروش  میزان  ینکه  ا وجود  با 
کتاب  اما  آمده،  پایین  کتابفروشی ها 
می شود،  خریداری  آنالین  طریق  از 
انتشارات مختلف در صربستان وضعیت 
فکر  در  حال  این  در  مردم  که  کنونی 
بخش  رضایت  هستند،  کتاب  خواندن 
می دانند. بر اساس مقررات حفاظت از 
ویروس کووید ۱۹، اولین اقدام تمامی 
انتشارات در صربستان که کتابفروشی 
بفروشی های  کتا همچنین  و  رند  ا د
تغییر  را  خود  کاری  ساعات  خصوصی 

دادند.
در  که  کتابفروشی هایی  همچنین 
بر  ابتدا  دارند  قرار  خرید  بزرگ  مراکز 
اساس مقررات این مراکز کار کردند و 
پس از تعطیل شدن مراکز بزرگ تجاری 
بر اساس تدابیر دولت، این کتابفروشی ها 
تعطیل  موقت  طور  به  را  خود  کار  نیز 
کردند. ناشران و کتابفروشی های بزرگ 
در صربستان امیدوارند که کتابفروشی ها 
از طریق شبکه های اینترنتی بتوانند به 
فعالیت های خود در تماس با مخاطبان 
ادامه بدهند، زیرا که با توجه به شرایط 
همه  بیماری  از  ناشی  کنونی  زندگی 
گیر ویروس کرونا، ابزار سرگرم کننده 
کمی برای مردم وجود دارد و خواندن 
کتاب می تواند ضمن سرگرمی مناسب، 

آموخته های مردم را نیز افزایش دهد.
بیماری  عصر  در  کتاب  واقعًا  آیا 
امن ترین،  بهترین،  کرونا،  گیر  همه 
جامعه  در  اجتماعی  ابزار  سرگرم ترین 
کنونی است؟ و آیا در طی حبس اجباری 
در خانه، اکثر مردم با خواندن کتاب بر 
اینترنت  محتویات  انواع  و  تلویزیون 
سواالتی  شد؟  خواهند  پیروز  رایگان 
هستند که نمایندگان ناشران کتاب در 

صربستان به آن پاسخ می دهند.
* کتاب قوت قلب می دهد

ناشران  از  یکی  الگونا  انتشارات 
برگ در صربستان است و کتابفروشی 
دارد.  کشور  سراسر  در  متعددی   های 
انتشارات  این  نماینده  تانیا ووچکوویچ، 
درباره فعالیت این مرکز انتشاراتی پس 
کتابفروشی های  گفت:  کرونا  شیوع  از 
الگونا تالش دارند که با مخاطبان خود 
از طریق های مختلف از جمله شبکه های 
اجتماعی ارتباط برقرار کرده و کتاب های 
دسترس شان  در  را  آنها  عالقه  مورد 

قرار دهد.
ب  کتا یچ؛  و چکو و و گفته  به 
کننده  آرام  امروزه  کتابفروشی ها  و 
به  مردم  از  وسیعی  قشر  برای  واقعی 
برخی  رعایت  با  که  که  می روند  شمار 
تمامی  به  احترام  و  ایمنی  نکات  از 
مقررات، در هر زمان در دسترس مردم 
در  کتاب  به  عالقه مندان  و  هستند 
با  آنالین  از طریق  هر زمان می توانند 
مانند  بزرگ  انتشارات  کتابفروشی های 
غذای  کتاب  باشند.  ارتباط  در  الگونا 
روح است، به ویژه اهمیت آن هنگامی 
که تغییراتی در زندگی روزمره صورت 
نشان  را  خود  پیش  از  بیش  می گیرد، 

خواهد داد.
ووچکوویچ گفت: خواندن روزمره 
کتاب به انسان آرامش می دهد و ما را از 
واقعیت های کنونی بخاطر بیماری همه 
قدرت  و  کرده  دور  کرونا  ویروس  گیر 
ذهنی ما را تقویت می کند. توصیه من 
به  را  این است که وقت خود  به همه 
بگذرانند.  خوب  و  دلنشین  گونه های 
انتخاب  بهترین  می تواند  کتاب  امروز 

برای همه باشد.
وی با اشاره به اینکه توزیع کتاب 
برای بزرگساالن و خردساالن در سراسر 
کشور صورت می گیرد گفت: با این حال 

انتشارات بزرگ با کاهش قیمت ها سعی 
بر این دارند که در زمان بحران کنونی 
به  دسترسی  کرونا  ویروس  از  ناشی 
کتاب را از این طریق برای عالقه مندان 

راحت تر کنند.
بیشترین  وی؛  اظهارات  به  بنا 
واخر؛  ا ین  ا در  مردم  خواسته های 
تخیلی،  علمی-  داستان های  مجموعه 
از فردریک بکمن نویسنده  کتاب هایی 
نویسنده  هراری  نوح  یووال  و  سوئدی 

یهودی است.
به  راحت  دسترسی  ضرورت   *

کتاب در »رخدادها«
یکی  دولت«  »صدای  انتشارات 
دیگر از ناشران بزرگ در صربستان است 
که عالوه بر چاپ قوانین تصویب شده 
در نهادهای دولتی و همچنین مصوبه 
نهادها،  این  از  شده  اطالعات صادر  و 
فعالیت انتشار کتاب را نیز بر عهده دارد. 
زالتیتسا جوکیچ نماینده این انتشارات به 
وضعیت اضطراری در کشور و اهمیت 
و  مصوبات  انتشار  زمینه  در  نهاد  این 
و  کرد  اشاره  دولتی  نهادهای  مقررات 
گفت: این انتشارات زمانیکه صحبت از 
باشد در تمامی  کتابفروشی ها در میان 
زمینه ها مطابق تصمیمات دولت عمل 
دوران  این  در  ما  انتشاراتی  می کند. 
ما  است.  داشته  زیادی  آنالین  فروش 
نیز مثل ناشران دیگر در همبستگی با 
مردم و مخاطبانمان تخفیف ۱۵ درصدی 

برای خرید کتاب ارائه کرده ایم.
کتابخوانی  وضعیت  درباره  وی 
قطعًا  گفت:  کرونا  دوران  در  صرب ها 
نباید این گونه فکر کرد که کرونا اتفاق 
افتاده که مردم به خواندن کتاب بیشتر 

بپردازند. ما یقین داریم که مردم بدون 
مجموع  در  کنونی،  اوضاع  به  توجه 
خواهند  نیز  بعدها  و  بوده اند  کتابخوان 
بود. به همین دلیل سفارش و تحویل 
کتاب از طریق آنالین تا زمانیکه مجاز 
از  قبل  ما  داشت.  خواهد  ادامه  باشد، 
صربستان  در  کرونا  ویروس  اینکه 
شیوع پیدا کند، کتاب های زیادی را به 
انجمن بازنشستگان ارسال کردیم و این 
آمادگی را نیز داریم تا هر درخواستی را 
برای دست یافتن به کتاب در این زمان 

دشوار عملی کنیم.
به  دولت ها  کمک  ضرورت   *

ناشران 
کاتا کاالجروویچ نماینده انتشارات 
کنونی  به وضعیت  اشاره  با  نیز  »درت 
این  تالش  و  کرونا  ویروس  از  ناشی 
انتشارات برای ایجاد ارتباط با مخاطبان 
می گوید: خریداران کتاب عمدتًا خرید از 
آنالین را ترجیح می دهند و برای اینکه 
تصمیم  کنیم،  عملی  را  آنها  خواسته 
الزحمه  حق  از  نیمی  که  شد  گرفته 
قلمرو  در  صورتیکه  در  را  سفارشات 
صربستان باشد و از دو هزار دینار )حدود 
۱۷ یورو( تجاوز نکند، بر عهده بگیریم. 
تعداد  که  دارد  وجود  امیدواری  این 
مراجعه خوانندگان به کتاب نیز در این 
زمان مانند گذشته باشد، زیرا که خواندن 
کتاب در این زمان بهترین، امن ترین و 

