
بازار مسکن بر مدار سردرگمی!
روز ۲۷ اردیبهشت بنا به اعالم آموزش و پرورش مدارس کشور بازگشایی شدند. 
بازگشایی که در سخن وزیر و معاونانش اینگونه مطرح می شد که قرار بود ابتدا در 
مناطق سفید صورت بگیرد و حتی در ابتدا سخنان رئیس جمهور در این زمینه نیز به 
صورت شفاف مشخص نمی کرد که آیا همه مدارس بازگشایی خواهند شد یا مدارس 
در مناطق سفید؛ اما آنچه مشخص شد این بود که حضور دانش آموزان در مدارس 
اجباری نیست و صرفًا برای رفع اشکال خواهد بود. بعد از آن وزیر آموزش و پرورش 
با تاکید بر اینکه این بازگشایی صرفًا برای رفع اشکال و برای دانش آموزانی است که 

به هر دلیلی به آموزش های مجازی دسترسی نداشتند، اعالم کرد واگذاری تصمیم 
درباره نحوه فعالیت حضوری مدارس به شورای آموزشی خواهد بود.

اعالم  از  مصاحبه هایی  در  استان ها  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  بالفاصله 
چگونگی بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت سخن گفتند و با اعالم نظر آموزش و 
پرورش استان خوزستان مبنی بر بازگشایی مدارس یک هفته دیرتر از زمان اعالم 
شده و به دنبالش اعالم نظر برخی دیگر از استان ها در عدم بازگشایی مدارس در 
تاریخ مذکور به دلیل شرایط بحرانی شیوع کرونا در این استان ها مشخص شد که 

این بازگشایی که بدون اعالم نظر درباره شهرهای قرمز و زرد و سفید مطرح شد، 
است که  در حالی  این  نمی ارزد.  ریسکش  به  پر خطر  مناطق  در  در عمل خصوصًا 
طبق اعالم آموزش و پرورش و اعالم مدیران آموزش و پرورش در استان ها، برای 
بازگشایی مدارس علیرغم تعطیل بودن چند ماهه آنها، ضدعفونی صورت گرفته و 
دانش آموزان نیز خود باید ماسک و دستکش به همراه داشته باشند که هر دوی این 

موارد در هاله ای از ابهام است.
صفحه ۲

دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر 
مانند سایر صنوف دیده شوند

رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه ما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خودمان را نمایندگان فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر دانسته و به دنبال تحقق مطالبات این قشر هستیم بیان کرد: حد اقل 
انتظار این است که دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر  در شرایط کنونی باید مانند 

سایر صنوف دیده شود.
حجت االسالم و المسلمین احمد مازنی ، با تاکید بر لزوم توجه به معیشت اصحاب 
فرهنگ و هنر در شرایط اقتصادی به وجود آمده بر اثر شیوع کرونا ویروس و با اشاره به 
اقداماتی که در این حوزه صورت پذیرفته است، گفت: از مهم ترین مسائل مورد نظر ما 
بعد از شیوع کرونا ویروس تاکید بر توجه مسئوالن به کسب و کار های فرهنگی و هنری 
همچون دیگر کسب و کار هاست؛ قطعا آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا که بر صنوف 
مختلف وارد می شود بر صنوف فرهنگی و هنری نیز وارد می شود، به همین دالیل این 

صنوف نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار بگیرند.
صفحه 3
مجلس یازدهم به سمت نظارت بر قوانین برود 

آیین نامه داخلی مجلس  بر ضرورت اصالح  نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم 
تاکید کرد و گفت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، 

باید آیین نامه  داخلی مجلس را اصالح کند.
جالل محمودزاده در مورد عملکرد مجلس دهم، با بیان اینکه هر مجلسی نکات 
مثبت و منفی دارد، اظهار داشت: عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی مناسب بوده است. 
تحقیق و تفحص ، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس دهم به وجود آمد. در بعضی موارد 

قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی مجلس را محدود می کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد قوانینی که توانایی مجلس را محدود می کند، 
گفت: قوانین تحقیق و تفحص در آیین نامه مصداق بارز چنین قوانینی است. اگر هیئتی 
بخواهد گزارش یک تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه کند، باید مراحل زیادی را طی 

کند. این مراحل باعث می شود که تحقیق و تفحص ها نتیجه ای نداشته باشد.
صفحه 3

وزیر علوم اعالم کرد: 

برنامه وزارت علوم 
برای بازگشایی دانشگاهها از ۱۷خرداد

پرداخت تسهیالت به مهدهای کودک
رئیس سازمان بهزیستی، گفت: پرسنل مهدهای کودک 
می توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری به دلیل کرونا با لحاظ 