سرگرم کننده ترین در جامعه است.
که  دارد  اعتقاد  همچنین  وی 
دیگر  مانند  نیز  انتشاراتی  کار  و  کسب 
اقتصادی در کشور در کنار  شاخه های 
صنعت گرافیک و حرفه کتابفروشی که 
اثرات عواقب ناشی از ویروس کرونا را 

حس کرده اند، به کمک های دولت نیاز 
در  درت  نشر  بویژه  انتشاراتی ها  دارند. 
حدود  تا  را  خود  فعالیت های  مجموع 
و  کرده  متوقف  زمان  این  در  زیادی 
فروش تولیدات انتشارات نیز به شدت 
کاهش یافته و به این دالیل باید گفت 
که صنعت نشر برای بقای فعالیت های 
خود در آینده نزدیک به کمک دولت و 

نهادهای ذیصالح در کشور نیاز دارند.
* کرونا زمان باهم خواندن است

لیلیانا مارینکوویچ دبیر کل مرکز 
نیز  صربستان  هنری  خالقیت های 
تعطیلی  تصمیم  که  است  باور  این  بر 
کتابفروشی ها در صربستان مانند دیگر 
مراکز تجمع کشور، تنها در جهت حفظ 
سالمتی مردم اتخاذ شده و باید به چنین 
اکنون  شود.  گذاشته  احترام  تصمیمی 
اینترنت  از طریق  خوانندگان  با  ارتباط 
صورت می گیرد و باید تاکید کرد که در 
این زمان، همبستگی و ماندن در خانه 
برای  راه  بهترین  برای خود و دیگران 

سالمتی همه ما است.
وی عقیده دارد که برای همه خوب 
خواهد بود که در زمان اقامت اجباری 
معمواًل  فعالیت هایی که  برای  خانه  در 
برای آن وقت نداریم، استفاده کرده و 

مثاًل کتاب بخوانیم.
مارینکوویچ و همکارانش در این 
کتاب  خواندن  اهمیت  مرتب  مؤسسه 
امر  این  یادآور می شوند.  را  با همدیگر 
به ویژه برای کودکان و والدین بسیار 
برای  فرصتی  »اکنون  دارد:  اهمیت 
اجرای این توصیه ها است. خواندن کتاب 
با همدیگر و برای هم دیگر نه تنها در 
کتاب  به  عشق  توسعه  و  ایجاد  جهت 
مهم است، بلکه موجب تقویت جامعه، 
بهبود فرهنگ زبانی، غنی کردن واژگان 
لغتی برای تمامی ما و همچنین فرصتی 
برای درک عمیق از متن های ادبی را 
خواندن  ضمن  در  می کند.  فراهم  نیز 
کودکان  برای  گروهی  طور  به  کتاب 
و بزرگساالن به طور یکسان مناسب و 

استقبال کننده است.«
ی  هنر ی  قیت ها خال کز  مر
صربستان در اولین روز برقراری وضع 
اضطراری در کشور، فرم دیجیتالی خود 
کتاب های  از  رایگان  استفاده  و  باز  را 
درسی دیجیتال را اجازه داد. در این زمان 

تعداد کاربران چند برابر افزایش پیدا کرد، 
چرا که این مؤسسه نشر کتاب، دارای 
مکمل  که  است  خوبی  دیجیتالی  ابزار 
مفید آموزشی برای آموزش از راه دور 

به شمار می رود.
* با کتاب می توان بر ترس های 

ناشی از کرونا غلبه کرد
سنژانا رانکوویچ بنیانگذار و مالک 
کتابفروشی »زالتنو رونو نیز با اشاره به 
زمان بیماری همه گیر ویروس کرونا با 
تاکید بر اهمیت بسیار خواندن کتاب در 
تمامی زمان ها و موقعیت ها، گفت: این 
با خواندن کتاب  امکان وجود دارد که 
ناراحتی های  و  ترس  بروز  بر  بیشتر 
مختلف ناشی از ویروس کرونا از خود 

دفاع و بر آن غلبه کنیم.
»زالتنو  انتشارات  فعالیت  وی 
در  نتشارات  ا دیگر  مانند  را  رونو« 
صربستان در زمان وضعیت اضطراری 
در  دولت  تدابیر  با  منطبق  کشور،  در 
محافظت از ویروس کرونا خواند و گفت: 
اطمینان دارم که خواندن کتاب، انتخاب 
بخشی از مردم در این زمان است و در 
عین حال فرار از نوع خاص پرخاشگری 
شبکه های اجتماعی است که این روزها 
حضور آنها در اطراف ما زیاد شده است، 
البته از این شبکه ها نیز باید استفاده کرد، 

اما در یک اندازه معین.
ند  ا می تو کتاب  وی  گفته  به 
برای  اساسی  پشتیبانی  و  حامی  یک 
به  را  نفس  به  اعتماد  و  باشد  مردم 
می تواند  حال  عین  در  برگرداند.  آنها 
نیز  را  ترس  انواع مختلف  و  ناآرامی ها 
بیماری  زمان  در  از مردم دور کند که 
پدیده  یک  کرونا  ویروس  گیر  همه 

عادی است.
وضعیت  به  توجه  با  رانکوویچ 
کنونی، کاهش خرید کتاب را دلیلی بر 
کمتر تمایل مردم به خرید و یا دوری از 
کتاب نمی داند. او در این باره می گوید: 
یک  در  را  ما  موجود،  مسائل  و  وقایع 
تنگناهایی قرار داده که موجب کاهش 
خرید کتاب شده است. باید قبول کرد 
که اعالم وضعیت اضطراری در کشور 
نه تنها موجب کاهش خرید کتاب شده، 
این وضعیت  که  کرد  اذعان  باید  بلکه 
تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر خود 

قرار داده است.

آیا کتاب تلویزیون و اینترنت را شکست می دهد؟

 »مزدور« پس از ۳۶ سال به بازار آمد
هاوارد  نوشته  »مزدور«  رمان 
غبرایی،  مهدی  ترجمه  با  فاوست 
توسط  سال   ۳۶ از  پس  به تازگی 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  خزه  نشر 

شده است.
ه  یسند نو  ، ست فا د  ر ا و ها
»مزدور«  در  آمریکایی،  سرشناس 
داستانی را تعریف می کند که حکایت 
همه  دوران ها، به ویژه دوران معاصر 
به طمع  است؛ حکایت مزدورانی که 
بیرون  اخالق  دایره   از  را  پا  نان، 
اما  می کنند،  ستمگری  و  می گذارند 

نهایت،  در  و  است  فرهنگی  بیشتر  که  فقری  قربانی  قربانی اند.  خودشان 
قربانی خشونت و بدخویی دیگرانی که جواب بدی را فقط با بدی می دهند.

ترجمه پیش رو از این کتاب، برای اولین بار در سال ۱۳۶۳ توسط دو نشر 
نیلوفر و الفبا به چاپ رسید و تا سال ۹۹ دیگر منتشر نشد. به این ترتیب با 
ویراست تازه ای که مترجم مذکور ارائه داده، این ترجمه دوباره پس از ۳۶ 

سال منتشر شده است.
اجیر  انگلیسی ها  آلمانی است که توسط  »مزدور« ماجرای مزدوران 
دار  به  امریکا  داخلی  نبردهای  در  را  خل وضع  یک روستایی  آنها  شده اند. 
می کشند و همین اتفاق، آتش خشم و انتقام امریکایی ها را شعله ور می کند. 
و  می گیرد  شکل  نابه هنگام  عشقی  هیاهو،  و  این کارزار  وسط  درست  اما 

این سوال پیش می آید که چگونه می توان عاشق دشمن شد؟
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

در اینجا، در این بهار زیبا و دیرپا، ترسناک ترین درام در حال اجرا بود؛ 
مردی را داشتند محاکمه می کردند که موضوع مرگ و حیاتش در میان بود 
و نه هر مردی، بلکه یکی از کسانی که در آن سال های عجیب، کینه و 
نفرت همگان را برمی انگیخت: یعنی یک مزدور. شاید سرنوشت غم انگیز 
ما چنین بود که جنگ این همه از ما دور باشد، چون با تمام درنده خویی 
و پوچی جنگ، درگیری هرکسی در آن، نه تنها بدترین صفاتش را آشکار 
نیز می پروراند و همین جاست که  را  بلکه بهترین خصوصیاتش  می سازد، 
همراه با بی رحمی ترحم و شفقت نیز به وجود می آید. در اینجا دشمن مردی 
تنها بود که اصاًل مرد نبود، بلکه پسربچه  بدبخت و یتیمی بود که هزاران 

مایل از خانه و کاشانه  خود دور افتاده بود.
این کتاب با ۱۹۲ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

 »قندیل کوچک« غسان کنفانی به پله پنجم رسید

کتاب »قندیل کوچک« به نویسندگی غسان کنفانی و ترجمه غالمرضا 
امامی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر شد.

معاصر  نویسنده  کنفانی،  غسان  نوشته  داستانی  کوچک«  »قندیل 
فلسطینی برای کودکان است. کنفانی در این کتاب داستانی تخیلی درباره 
امیرزاده ای روایت می کند که بعد از مرگ پدر باید به تخت بنشیند اما پدر 
فرمان سختی برای این کار صادر کرده است. شاهزاده مجبور است برای به 
دست گرفتن حکومت، خورشید را به قصر بیاورد. این اثر را کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با ترجمه غالمرضا امامی و تصویرگری پرستو 

احدی منتشر کرده و هم اکنون به چاپ پنجم رسیده است.
اعضای  از  یکی  و  فلسطینی  روزنامه نگار  و  نویسنده  کنفانی،  غسان 
از نویسندگان حوزه  رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بود. وی 
اجتماعی فلسطین و ادبیات داستانی عرب بود که آثارش به دور از شعارزدگی، 
مفاهیم عمیقی را درباره زندگی بیان می کند. داستان »قندیل کوچک« پس 

از شهادت کنفانی در میان دست نوشته  هایش پیدا شد.
باالی  کودکان  مناسب  که  کوچک«  »قندیل  صفحه ای   ۴۰ کتاب 
۱۱ سال است برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ منتشر و برای پنجمین بار با 
شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه بازنشر شده است. پیش تر نیز ۱۵ هزار و 

۵۰۰ نسخه از این کتاب به چاپ رسیده بود.
تومان در فروشگاه های کانون  با قیمت ۱۸ هزار  »قندیل کوچک« 
دسترس  در  کتاب  شهر  مجموعه  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

عالقه مندان قرار گرفته است.
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فرناز میرزالو

ایــن روزهــا کــه ویــروس کرونــا 
آمــده و همــه را خانه نشــین کــرده 
ــده   ــه آین ــا را ب ــد م ــه می توان آن چ
امیــدوار کنــد، شــادی اســت. بــه 
ــا شــاد  ــن روزه چیزهــای کوچــک ای
باشــیم و ســعی کنیــم خودمــان را 
ــان را  ــم وجودم ــا غ ــم ت ســرگرم کنی
نگیــرد. ســعی کنیــم آگاهی مــان را بــا 
ــرا  ــم زی ــاال ببری ــه ب ــدن و مطالع خوان
ــاب بخوانیــم و  هــر چقــدر بیشــتر کت
ــم بهــره  ــدا کنی شــناخت بیشــتری پی

بیشــتری از زندگــی برده ایــم. 
جمــال میرصادقــی، نوشــت: عمر 
دراز بــه مــن فرصــت تجربه هــای 
بی شــمار را در زندگــی داده و زیــرو 
باالهــای بســیار را دیــده  ام. بچــه 
ــود.  ــاب ب ــدرم قص ــودم و پ ــر ب کارگ
ــودم  ــده ب ــم ش ــازه وارد کالس هفت ت
و ســه مــاه بیشــتر از ســال تحصیلــی 
نگذشــته بــود کــه پــدرم مرا از مدرســه 
بیــرون کشــید و گفــت، بهتر اســت در 
ــرا  ــن ماج ــم. ای ــی کار کن دکان قصاب
ــرد  ــن وارد ک ــه م ــوکی ب ــان ش چن
ــرزد  ــدم. خــدا بیام ــض ش کــه مری
ــی  ــدن ناراحت مادربزرگــم را کــه از دی
ــه  ــوذی ک ــا نف ــاورد و ب ــاب نی ــن ت م
ــدرم داشــت او را راضــی کــرد  روی پ
کــه دوبــاره بــه مدرســه برگــردم. 
ــتی  ــطه تنگدس ــه واس ــال ها ب آن س
خانــواده پــدرم تنهــا غــذا و لباس مــان 
را تامیــن می کــرد و مــن بــا تدریــس 
ــم  ــی هزینه های ــاگرد خصوص ــه ش ب
را تامیــن می کــردم. دانشــگاه کــه 
معلــم  بــه شــکل رســمی  رفتــم 
ــن شــرایط اقتصــادی را  شــدم و همی
ــد از آن  ــال بع ــد س ــرد، چن ــر ک بهت
ازدواج و تمــام هزینه هایــش را بــه 
تنهایــی پرداخــت کــردم. بعدهــا هــم 
به واســطه نویســندگی همــواره بــا 
چالــش سانســور دســت و پنجــه نــرم 

کــرده و همچنــان بــا آن مواجهــم امــا 
آیــا اینهــا دلیلــی بــر زانــوی غــم بغــل 

ــن اســت؟ گرفت
ــال ها  ــن س ــه از ای ــه ای ک نتیج
ــگاه  ــه هیچ ــت ک ــن اس ــه  ام ای گرفت
ــات و  ــار اتفاق ــد در انتظ ــان نبای انس
چیزهــای بــزرگ باشــد و افســوس آنها 
را بخــورد زیــرا روزی کــه گذشــت از 
ــن  ــردد. از ای ــه و بازنمی گ ــت رفت دس
ــت  ــن اس ــه ای ــه هم ــه ام ب رو توصی
بدانیــد  را  روزهای تــان  قــدر  کــه 
ــته  ــزرگ نداش ــای ب ــار چیزه و  انتظ
ــه دســت  ــه ب ــزی ک ــر چی ــید. اگ باش
ــد انتظــار شــما نیســت  ــد در ح آوردی
بــه آن قناعــت کنیــد چــون روزی کــه 
بگــذرد دیگــر بازنمی گــردد. بــه جــای 
ایــن کــه بــه دنبــال توصیه هایــی کــه 
ــی  ــید از زندگ ــد، باش ــی می کنن برخ
بهــره کافــی را بگیریــد. نگذاریــد 
زندگی تــان تنهــا بــه عــزاداری و غــم 
بگذرد، انســان غــم زده و منــزوی هیچ 
ــه بهبــود اجتمــاع نمی کنــد  کمکــی ب
و درصــدد تغییــر برنمی آیــد. بنابرایــن 