شرایط الزم پس از ثبت نام در سامانه بهره مند شوند.
مهدهای  با حمایت از  ارتباط  دانا در  قبادی  وحید 
کشور،  بهزیستی  دولتی تحت نظارت سازمان  کودک غیر 
انتقال کرونا از  زنجیره  قطع  برای  کودک  مهدهای  افزود: 
اسفندماه تعطیل هستند و بر اساس رایزنی های انجام شده با 
مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارگروه بررسی 
کودک  مهدهای  تا  شد  بنا  دیده از کرونا،  مشاغل آسیب 
غیردولتی هم به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط تشخیص 
داده شوند.وی با بیان اینکه مهدهای کودک هم شامل مراکز 
و مجتمع های فرهنگی و آموزشی قرار گرفتند، اظهار کرد: بر 
این اساس این مراکز می توانند تقاضای دریافت تسهیالت ۱۲ 
تا ۱۶ میلیون تومانی را برای هر یک از پرسنلی که اشتغال 

آنها را حفظ کردند به مراجع ذی صالح بدهند.
صفحه ۲

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان سمنان:

کاهش تلفات برق یک برنامه عملیاتی مهم 
در راستای شاخص های عملکردی است

6

فروش چیست و فروشنده حرفه ای چه کسی است؟

صفحه 3استراتژی فروش

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1460- یکشنبه 28  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد عارف: هنر، 

دولت و هنرمند 
سه ضلع غیرقابل 

تفکیک هستند

5ورزش
خداداد:

 رفقایم این کمپین 
ناجوانمردانه را تمام 

کنند!

هنگ 7فر

اين روزها صحبت از بازگشايي فعاليت هايي تئاتري بسيار داغ 
است و عده اي موافق اين اتفاق البته با رعايت نكات بهداشتي 
هستند و عده اي ديگر كماكان مخالف سرسخت اين هستند كه 
فعاليت هاي هنري از سر گرفته شود چرا كه معتقد هستند 
خصوصا در تئاتر، نمي شود فاصله گذاري اجتماعي را به خوبي 

رعايت كرد و احتمال شيوع بيماري وجود دارد. 

پنجشنبه گذشته خداداد عزيزی كه معموال ميانه ای با 
در  استوری  يک  انتشار  با  ندارد،  اجتماعی  شبكه های 
واتس اپ خبر تلخی را مخابره كرد؛ خبری كه حكايت از 
درگذشت متين قوسی فوتباليست 16 ساله بر اثر ابتال 

به كرونا داشت. 

ساناز بيان می گويد: به قدری نمايشنامه »عامدانه، عاشقانه، 
در سال های  مختلف  در شهرهای  من  اجازه  بدون  قاتالنه« 
اخير اجرا شده كه پس از آن تصميم گرفتم هيچكدام از 
نمايشنامه هايم را چاپ نكنم. جنبه مالی اجراها برای من مهم 
نبود فقط می خواستم گروه ها به من اطالع دهند كه قصد دارند 

اين اثر را اجرا كنند اما اين امر اتفاق نمی افتد.

دیگر هیچ کدام از 
نمایشنامه هایم را 

چاپ نمی کنم

روز اول بازگشایی مدارس پس از ۳ ماه 
خبر

طر 
 س

ند
چ

سوگل رام

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي  مناقصه عمومي
 يك مرحله اي - نوبت اول

نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف

میزان تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(
شماره 
مناقصه

شماره ثبتي ستاد ایران

۱
اجراي لکه گیري و 

درزگیري و روکش آسفالت 
کرمان محور زرند-راور

یک مرحله اي
42.446.579.359با ارزیابي کیفي

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99 
2.122.328.96899-3-۷-۱۲09900۱55۱00000۷

۲
بهسازي و روکش آسفالت 

محور دو راهي ابارق و 
دهبکري، تونل اسفند

یک مرحله اي
59.143.432.299با ارزیابي کیفي

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99
2.957.171.61599-3-8-۱۲09900۱55۱000008

3
بهسازي و روکش آسفالت 

محور سه راهي رستم 
آباد-ریگان-انتهاي حوزه

یک مرحله اي
29.438.376.737با ارزیابي کیفي 

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99
1.471.918.83799-3-9-4۲09900۱55۱000009

4
بهسازي و لکه گیري و 

روکش آسفالت گلباف دو 
راهي حرمک، کشیت

یک مرحله اي
20.232.071.775با ارزیابي کیفي

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99
1.011.603.58999-3-۱0-۱۲09900۱55۱00000۱0

5
بهسازي، لکه گیري، 
درزگیري و روکش 
آسفالت کمربندي راور

یک مرحله اي
54.391.909.665با ارزیابي کیفي

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99
2.719.595.48499-3-۱۲-۲۲09900۱55۱00000۱۲

۶

بهسازي، لکه گیري، 
درزگیري و روکش آسفالت 
محور سیرجان-شهربابک 

)رفت و برگشت(

یک مرحله اي
165.328.729.964با ارزیابي کیفي

بر اساس فهرست 
بها راهداري 

سال 99
6.006.574.60099-3-۱3-۲۲09900۱55۱00000۱3

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سايت  ستاد ايران به نشاني
مهلت دریافت اسناد : از ساعت 10 روز  سه شنبه 99/02/30  تا ساعت 08 روز  شنبه 99/03/03  

مهلت تحویل پیشنهادات : روز شنبه 99/03/03 تا ساعت 13 روز  شنبه 99/03/17
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ايران و ارسال پاكت  ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به دبير خانه حراست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده 

اي استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت 8:30  روز سه شنبه 99/03/20 واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان ساير اطالعات و جزئيات 

مربوطه در اسناد و شرايط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir قابل رويت مي باشد  .

هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

شركت ملي گاز ايران
)S.G.P.C( شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

تجديد مرتبه اول فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
نوبت اول - شماره مجوز؛ 1399.874

فراخوان  شماره  سال(-با  دو  مدت  به  پاالیشگاه  استیجاري  سبک  خودروهاي  مدیریت  و  )تامین   980۶34 شماره  مناقصه  مناقصه:  موضوع  و  شماره   -۱
۲09909۲۱3400000۶ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-کیلومتر ۱۶5 جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي گواهینامه صالحیت اداره کار و اموراجتماعي درکد فعالیت حمل و نقل که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق 

معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
4- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱4 مورخ 99/03/۱0 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس 
https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی 
کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱4  مورخ 99/03/۲4 استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه 

مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 - میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 3.8۶8.000.000 ریال )سه میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده 

در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱0 مورخ 99/04/۱۱ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۲ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

صفحه 4

رهبری  معظم  مقام  با  دانشجويان  رمضانی  ديدار  برگزاری 
به صورت مجازی

امروز  انقالب  رهبر  با  دانشجویان  امسال  دیدار  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
برگزار  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  و  مجازی  به صورت  اردیبهشت   ۲8 یکشنبه 
می شود و تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از تشکل های دانشجویی با رهبر 

انقالب سخن خواهند گفت.

افزايش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران از امسال
افزایش  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  پرستاری  معاون 
از  شرکتی  پرستاران  حقوق  درصدی   35 و  پرستاران  حقوق  درصدی   50

امسال خبر داد.

سرمقاله
خطرناک جلوه دادن بازی در استادیوم خالی

مرتضی رضایی
اصرار فرهاد مجیدی و امیرقلعه نویی برای 
عجیب  برتر  لیگ  رقابت های  رسیدن  اتمام  به 
است.آیا اگر تیم خودشان صدر جدول بود چنین 

اصراری می کردند؟
مجیدی  فرهاد  زمان  هم  تقریبا  استوری 
با  لیگ.آن هم  تعطیلی  برای  نویی  قلعه  امیر  و 
سوء استفاده از عکس یک بازیکن غیر حرفه ای 
فوتبال به نام متین.جوانی که در برنامه ستاره ساز 
حضور داشت واتفاقا یک گل زیبا هم دراین برنامه 
زد.خداوند روح متین و همه کسانی که کرونا گرفتند و فوت کردند را بیامرزد اما 

چند سوال از فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی دارم.
آیا متین بازیکن حرفه ای فوتبال بود و در روزهایی که کرونا فراگیر شده 

فوتبال بازی کرده،این ویروس را گرفته و در گذشته است؟
آیا اگر شما به جای پرسپولیس در صدر جدول بودید باز هم از تعطیلی 

لیگ برتر سخن می گفتید؟
آیا فوالد و شهر خودرو که فقط یکی دو امتیاز از شما کمتر دارند و می 
تعطیل  به  آسیایی شوند مثل شما مصر  باشند که  داشته  را  این شانس  توانند 

شدن لیگ هستند؟
مِن خبرنگار و همه همکارانم تقریبا سه هفته ای هست که در محل کارمان 
حضور داریم و مثل همه مردم و برای اینکه چرخ زندگی مان بچرخد راهی محل 
کارمان می شویم.خیلی از همکاران ما خودرو شخصی ندارند و ناچار به استفاده 
از وسائل نقلیه عمومی هستند.آیا فوتبالیست ها تافته های جدا بافته اند که نباید 