ــد. ــادی را از دســت ندهی ش
ایــن روزهــا کــه ویــروس کرونــا   
آمــده و همــه را خانه نشــین کــرده آن 

چــه می توانــد مــا را بــه آینــده   امیــدوار 
ــای  ــه چیزه ــت. ب ــادی اس ــد، ش کن
ــیم و  ــاد باش ــا ش ــن روزه ــک ای کوچ
ســعی کنیــم خودمــان را ســرگرم کنیم 
ــعی  ــرد. س ــان را نگی ــم وجودم ــا غ ت
ــدن و  ــا خوان ــان را ب ــم آگاهی م کنی
مطالعــه بــاال ببریــم زیــرا هــر چقــدر 
ــناخت  ــم و ش ــتر کتــاب بخوانی بیش
بیشــتری پیــدا کنیــم بهــره بیشــتری 

از زندگــی برده ایــم.
ــش  ــا بی ــن روزه ــه ای ــی ک کتاب
از هــر زمــان خوانــدن آن را بــه شــما 

توصیــه می کنیــم »هــزار و یــک 
ــا  ــه صده ــی ک ــت. کتاب ــب« اس ش
ســال پیــش در هنــد نوشــته و در 
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــانی ب ــان ساس زم
ــا  ــد مصری ه ــرن بع ــد ق ــد و چن ش
آن را بــه زبــان عربــی برگرداننــد. 
ــی اســت  ــک شــب« کتاب »هــزار و ی
کــه نویســنده های بــزرگ جهــان 
نــگارش  در  آن  از  بورخــس  ماننــد 
گرفته انــد.  الهــام  داستان های شــان 
اگــر می توانیــد نســخه اصلــی کتــاب 
را پیــدا کنیــد و بخوانیــد یعنــی همــان 
ــی  نســخه ای کــه در ســال های ابتدای
ســده چهــارده شمســی منتشــر شــد. 
ــواع  ــا ان ــد ب ــاب می توانی ــن کت در ای
شــخصیت های انســانی آشــنا شــوید، 
نــه ایــن کــه بــا یــک انســان قالبــی 
مواجــه باشــید. »هــزار و یــک شــب« 
هی بخــش  گا آ و  ه  م کنند گر ســر
ــن  ــدن ای ــه از خوان ــی ک ــت. لذت اس
کتــاب بــردم وافــر بــود و آنهــا را 
ــرده  ام.  ــل ک ــی نق ــس مختلف در مجال
ــس  ــر هرم ــه نش ــخه ای ک ــه نس البت
از عبداللطیــف نســوجی منتشــر کــرده 
هــم نســخه خوبــی اســت و می توانیــد 
ــه  ــا آن ب ــه را ب ایــن روزهــای قرنطین

ــد.« ــر کنی ــه س ســالمت ب

خوش باش دمی که زندگانی این است کارگاه مجازی »از داستان تا نمایش نامه« با 
هاله مشتاقی نیا و سلینجر

هاله مشتاقی نیا که این روزها 
کارگاه »از داستان تا نمایش نامه« را 
بر مبنای داستان های کوتاه سلینجر 
ـ نویسنده ی نامدار آمریکایی ـ در 
می کند،  ر  برگزا مجازی  فضای 
توضیحاتی  یادداشتی،  نگارش  با 
ارائه  آموزشی  کارگاه  این  درباره ی 

کرد. 
که  یس  مه نو یشنا نما ین  ا
نگارش  هنری اش  کارنامه ی  در 
نمایشنامه هایی مانند »پنجاه پنجاه« ، »تقدیربازان« ، »اینگرید برگمن با 
بوی قورمه سبزی« ، »ناامنی«، »مرد مقابل« و ... به چشم می خورد، در 

یادداشت خود نوشته است:   
»این روزهای کرونازده که همه ی ما در حاِل تجربه ی عجیبی هستیم 
که با انتظار گره خورده، موجب شد تا ایده ای را که از مدت ها قبل به آن 

فکر می کردم، عملی کنم.
در عصری هستیم که فضای مجازی ما را بلعیده، چه بخواهیم، چه 
نخواهیم باید این هجوم را برتابیم و بپذیریم. حاال چرا از این موقعیت، در 

راستای آموزش و انتقاِل تجربه استفاده نکنیم؟!
آموزِش نمایش نامه نویسی از طریق مجازی هم امکان پذیر است چون 
عرصه ی خواندن، تحلیل، تحقیق و تمرین بر اساِس داده های آموزشی، 
لزومًا نیاز به فضای یک کالس درس ندارد. مهم تر از آن بستری را فراهم 
می کند  تا جوانانی که از استعداد لبریز هستند و به دلیِل دور بودن از پایتخت، 

امکان حضور ندارند هم از آموزش بهره ببرند. 
به این ترتیب من اولین دوره ی آموزِش مجازی خود را با عنواِن » 
از داستان تا نمایش نامه« شروع کردم و آن را ادامه هم خواهم داد چون 

نگاهم به برگزاری این کارگاه کوتاه مدت نیست.
این دوره برای رسیدن به طرِح نمایش نامه، مبنا را داستان های  در 
کوتاهی از »جی.دی. سلینجر« قرار دادم تا با تحلیل و پرداخِت دراماتیک 
و تمرین بر اساِس آن ها، هنرجو با عناصر درام آشنا شده و سپس به طرح 
نمایشی برسد و در دوره های پیشرفته به نمایش نامه بر اساِس آن طرح هم 
این  این که سراغ سلینجر رفتم، جهان بینِی شگفِت  خواهیم رسید. دلیل 
نویسنده ی معاصر آمریکا در خلق و پرداخِت اثر است و داستان های کوتاِه 

او بستری عالی برای آموزشی است که در نظر دارم.
برای برنامه ریزی آموزشی هم با توجه به رویکردی که خودم دارم، 
دیگر  طرحی  به  و  ندیدم  مناسب  مجازی  قالِب  در  را  جلسه ای  آموزِش 
از شکِل متداول کالس های حضوری رسیدم. چون به نظرم وقتی  فارغ 
سراغ فضای مجازی می رویم، باید از زاویه ی دیدی دیگر به یک دوره ی 

آموزشی نگاه کنیم.«

به دلیــل تــداوم تعطیلــی تاالرهــای کتابخانه 
ــت  ــه امان ــاِر ب ــد آث ــکان تمدی ــران، ام ــی ای مل
گرفتــه شــده از طریــق پســت الکترونیکــی مهیــا 
و محدودیــت موجــود در این زمینه برداشــته شــد.

در راســتای تصمیمات ســتاد ملــی مدیریت 
ــه  ــرح فاصل ــداوم ط ــا و ت ــا کرون ــارزه ب و مب
گــذاری اجتماعــی تاالرهــای مطالعــه کتابخانــه 
ملــی ایــران تــا اطــالع ثانــوی تعطیــل اســت. 
در همین راســتا و بــرای کاهــش مراجعــات 
حضــوری، محدودیــت تمدیــد امانــت کتــاب در 

ــته شــد. ــران برداش ــی ای ــه مل کتابخان
ــای  ــه کتاب ه ــی ک ــن، اعضای ــش از ای پی
بودنــد،  گرفتــه  امانــت  را  ملــی  کتابخانــه 
ــت  ــد امان ــه تمدی ــار نســبت ب می توانســتند ۲ ب
ــا آدرس  ــل( ب ــگار )ایمی ــق پیام ن ــاب از طری کت
ــد  ــدام کنن gmail.com@۱۳۱۷.public اق
امــا به دلیــل جلوگیــری از تشــدید ویــروس 
کرونــا و در راســتای تــداوم طــرح فاصله گــذاری 

ــد. ــته ش ــت برداش ــی، این محدودی اجتماع
بــر همین اســاس اعضــای کتابخانــه ملــی 

ــی  ــه مل ــی کتابخان ــاالر عموم ــه از ت ــران ک ای
ایــران، کتــاب بــه امانــت گرفته انــد، تــا اطــالع 
ــود را در  ــار خ ــع در اختی ــد مناب ــوی می توانن ثان
دفعــات مختلــف تمدیــد کنند.همچنین آن دســته 
از اعضــا کــه به هــر دلیــل، مایــل بــه نگهــداری 
کتــاب و منابــع امانتــی خــود نیســتند، می تواننــد 
ــی ســازمان اســناد و  ــه درب غرب ــه ب ــا مراجع ب
کتابخانــه ملــی ایــران، این منابــع را بــه حراســت 
این ســازمان تحویــل بدهنــد تــا در ادامــه، طــی 

فرآینــدی کتــاب از امانــت خــارج شــود.