تمرین کنند و در ورزشگاهی خالی از تماشاگر مسابقه بدهند؟
آقای مجیدی،آقای قلعه نویی در این مدت با مترو یا اتوبوس تردد کرده 
»فاصله  آن  شود  به  نمی  حتی  که  ای  فاصله  در  انسان  وجب  به  اید؟وجب 
اجتماعی« گفت سوار این وسائل نقلیه می شوند و به محل کارهای شان می 
روند.فاصله آنها آنقدر نزدیک است که گاهی صدای نفس های همدیگر را می 
شنوند.خیلی از آنها همان هایی هستند که در ورزشگاه ها برای شما دست و 
هورا می کشند اما مجبور هستند به محل کارشان بروند.اصال به آنها فکر کرده 
اید؟ احساسم منفی است.حس می کنم فقط دنبال بهانه اید برای اینکه لیگ به 

اتمام برسد،رقیب جدی تان قهرمان نشود و ....
در هر صورت تکلیف لیگ برتر به زودی مشخص خواهد شد اما چه خوب 
است که آدم ها گاهی خودشان را جای دیگری بگذارند و گاهی جای همه تصمیم 
نگیرند.چه خوب است که آدم ها فقط به خودشان و منافع خودشان فکر نکنند 

و چه خوب است که  از هر چیزی سوءاستفاده نکنند!

نگاه و نظر
حرف چه کسی را جدی بگیریم؟

مشخص نیست که وضعیت کرونا در ایران به کجا رسیده است. آمار های رسمی از 
کاهش تعداد فوتی ها بر اثر این بیماری خبر می دهد. از طرفی هم استان خوزستان از نظر 
شیوع کرونا در وضعیت قرمز به سر می برد، حتی اعالم شده که برخی استان ها همچون 

لرستان و کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارند، تهران که جای خود دارد.
اما آنچه که مشخص است از کشنده بودن این ویروس کاسته شده از طرفی هم افکار 
عمومی در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند. مقایسه اظهارات مقامات مسئول طی ۱۲ ساعت 
اخیر نشان می دهد رویه واحد در اطالع رسانی درباره بیماری کرونا وجود ندارد و این مساله 

به سردرگمی شهروندان دامن زده است.
ایرج حریرچی؛ معاون کل وزیرات بهداشت درباره وضعیت بیماری کرونا اعالم کرد: 
ما باید تا اطالع ثانوی به زندگی با این ویروس عادت کنیم، پیش بینی ها قطعی نیست، اما 
پیش بینی سازمان بهداشت جهانی این است که اوضاع در پاییز، از خرداد و تابستان بدتر 
خواهد بود. همچنین این سازمان پیش بینی کرده است که به مدت یک سال و چند ماه دیگر 

با ویروس کرونا درگیر خواهیم بود.
اظهارات حریرچی در حالی مطرح می شود که صبح روز شنبه رئیس جمهور با اشاره 
به روند کاهشی شیوع کرونا در کشور گفت: مردم باید بدانند شرایط فردای ما در مقابله با 
ویروس کرونا بدتر از امروز نیست. مردم ضمن احتیاط، به آینده خود اطمینان داشته باشند. 
حتی اگر این ویروس در تابستان و پاییز جهش هم پیدا کند، باید بدانیم ما از پیک اصلی 

کرونا در کشور عبور کردیم.
همزمان کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری روز شنبه 
به  اما  هستیم،  کرونا  بهبودیافتگان  زمینه  در  برتر  کشور  پنج  جزو  کماکان  گفت:  خود 
هیچ وجه در وضعیت عادی به سر نمی بریم و هیچ کجای جهان و همچنین کشور ما 

ندارد! وضعیت عادی 

 500 و  هزار  چهار  کرونا  دوران  در  این که  بیان  با  حضرتی«  »مریم  دکتر 
پرستار در بیمارستان های کشور مشغول خدمت رسانی به جامعه هدف بودند، اظهار 
و  هزار  دو  و  پرستار  هزار  سه  استخدام  مجوز  شده  انجام  هماهنگی  طبق  داشت: 
سازمان  سوی  از  اعتبار  تامین  منتظر  که  شده  گرفته  نیز  قراردادی  پرستار   ۲84

بودجه هستیم. و  برنامه 

 موادغذايی را به صورت فله نخريد
تهران گفت:  دانشگاه علوم پزشکی  تغذیه و رژیم شناسی  دانشکده علوم  استاد 
بیشترین مشکل در انتقال ویروس کرونا به دلیل استفاده از مواد غذایی فله ای است به 

همین منظور توصیه می شود مردم از خرید این نوع مواد خودداری کنند.

ركورد ابتال به كرونا در هرمزگان شکست
حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در روز جمعه 98 
ابتالی جدید به کرونا در این استان شناسایی شده که شمار کل مبتالیان را به ۱۶8۷ 

نفر رساند.

آغاز ثبت نام مجدد كنکور 99 از امروز
مهلت مجدد برای ثبت نام برای شرکت در کنکور 99 از امروز یکشنبه ۲8 اردیبهشت 

ماه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس:
چاره ای نداریم، باید زندگی با کرونا را یاد بگیریم

دکتر حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بدون برگزاری بازی های فوتبال هم 
هیچ گارانتی برای عدم ابتال وجود ندارد. این ویروس از زندگی ما خارج نمی شود. باید زیستن 

با آن را یاد بگیریم، چاره دیگری نداریم.
دکتر علیرضا حقیقت اظهار داشت: درباره تصمیم گیری برای شروع رقابت های فوتبال 
و در کل فعالیت های جامعه در حوزه های مختلف، یک نکته اساسی وجود دارد و آن ادامه دار 
بودن این وضعیت است. نمی توان درباره راهکارها صحبت کرد و نظر داد بدون آن که در نظر 
گرفت این ویروس با ما خواهد بود و قرار نیست از کشور و زندگی ما خارج شود. اگر درباره 
لزوم تعطیلی فعالیت ها صحبت می شود باید با این فرض باشد که این تعطیلی ها برای همه 
حوزه ها و برای مدت نامعلوم و شاید چند سال باشد. باید در نظر بگیریم این مساله شدنی 
است یا این که باید زیستن در کنار این ویروس را چون زیستن در کنار دیگر ویروس ها و 

عوامل بیماری زا یاد بگیریم؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1460- یکشنبه 28 اردیبهشت 21399 معه جا
روز اول بازگشایی مدارس پس از ۳ ماه 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

برنامه وزارت علوم برای بازگشايی دانشگاهها از 17خرداد
وزیر علوم با تشریح برنامه های این وزارتخانه برای بازگشایی دانشگاهها از ۱۷ 
خردادماه گفت: دانشگاهها برحسب شرایط خود اختیار برنامه ریزی را دارند اما اولویت 

با تحصیالت تکمیلی است.
منصور غالمی درباره جزئیات بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه گفت: مجوز ستاد 
مدیریت کرونا کلی است و در هیچ موردی اجبار نمی کند. این مجوز تا زمانی قابل انجام 
است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط را برای ادامه کار مناسب بداند.

وی ادامه داد: دانشگاه ها برحسب شرایط خود، اختیار برنامه ریزی برای تعیین ترتیب 
و اولویت شروع ارائه خدمات را دارند که ترجیحاً با دوره های تحصیالت تکمیلی خواهد بود.

وزیر علوم افزود: هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی، برنامه خاص خود را خواهد 
داشت. برنامه ریزی ها باید در جهت تکمیل و اتمام نیمسال تحصیلی باشد.

وی درباره ادامه روند آموزش مجازی نیز به مهر گفت: آموزش مجازی همچنان 
در اولویت است و تا حدامکان و تا پایان ترم باید ادامه داشته باشد.

شدن  طوالنی تر  و  برنامه ها  زمانبندی  در  تغییر  کرد:  تصریح  غالمی 
دوره نیمسال تحصیلی جاری، یکی از راهکارهای کاهش تراکم حضور دانشجویان 

در محیط های آموزشی است.
وی خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم دیدگاه ها و راهبردهای کلی خود 

را در این زمینه به دانشگاه ها ابالغ خواهد کرد.
پروتکل های  رعایت  بر  قطعی  تاکید  هم  رفاهی  بخش  در  افزود:  علوم  وزیر 
بهداشتی است که در مدت باقی مانده تا روز آغاز فعالیت ها، هماهنگ با بخش آموزشی 

برنامه ریزی خواهد شد.