لغو محدودیت تمدید امانت کتاب های کتابخانه ملی
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آتیــال پســیاني یکي از شــاخص ترین 
و برجســته ترین هنرمنــدان کشــور در 
تلویزیــون  و  ســینما  تئاتــر،  عرصــه 
ــن  ــت در باالتری ــه سالهاس ــد ک مي باش
ســطح ایــن هنــر در حــال فعالیــت اســت. 
ــالگي شــد  ــش او وارد ۶۳ س ــدروز پی چن
و ایــن بــار بســیاري از هنرمنــدان در 
روزهایــي کــه در قرنطینــه بــه ســر 
مي برنــد، تولــد او را بــه شــکل مجــازي 
ــه همیــن مناســبت  ــد. او ب تبریــک گفتن
گفتگویــي انجــام داد و از حــال و هــواي 
ــر  ــور هن ــود و همینط ــاي خ ــن روزه ای
کشــور گفــت. و البتــه گالیه هــاي زیادي 
نســبت بــه وضعیــت هنــر خصوصــا تئاتر 

داشــت.
ــی در  ــه از کودک ــیاني ک ــال پس آتی
فضــای تئاتــر تنفــس کــرده اســت، حــاال 
بــه آینــده ایــن هنــر چنــدان خوش بیــن 
نیســت. بــا ایــن حــال امیــدوار اســت کــه 
ــه  ــن زمین ــش در ای ــام پیش بینی های تم
نادرســت باشــد. پســیانی مشــغول اجرای 
ــا  ــود کــه کرون نمایــش قهــوه قجــری ب
همــه فعالیت هــای جمعــی را تعطیــل 
ــیانی  ــه پس ــده ک ــی ناخوان ــرد، مهمان ک
ــش  ــه دو بخ ــخ را ب ــت تاری ــد اس معتق
ــا همــه  ــد: کرون تقســیم کــرده و مي گوی
ــوری  ــه ط ــت. ب ــر داده اس ــز را تغیی چی
کــه جهــان بــه دو بخــش پیــش و 
ــن  ــود. ای ــیم می ش ــا تقس ــس از کرون پ
ویــروس حتــی بــر زندگــی اقــوام بــدوی 

ــته  ــر گذاش ــم اث ــا ه ــای آفریق صحراه
ــی در  ــتم ول ــک نیس ــن پزش ــت. م اس
ــتجوی  ــا جس ــاره کرون ــدت درب ــن م ای
بســیار کــرده ام و اطمینــان دارم ایــن 
ــه  ــت بلک ــد رف ــن نخواه ــروس از بی وی
ــل  ــان ها تبدی ــی انس ــریک زندگ ــه ش ب
خواهــد شــد و مــا آدمیــان بــا آن بــه یک 
همزیســتی خواهیــم رســید همچنان کــه 
آنفوالنــزا هــم همــراه زندگــی مــا شــده 
اســت. بــه نظــرم کرونــا هــم مثــل مــن 
کــه تئاتــر تجربــی کار می کنــم، مــدام در 
حــال تجربــه اســت و هــر لحظــه خــود را 
بازســازی می کنــد. بنابرایــن مقابلــه با آن 
ــن  ــود. تصــورم ای کار آســانی نخواهــد ب
اســت کــه پــس از ایــن آزمایشــگاه های 
ــروس،  ــن وی ــی ای ــز بررس ــه ج ــا ب م
فرصتــی بــرای آزمایــش هیــچ چیــز 

ــند.« ــته باش دیگــری نداش
آتیــال پســیاني کــه در نوجوانــی بــا 
ــادرش  ــدید م ــای ش ــود مخالفت ه وج
ــای  ــیخی( وارد دنی ــه ش ــاد جمیل )زنده ی
نمایــش شــد، در کنــار فعالیت هــای 
و  و ســینما  تئاتــر  جمعــی همچــون 
ــم  ــرادی ه ــای انف ــون، فعالیت ه تلویزی
نقاشــی و مجسمه ســازی  ماننــد  دارد 
و تاکنــون چنــد نمایشــگاه در زمینــه 
ــرده اســت.  ــا ک ــای تجســمی برپ هنره
او دربــاره تفــاوت هنرهــای جمعــی 
ــن  ــی چنی ــی کرونای ــردی در زندگ و ف
می گویــد: بــا تغییــر شــیوه زندگــی 

ماننــد  اجتماعــی  هنرهــای  مــردم، 
ــه  ــاری ک ــی معم ــینما و حت ــر، س تئات
نیــاز مســتقیم بــه حضــور مــردم دارنــد، 
بــه شــدت ضربــه می خورنــد و بــه 
ــد  ــر راســت کنن ــد کم ــی نمی توانن راحت
ولــی هنرهــای انفــرادی ماننــد نقاشــی، 
موســیقی و مجسمه ســازی و هــر آنچــه 
از راه اینترنــت قابــل عرضــه و بــا معنــی 
باشــد، می توانــد پیشــرفت غریبــی پیــدا 
کنــد. نمایشــگاه های مجــازی ســبب 
بقــای هنرهــای تجســمی می شــوند 
ــبکه  ــک ش ــا در ی ــن هنره ــه ای چراک
ــرار  ــب ق ــترس مخاط ــی در دس اجتماع
می گیرنــد بــدون اینکــه نیــازی بــه 
ــک  ــاط نزدی ــا ارتب ــی ی ــور فیزیک حض
باشــد. البتــه ممکــن اســت در وضعیــت 
فروش شــان  و  خریــد  و  اقتصــادی  
ایــن  شــود.  ایجــاد  پیچیدگی هایــی 
دارد  وجــود  دنیــا  تمــام  در  شــرایط 
و منحصــر بــه یــک کشــور خــاص 
نیســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تئاتــر 
ــرو  ــب روب ــران مخاط ــا بح ــا ب در دنی
ــاگر  ــا تماش ــور م ــط در کش ــت و فق اس
جــوان دارد ولــی در دیگــر کشــورها 
ــه هنــری مــوزه ای تبدیــل شــده کــه  ب
ــد  ــید می دهن ــت آن سوبس ــا باب دولت ه
ــه تماشــای  ــراد کهنســال ب ــا اف و عموم
آن می رونــد. ایــن افــراد هــم کــه 
برابــر  در  آســیب پذیری  دلیــل  بــه 
ــر  ــه تئات ــن ب ــوان رفت ــر ت ــا، دیگ کرون