دستاوردهای دانشگاه ها در زمينه پيشرفت علمی
 بايد اطالع رسانی شود

وزیر علوم گفت: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دستاوردهای خوب و مناسبی در زمینه 
پیشرفت و شکوفایی علمی کشور داشته اند که حتماً باید به بهترین نحو اطالع رسانی شود

منصورغالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی مدیران روابط 
عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بیست و هفتم اردیبهشت 
ماه؛ روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت و با بیان اینکه »امروز روابط عمومی، 
وجود و اثرگذاری یک سازمان را در جامعه اعالم می کند«؛ بر لزوم انتشار گسترده و به 

موقع اخبار دستاوردهای علمی و فناوری توسط روابط عمومی دانشگاه ها تاکید کرد.
در این نشست مجازی که صبح روز شنبه به مناسبت روز ارتباطات و روابط 
عمومی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، وزیر علوم با بیان اینکه 
امروز، با توجه به توسعه فناوری های اطالع رسانی در اشکال مختلف، همگان در معرض 
اطالعات گوناگون قرار می گیرند، اظهار داشت: در این راستا، وظیفه روابط عمومی ها به 
خصوص در این روزهای حساس شیوع کرونا، شفاف سازی و اطالع رسانی صحیح و به 

موقع است تا از انتشار اخبار نادرست، شایعات و اخبار برنامه ریزی شده جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به سرعت انتشار اخبار، معمواًل مخاطبان فرصت قضاوت ندارند 
و روابط عمومی ها به ویژه درخصوص مسائل ملی کشور، باید حساسیت بیشتری به خرج 

داده و با انتشار اخبار صحیح، شفاف سازی الزم را انجام دهند.
وزیر علوم با بیان اینکه مردم از دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی انتظار خدمات و 
فعالیت بیشتری دارند، گفت: در این راستا روابط عمومی های این مراکز علمی باید بسیار 
ظریف و دقیق عمل کنند. شما باید دستاوردهای گسترده علمی و فناوری دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی کشور را به موقع و به درستی انتشار دهید تا اعتماد و توجه افکار عمومی 

به دانشگاه ها به ویژه در این دوران حساس شیوع ویروس کرونا کم رنگ نشود.
وی افزود: وظیفه اصلی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، عالوه بر انتشار 
اخبار عمومی دانشگاهی، رصد و جمع آوری دستاوردهای علمی و پژوهشی و فعالیت های 
بی شمار اساتید و دانشمندان در دانشگاه ها و انتشار مناسب این اخبار با استفاده از روش های 

مختلف اطالع رسانی است.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه ها در سال های اخیر فعالیت های بسیار خوبی در 
زمینه رشد و توسعه کشور انجام داده اند، اظهار داشت: در چند ماه اخیر هم در بحث بیماری 
کرونا، اخبار مناسبی از حضور و ورود مراکز آموزش عالی و پژوهشی و شرکت های دانش 
بنیان در این حوزه در رسانه ها و صدا و سیما منتشر شده است. البته دانشگاه ها نباید فقط 
به اخبار رسانه ها اکتفا کنند، بلکه باید حتماً دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را ثبت 
و ضبط و منتشر کنند تا به صورت سابقه در فایل ها محفوظ بماند تا در اختیار نسل های 

بعدی خانواده دانشگاهی قرار گیرد.
غالمی با تشکر از برگزاری کارگاه های آموزشی روابط عمومی در دانشگاه های 
کشور گفت: این کارگاه ها برای مدیران و کارکنان روابط عمومی دانشگاه های کشور و 
در مناطق ده گانه باید به صورت مستمر برگزار شود، هر نیرویی که وارد روابط عمومی 

می شود، در کنار اشتیاق و عالقه برای فعالیت در این اداره، حتماً باید آموزش ببیند.
وی با اشاره به گسترش ظرفیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه های 
کشور گفت: دانشگاه ها باید به روابط عمومی های شان توجه خاص داشته باشند و از 
ظرفیت های مختلف آن که موجود هستند و یا می توان ایجاد کرد، استفاده بهینه کنند. به 
عنوان مثال اگر زمانی الزم باشد که برای جلب داوطلب بیشتر برای ورود به دانشگاه اقدامی 
صورت گیرد، روابط عمومی ها هستند که می توانند در سایت دانشگاه و انتشار گزارش های 
اطالع رسانی در سایر منابع خبری به صورت هدفمند در جلب دانشجویان فعالیت کنند.

وزیر علوم با اشاره به نام گذاری امسال تحت عنوان سال »جهش تولید« از سوی 
مقام معظم رهبری گفت: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دستاوردهای خوب و مناسبی در 
زمینه پیشرفت و شکوفایی علمی کشور داشته اند که حتماً باید به بهترین نحو اطالع رسانی 
شود و اساس جهش تولید از مدیریت جهادی، عملکرد مبتنی بر یافته های علمی و استفاده 

از فناوری های جدید حاصل می شود و این همه از عهده دانشگاه ها برمی آید.
غالمی بر هماهنگی و استفاده روابط عمومی دانشگاه ها از تجربیات یکدیگر 
تاکید کرد و گفت: روابط عمومی ها به صورت جزیره ای عمل نکنند و بهتر است روابط 
عمومی های دانشگاه های هر منطقه و هر استان عملکردی هماهنگ و هم افزا داشته 
باشند. همچنین بهتر است گزارش های دستاوردهای علمی دانشگاه ها به فواصل زمانی 
معین به مسئوالن استانی ارسال شود تا آنها هم در جریان پیشرفت های علمی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی و پژوهشی منطقه خود قرار گیرند.

مساعدت دانشگاه ها با دانشجويان خارجی برای حذف ترم
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان 
خارجی می توانند درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات را داشته باشند، در 

صورت درخواست دانشگاه ها مساعدت می کنند.
از  بسیاری  دانشجویان خارجی گفت:  ترم  حذف  علیزاده درباره  عبدالحمید 
دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در ایران، کشور را ترک کرده و به صورت آنالین 
پیگیر آموزش های خود هستند ولی اگر دانشجویی خواهان حذف ترم انتخابی خود باشند، 

دانشگاه ها مساعدت می کنند.
ابالغ کرده  دانشگاه ها  به  علوم  وزارت  بندی که  بخشنامه ۲0  داد:  ادامه  وی 
بود و در آن بخشنامه حذف نیم سال تحصیلی 99-98 بدون احتساب در سنوات به 
درخواست دانشجو مجاز شده بود، مشمول دانشجویان خارجی نیز می شود، بنابراین 
دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه های ایران نیز می توانند درخواست حذف 
ترم بدون احتساب در سنوات را داشته باشند.مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان 
گفت:  دانشجویان خارجی نیز  ویژه  امتحانات  درباره نحوه برگزاری  دانشجویان  امور 
دانشجویان خارجی نیز بر اساس  دستورالعمل  نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: اگر دانشگاه ها بازگشایی شوند و قرار باشد امتحانات حضوری برگزار 
شود این دانشجویان به دانشگاه ها بازگشته و در امتحانات شرکت می کنند اما اگر دانشگاه ها 
بازگشایی شود ولی مرزها بازگشایی نشود، باید تسهیالتی به دانشجویان خارجی در این 

زمینه ارائه داد.

هيچ نيرويی در دانشگاه پيام نور تعديل نمی شود
معاون اداری، مالی دانشگاه پیام نور گفت: هیچ نیرویی در دانشگاه تعدیل نمی 
شود اما دانشگاه بسترهای الزم را برای آن دسته از نیروهایی که متقاضی انتقال به دیگر 

دستگاه ها هستند، فراهم کرده است.
حسن علیزاده با عنوان اینکه متاسفانه برداشت های نادرست از ایجاد ظرفیت 
انتقال نیروها به سایر دستگاه ها موجب گسترش بی انگیزگی در مجموعه می شود، 
اظهار داشت: دانشگاه به هیچ عنوان نیروهای خود را تعدیل نمی کند اما ساماندهی در 
دستور کار است و بستر انتقال نیروهای دانشگاه به سایر دستگاه ها  یا مراکزی که نیاز 
نیرو دارند در صورت تقاضای خود افراد فراهم شده است.وی به حضور نیروهای با سابقه 
35 سال در دانشگاه اشاره کرد و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که طبق آیین نامه 

بتوانیم بسترهای بازنشستگی این نیروها را نیز فراهم کنیم.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور از تشکیل کارگروه منابع انسانی در 
استانها با هدف تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: همه امور مربوط به بخش اداری 
به استانها واگذار شده و به زودی همه همکاران اداری و علمی می توانند امور خود را از 
طریق استان خود پیگیری کنند.علیزاده افزود: دانشگاه پیام نور دارای بدنه بسیار بزرگی 
است که باید  روی پای خود بایستد و از محل درآمدهای اختصاصی و کاهش هزینه ها 

حقوق اعضای علمی و اداری را تامین کند.

تيراندازی پدر به اعضای خانواده 
به  اشاره  با  مازندران  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
تیراندازی یک پدر به اعضای خانواده اش در بابلسر گفت: در این 

حادثه ۲ نفر کشته و ۲ نفر نیز زخمی شدند.
سیدجعفر ساداتی اظهار داشت: در پی کسب خبری از مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر تیراندازی منجر به جرح در یکی 
از روستاهای بخش«بهمنیر« شهرستان بابلسر بالفاصله ماموران 

گشت انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه که ساعت حدود ۷ و 45 
دقیقه صبح روز شنبه به وقوع پیوست، فردی 5۲ ساله از کارکنان 
یکی از شرکت های خدمات مراقبتی بود با اسلحه ای که در اختیار 
داشت با مراجعه به منزل مادر همسر خود در یکی از روستاهای 
منطقه به سمت وی و همچنین همسر خود که در محل حضور 