ــر در  ــت تئات ــن وضعی ــد. بنابرای را ندارن
دنیــا پیچیــده می شــود. از ســوی دیگــر 
ــردم  ــار اجتماعــی م ــا رفت ــا ورود کرون ب
تغییــر کــرده و حتــی زمانــی کــه تئاترها 
ــد، مــردم  فعالیــت خــود را از ســر بگیرن
بــه راحتــی در ســالن تئاتــر حاضــر 
وضعیــت  ســینما  البتــه  نمی شــوند. 
ــکل  ــون ش ــت چ ــد داش ــری خواه بهت
ارائــه آثــار ســینمایی در قالب دی وی دی 
ــه شــکل  ــر ب ــر اســت. تئات ــر از تئات بهت
ضــروری در ســبد خانواده هــای مــا 
ــه نیســت  ــه اســت و اینگون ــرار نگرفت ق
کــه مــردم هنــگام خریــد روزمــره خــود 
وقتــی ســریال های نمایــش خانگــی 
یــا فیلم هــای ســینمایی را در کنــار 
دیگــر اقــالم در ســبد خریــد خــود 
ــری  ــم تئات ــال فیل ــد، مث ــرار می دهن ق
ــن  از ســیدمحمد مســاوات را هــم در ای
ســبد بگنجاننــد. اصــوال فرهنــگ بــردن 
بســیار  بــه خانه هــای مــردم  تئاتــر 
ــه شــرکت های  ــده اســت. بارهــا ب پیچی
پیشــنهاد  اتوبوســرانی  و  هواپیمایــی 
کرده ایــم در میــان هــر ۱۰ فیلمــی کــه 
در راه پخــش می کننــد، یــک تئاتــر 
ــی  ــد ول ــش کنن ــم پخ ــده ه ــط ش ضب
ــان  ــر، در می ــد تئات ــان پاســخ می دهن آن
مســافران، عالقمندانــی نــدارد! پیــش از 
کرونــا ایــن تصــور را داشــتیم کــه اگــر 
روزی همــه جهــان نابــود شــود و فقــط 
انســان بمانــد، آخریــن هنــری کــه 

ــه  ــت چراک ــر اس ــی رود، تئات ــن م از بی
الزمــه وجــودی آن، یــک بازیگــر و یــک 
تماشــاگر اســت ولــی کرونــا معــادالت را 
بــر هــم زده اســت. تئاتــر میراتریــن هنــر 
اســت آن گونــه کــه اینگمــار برگمــان بعد 
از اینکــه از ســینما بــه ســمت تئاتــر آمــد، 
گفــت دیگــر فیلــم نمی ســازد زیــرا تئاتــر 
بــه شــدت میراســت و بعــد از اجــرا، هیــچ 

ــد. ــد مان ــای نخواه ــه ج ــری از آن ب اث
پســیاني در پایــان صحبت هــاي 
خــود بــار دیگــر از آینــده نه چنــدان 
و  کــرد  صحبــت  تئاتــر  درخشــان 
ــر  ــرای تئات ــی ب ــای خوش ــت: روزه گف
نمی بینــم ولــی بــا تمــام وجــود امیــدوارم 
پیش بینی هایــم اشــتباه باشــد. شــاید 
چشــم انداز روشــنی هــم وجــود دارد 
ــر هســتیم. فعــال  کــه حــاال از آن بی خب
ــان  ــم در کل جه ــک چرخــش عظی از ی
خبــر داریــم و بــرای اولیــن بــار مــا هــم 
در شــرایطی مشــابه دیگــر کشــورها قــرار 
ــای آن نیســت  ــه معن ــن ب ــم. ای گرفته ای
ــس  ــا ح ــت ی ــوب اس ــان خ ــه حال م ک
ــاس  ــر احس ــی کمت ــم ول ــری داری بهت
ــا  ــی خوبی ه ــم. پیش بین ــی می کنی تنهای
و بدی هــای ایــن وضعیــت، کار دشــواری 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــدس م ــت. ح اس
ــد  ــر خــوب نخواه اوضــاع و احــوال تئات
ــن شــرایط هــم  ــا حتمــا در همی ــود ام ب
خیــری وجــود دارد کــه مــا امــروز از آن 

بی خبــر هســتیم.
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محمد حسین زاده

فرهــاد فخرالدینــي یکــي از مفاخر و مشــاهیر 
ــتر  ــر ارکس ــه رهب ــت. او ک ــور اس ــیقي کش موس
ــان  ــر مهم ــور رهب ــران و همینط ــمفونیک ای س
ــوده، شــب  ــي ب بســیاري از ارکســترهاي بین الملل
گفتگوهــاي  برنامه هــاي  ســري  در  گذشــته 
ــاره مســائل  کمیســیون ملــی یونســکو ایــران درب
ــن  ــرد. او در ای ــت ک ــیقي صحب ــي از موس مختلف
ــتاگرام  ــده در اینس ــورت زن ــه ص ــه ب ــه ک برنام
پخــش مي شــد، دربــاره وضعیــت فعلــي کشــور و 
همینطــور مســائل هنــري و موســیقي صحبت هاي 
جذابــي داشــت. ایــن برنامه بــا اجــراي آرش امیني 
ــورمان  ــتر کش ــران ارکس ــیقیدانان و رهب از موس

پخــش شــد.
ــن  ــدای ای ــی در ابت ــاد فخرالدین ــتاد فره اس
برنامــه گفــت: در ابتــدا آرزو می کنــم مــردم ایــران 
ــدا  ــی پی ــده رهای ــالی پیش آم ــن ب ــان از ای و جه
کننــد. از کادر درمــان کــه در ایــن روزهای ســخت 
می کنــم.  سپاســگزاری  می کننــد،  جانفشــانی 
همچنیــن بــه بازمانــدگان کســانی کــه بــه واســطه 
ــد،  ــود را از دســت دادن ــزان خ ــاری عزی ــن بیم ای
ــای  ــال روزه ــر ح ــه ه ــم. ب ــی گوی ــلیت م تس
ــه  ــم ک ــا می دان ــم ام ــپری می کنی ــی را س خاص
ــا  ــخ ج ــا در دل تاری ــن مشــکالت و گرفتاری ه ای

ــد. ــدگان خواهــد مان ــرای آین ــت و ب خواهــد گرف
او کــه سالهاســت در عرصــه موســیقي کشــور 
بــه ایده پــردازي مشــغول اســت، دربــاره موســیقي 
ــک  ــا ی ــری ب ــر کار هن ــت: ه ــاي آن گف و ایده ه
ــی  ــود گاه ــروع می ش ــوع ش ــک موض ــده و ی ای
ــداع  ــخص اب ــود ش ــیله خ ــه وس ــا ب ــن ایده ه ای
ــر  ــای دیگ ــا از چیزه ــم آنه ــی ه ــود و گاه می ش
ــبت  ــم نس ــا نمی توانی ــون م ــد چ ــام می گیرن اله
بــه محیــط خــود بی تفــاوت باشــیم. مــا در 
موســیقی گســترش یــک واحــد ملــودی کوچــک 
ــاد  ــر را ایج ــات بزرگت ــه موضوع ــم ک را می بینی
ــد. در واقــع نحــوه بســط و گســترش ایــن  می کن
موتیــف شــامل تکرارهــای آن اســت بنابراین وقتی 
ــد  ــد بای ــروع کن ــد کاری را ش ــاز می خواه آهنگس
دسترســی بــه ایــن موتیف هــا را داشــته باشــد تــا 
ــد.  ــه دور نیفت ــود ب ــر خ ــی در اث ــوع اصل از موض
بعضــی وقت هــا بــرای رســیدن بــه ایــن موتیــف 
می شــود از ادبیــات کمــک گرفــت، بــه طــور کلــی 
چیــزی کــه بایــد بدانیــم ایــن اســت کــه وحــدت و 
یگانگــی اثــر بــا تکرارهــا تامیــن می شــود. اگــر مــا 
دیــد همــه جانبــه بــه ایــن موتیــف داشــته باشــیم 
ــط  ــم آن را بس ــیم، می توانی ــوب بشناس و آن را خ

و گســترش بدهیــم.
ــی  ــش امین ــه پرس ــخ ب ــی در پاس فخرالدین
ــان  ــیقی بی ــد موس ــوژه پردازی در تولی ــاره س درب

کــرد: در موســیقی بــرای اینکــه بتوانیــم کاری را 
ــم کــه  ــه یــک ســوژه داری ــاز ب ــم نی انجــام بدهی
حــاال نامــش را موتیــف می گذاریــم. می شــود 
ــه  ــن موضوعــات ب ــا را از کوچکتری ــن موتیف ه ای
دســت آورد البتــه بایــد نیــروی آفرینــش در انســان 
باشــد و بــه راز و رمــز ایــن مســایل آگاهــی کامــل 
داشــته باشــیم چراکــه هــر کســی نمی توانــد یــک 
موتیــف را بســط و گســترش بدهــد. در گذشــته هر 
ــد  فیلســوف و دانشــمندی خــود را موظــف می دی
کــه دربــاره موســیقی هــم تحقیــق کنــد کمااینکــه 
مطالــب ارزشــمندی درباره موســیقی نوشــته اند. در 
حقیقــت در موســیقی قدیــم ایــران واحــد موســیقی 
ــد.  ــن واح ــه بزرگتری ــوده ن ــد ب ــن واح کوچکتری
ــد  ــی گفته ان ــیقی فرنگ ــر در موس ــال حاض در ح
ــی از  ــرد واحــد موســیقی اســت یعن ــت گ ــک ن ی
کل بــه جــز رســیده اند در حالــی کــه در موســیقی 
قدیــم ایــران از جــز بــه کل می رســیدند در واقــع 
ــن  ــه کوچکتری ــود ک ــار ب ــد، معی ــن واح کوچکتری
ــم  ــت. در قدی ــاه ماس ــای کوت ــان هج ــد هم واح
صداهــای موســیقی را روی ســاز بــا حــروف ابجــد 
نام گــذاری می کردنــد. بــا ایــن وجــود مــن 
شــاگردانی در دنیــا دارم کــه بــا موســیقی قدیمــی 
ایــران در دنیــا درخشــیده اند چــون بــرای جهانیــان 

ایــن موســیقی، تازگــی داشــته اســت.
در بخــش دیگــري از ایــن گفتگــو امینــی بــا 
طــرح پرســش دربــاره موســیقی توصیفــی از اســتاد 
فخرالدینــی درخواســت کــرد در ایــن بــاره صحبت 
ــا  ــاره موســیقی توصیفــی گفــت: م ــد . وی درب کن
عــادت کرده ایــم کــه در ادبیــات خودمــان دنبــال 
شــعری بگردیــم کــه بتوانیــم یــک تصنیــف روی 
آن بنویســیم. ولــی تقریبــا عــادت نکرده ایــم کــه 
ــتان را  ــک داس ــود ی ــه می ش ــن چگون ــم ای ببینی
ــورم  ــن منظ ــرد. م ــف ک ــیقی تعری ــا موس ــم ب ه
اســتفاده از کلمــات نیســت بلکــه آنچــه کــه اتفــاق 
ــف  ــان و توصی ــیقی بی ــیله موس ــه وس ــاده ب افت
ــیاوش  ــتان س ــی داس ــال فردوس ــرای مث ــود ب ش
ــن  ــد الزم اســت ای ــف می کن ــی توصی ــه خوب را ب
موســیقی کــه در دل ابیــات فردوســی وجــود دارد 
درآورده و اســتفاده شــود. بــرای مثــال آتــش بــرای 
یــک آهنگســاز بســیار الهام بخــش اســت، تجســم 
ــی  ــیقی ایران ــژه موس ــه وی ــیقی ب ــه در موس گری
ــت  ــردن حال ــه ک ــت.  گری ــردی اس ــیار کارب بس
مهمــی در زندگــی انســان ها دارد از همیــن رو در 
موســیقی ســربداران مــن از ایــن مطلــب اســتفاده 
ــور  ــم تص ــیقی آن می توانی ــی در موس ــردم یعن ک
ــه  ــا ب ــد و مرده ــه می کنن ــا گری ــه زن ه ــم ک کنی
آنهــا آرامــش می دهنــد درواقــع در مقــام نــوا بــه 
ــه ای  ــه، زمان ــون زمان ــد چ ــواب می دهن ــا ج زن ه
ــا  ــود را ب ــات خ ــتند احساس ــه نمی توانس ــود ک ب
دهــان بــاز بیــان کننــد در تیتــراژ ســربداران همین 
ــاز و  ــه آغ ــا زمزم ــیقی ب ــون موس ــد چ را می بینی
ــه فریــاد می شــود یعنــی رفته رفتــه کــه  تبدیــل ب
ــروز می شــوند موســیقی هــم غــرش  ــارزان پی مب
ــت  ــم اس ــوع مه ــک موض ــن ی ــد. ای ــدا می کن پی
ــا  ــت، طبل ه ــش اس ــه در پی ــی ک ــه در جنگ ک
ــل  ــد در طــرف مقاب ــه صــدا دربیاین و شــیپورها ب
ــازهای  ــد س ــت بای ــی در کار اس ــی بزم ــم وقت ه
ــفانه  ــد. متاس ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م بزم
بعضی هــا فکــر می کننــد ریتم هــای بزمــی پیــش 

ــظ و  ــات حاف ــه در ادبی ــی ک ــد در حال ــا افتاده ان پ
موالنــا هــم همیــن ریتم هــا وجــود دارد امــا دربــاره 
ــد.  ــی را بزنن ــن حرف ــد چنی ــرات نمی کنن ــا ج آنه
ــه راحتــی می گوینــد  ــاره موســیقی ب خیلي هــا درب
ــي چطــور در  ــن موســیقی روحوضــی اســت ول ای
شــعر حافــظ خــوب امــا در موســیقی بــد اســت!؟

اســتاد فخرالدینــي در بخــش دیگــري از ایــن 
گفتگــو دربــاره کــم کاری خــود در موســیقی عنوان 
کــرد: مــن ُپــرکار بــودم ولــی بعــدا کمــی دلگیــر 
ــه  شــدم چــون تمــام عمــرم را صــرف خدمــت ب
ــتان  ــه در هنرس ــود ک ــی ب ــردم. زمان ــیقی ک موس
تدریــس می کــردم، برنامه هــای هنــری آن را 
ــتان  ــتر هنرس ــر ارکس ــردم و رهب ــت می ک مدیری
ــه ام  ــق زن و بچ ــال از ح ــر ح ــه ه ــودم ب ــم ب ه
ــو  ــی رادی ــر دائم ــن رهب ــر ای ــتم عالوه ب می گذاش
ــام  ــی تم ــودم یعن ــم ب ــران ه ــی ای ــون مل تلویزی
ــا ســر ارکســتر  ــا ســر کالس گذشــت ی عمــرم ی
ــوز  ــه هن ــودم. البت ــگ ب ــاخت آهن ــرای س ــا ب و ی
ــم  ــا ذات ــتم گوی ــازی هس ــغول آهنگس ــم مش ه
ــم!  ــکار بمان ــم بی ــه نمی توان ــت ک ــه اس اینگون
ــو  ــم در رادی ــدم نمی توان ــی دی ــت وقت ــادم اس ی
ــی ســال ۵۸  ــی ناراحــت شــدم یعن ــم خیل کار کن
ــتعفا  ــن اس ــه م ــد ک ــش آوردن ــی پی ــان وضع چن
ــت  ــب اس ــم. جال ــر کار نمی کن ــم دیگ دادم و گفت
کــه پــس از چنــدی انقــالب فرهنگــی شــد و در 
ــن  ــه همی ــدند. ب ــل ش ــگاه ها تعطی ــی آن دانش پ

صــورت تدریــس مــن هــم تعطیــل شــد. تصــور 
کنیــد آدمــی کــه ایــن همــه فعــال بــود بــه یــک 
بــاره بیــکار شــد. روزهــای ســختی بــود تــا اینکــه 
ــی از  ــردم و برخ ــاز ک ــربداران را آغ ــیقی س موس
ــب  ــن ترتی ــه همی ــم. ب ــه کار گرفت ــا را ب بچه ه
ــتر  ــمت ارکس ــه س ــر ب ــد، دیگ ــوض ش ــم ع راه
ســمفونیک آمــدم و آثــاری هــم بــه وجــود آمــد. 
ــای مهنــدس کاظمــی  ــا اینکــه در ســال ۷۶ آق ت
ــی را در  ــیقی مل ــتر موس ــتند ارکس ــن خواس از م
فرهنگســرای بهمــن تشــکیل بدهم ابتــدا نپذیرفتم 
چــون دل خوشــی نداشــتم امــا آنهــا ســعی کردنــد 
کــه مــن را راضــی کننــد بــه طــوری کــه بعدهــا 
آقــای مهاجرانــی و آقــای کاظمــی مجــددا عنــوان 
ــد کــه حیــف اســت کــه ارکســتر موســیقی  کردن
ملــی نداشــته باشــیم و شــما ایــن کار را بپذیریــد. 
ــه همیــن ترتیــب آزمــون آن برقــرار شــد و کار  ب
ســر و ســامان دادن آن یــک ســال طــول کشــید 
ســپس بــه تــاالر وحــدت رفتیــم و ارکســتر شــکل 
ــه از  ــتم ک ــودم می دانس ــه خ ــن وظیف ــت. م گرف
ــد  ــک کنن ــتند کم ــه می توانس ــی ک ــه عزیزان هم
ــم از  ــکاری کنی ــم هم ــا ه ــا ب ــم ت ــوت کن دع
ــاری از خــودم و  ــا آث همیــن رو اولیــن افتتاحیــه ب
دوســتان دیگــر و بــا خوانندگــی آقــای شــجریان 
انجــام شــد و ایــن راه بــاز شــد بــرای جوان ترهــا 
کــه کار کننــد. البتــه همــان زمــان در دانشــگاه و 
منــزل خــودم کالس هــای آهنگســازی داشــتم بــه 

ــت  ــا دوس ــه بچه ه ــدم ک ــطه می دی ــن واس همی
داشــتند کارهــای خــود را بشــنوند پــس مــن هــم 
راه را بــرای آنهــا بــاز گذاشــتم بــه همیــن ترتیــب 
ارکســتر موســیقی ملــی آزمایشــگاهی شــد بــرای 
ــتند و  ــا می نوش ــه بچه ه ــی ک ــرای آهنگ های اج
ــم  ــن کار ه ــنوند. نتیجــه ای ــتند، بش دوســت داش
خــوب شــد یعنــی تعــداد زیــادی از افــرادی کــه در 
آن زمــان در آن ارکســتر و کالس هــای مــن بودند، 
ــده اند و  ــی ش ــازان خوب ــه آهنگس ــل ب ــاال تبدی ح
ــن  ــند. ضم ــه می درخش ــحالم از اینک ــن خوش م
اینکــه ارکســتر موســیقی ملــی بــه جایی رســید که 
بــا کنســرت های خیلــی خــوب در دنیــا درخشــید، 
امــا متاســفم کــه می گویــم بــاز بــه بیراهــه رفــت 
ــیر  ــم می خواســت س ــه دل ــور ک ــتند آنط و نگذاش
ــتر  ــال ارکس ــه هرح ــود. ب ــظ ش ــودی آن حف صع

ــه زوال کشــاندند. موســیقی ملــی را ب
ــاد  ــو فره ــن گفتگ ــري از ای ــش دیگ در بخ
ــیقي  ــت موس ــه سرنوش ــخ ب ــي در پاس فخرالدین
در کشــورمان، گفــت: اصــوال موســیقی در ایــران 
ــرن نهــم  ــی از ق ــزی دارد یعن سرگذشــت غم انگی
هجــری بــه ایــن طــرف این غم بــه موســیقی وارد 
شــد. در واقــع بــا آن مخالفــت کردنــد، نگذاشــتند 
رشــد کنــد و ایــن وضعیــت همچنــان ادامــه دارد 
یعنــی هرکجــا کــه مــا می آییــم یــک کار اساســی 
انجــام بدهیــم، بهانــه ای پیــدا می شــود تــا جلــوی 
آن گرفتــه شــود و نتوانیــم کارمــان را ادامــه بدهیم. 
ــرا  ــم. اخی ــام می ده ــودم را انج ــن کار خ ــی م ول
کنســرت ویولونــی نوشــته ام، کتابــی در دســت دارم 
و... مهــم نیســت در زمــان خــودم چــاپ یــا اجــرا 
نشــود امــا شــاید بعــد از مــن فــرد دلســوزی پیــدا 

شــود و ایــن نــت را هــم بزنــد هــم اجــرا کنــد.
ــدام  ــه ک ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــت دارد،  ــرش دوس ــار دیگ ــش از آث ــرش را بی اث
بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز اثــری 
ــی دوســت داشــته باشــم، نســاخته ام.  ــه خیل را ک
ــاج آن  ــای ابته ــود آق ــو ب روزی جلســه ای در رادی
زمــان سرپرســت موســیقی رادیــو بودنــد. ایشــان 
گفتنــد آیــا نمی شــود بــه جــای ایــن ســنتی کــه 
ــا او  ــواز ب ــک تک ن ــا ی ــد و تنه ــده می خوان خوانن
همراهــی می کنــد، ارکســتر فعــال شــود و جــواب 
ــد شــدنی نیســت.  ــده را بدهــد؟ همــه گفتن خوانن
ــن  ــن را م ــم ای ــودم و گفت ــوان ب ــن آن روز ج م
می نویســم همــه تعجــب کردنــد تــا اینکــه همیــن 
چهــار مضــراب چهــارگاه به همراه ارکســتر نوشــته 
و بــا ارکســتر اجــرا شــد و مــورد توجه قــرار گرفت. 
بــه دنبــال آن یــک شــعر از ســعدی انتخــاب کردم 
و از آقــای شــجریان خواســتم کــه بخوانــد. ســپس 
آن قطعــه اجــرا و باعــث تعجــب همــه شــد چــون 
اجــرای خوبــی داشــتیم یعنــی ارکســتر فعــال بــود 
ــی  ــره خوب ــود. خاط ــت ش ــت یکنواخ و نمی گذاش

از آن دوران دارم.
ــورمان در  ــیقي کش ــي موس ــتاد بین الملل اس
پایــان صحبت هــاي خــود گفــت: بــه نظــرم 
ــاد  ــد و ی ــو برون ــد جل ــد بترســند بای ــا نبای جوان ه
ــن  ــه از کار خســته نشــوند. کار در چنی ــد ک بگیرن
ــود  ــای خ ــردم در خانه ه ــر م ــه اکث ــی ک روزهای
هســتند و نمی داننــد چــه بایــد کننــد، بســیار 
خــوب اســت، کار جوهــر انســان اســت و انســان را 

ــی دارد. ــده نگــه م زن

همراه با استاد موسیقي ایران

فرهاد فخرالدیني: موســیقي ایران سرگذشت غم انگیزي داشته است!