داشت، شلیک کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران خاطرنشان 
مرگ  به  منجر  که  هولناک  جنایت  این  از  پس  متهم  کرد: 
از  بود  شده  همسرش  ساله   ۷0 مادر  و  ساله اش   4۷ همسر 

محل متواری شد.
ساداتی ادامه داد: متهم پس از این جنایت بالفاصله با رفتن 
به منزل خود و تیراندازی به سمت ۲ دختر ۱۷ و ۱4 ساله اش 

آنان را نیز مجروح کرد و از محل متواری شد.
بخش  انتظامی  ماموران  جنایت  این  وقوع  با  گفت:  وی 
را  قاتل  عملیاتی  اقدامی  در  آگاهی  پلیس  عوامل  همکاری  با 

دستگیر کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در خاتمه از 
تشکیل پرونده قضائی برای متهم به قتل خبر داد و یادآور شد: با 
حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی 

پلیس آگاهی بابلسر موضوع در دست بررسی است.

دستگيری آدم ربايان و رهايی گروگان 
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، گفت: با دستگیری دو 

گروگانگیر، گروگان در سالمت کامل آزاد شد.
به  فردی  مراجعه  پی  در  گفت:  شجاعی  فرج  سرهنگ 
کالنتری 3۱ جنت و اخذ نیابت قضائی مبنی بر اینکه برادرش 
توسط افراد ناشناس از استان بوشهر ربوده شده و به شهرستان 
شیراز منتقل شده است که موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
شجاعی افزود: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی مطلع 
شدند که فرد ربوده شده در بلوار »صلح« در یک منزل مسکونی 

نگهداری می شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران ضمن هماهنگی 
یک  در  گفت:  شدند،  اعزام  نظر  مورد  محل  به  سریعا  قضائی 
عملیات ضربتی ماموران انتظامی کالنتری »3۱ جنت« موفق 
شدند در این خصوص ۲ نفر گروگانگیر را دستگیر و فرد ربوده 

شده را رها کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه متهمان 
در بازجویی اولیه علت و انگیزه آدم ربایی را اختالف حساب عنوان 
کردند، گفت: برخورد با مخالن نظم و امنیت یکی از اولویت های 

این فرماندهی در سال جاری است.

دستگيری مردی كه شوهر خواهرش را كشته است
معاون اجتماعی پلیس استان فارس گفت: قاتلی که هفته 
گذشته در شهرستان ُمهر همسر خواهرش را با اسلحه به قتل 

رسانده بود دستگیر و روانه زندان شد.
مرکز  اعالم  پی  در  گفت:  محمدی  کاووس  سرهنگ 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر قتل زنی 34 ساله با سالح گرم 
در شهرستان مهر، بالفاصله ماموران به محل وقوع حادثه اعزام 
و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

تحقیقات  و  صحنه  بررسی  از  پس  مأموران  افزود:   وی 
پلیسی دریافتند که قاتل با سالح گرم همسر خواهر خود را به 

قتل رسانده و به سمت شهرستان فیروزآباد متواری شده است.
از  انتظامی مهر پس  ماموران  نشان کرد:  محمدی خاطر 
شناسایی مخفیگاه متهم و هماهنگی با مقام قضائی، با همکاری 
و  عملیات ضربتی  یک  در  را  قاتل  فیروزآباد  انتظامی  مأموران 

غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره 
به اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت و انگیزه قتل را اختالفات 
خانوادگی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

مرگ دلخراش تکنسين تعميرا ميکسر
افسر نگهبان سازمان آتش نشانی مشهد گفت: تکنسین 
به الی  تعمیرات یک کارخانه در شهرک صنعتی توس در ال 

دستگاه میکسر خط تولید گرفتار شد و جان باخت.
سر آتشیار علی اخالقی افزود: در پی تماس با سامانه ۱۲5 
مبنی بر وقوع حادثه برای تکنسین تعمیرات در داخل یک کارخانه، 
گروه نجات ایستگاه شماره 3۶ به محل حادثه در شهرک صنعتی 

توس مشهد اعزام شد.
دلیل  به  کارخانه،  این  تعمیرات  تکنسین  داد:  ادامه  وی 
نامعلومی در دستگاه میکسر خط تولید این مجموعه دچار حادثه 

شده و در دم جان باخته بود.
افسر نگهبان سازمان آتش نشانی مشهد گفت: نجاتگران 
آتش نشانی جسم بی جان این جوان 33 ساله را از ال به الی 
انتظامی  این میکسر صنعتی رها و پیکر وی را تحویل نیروی 

حاضر در صحنه دادند.
هزار و 300 آتش نشان در 50 ایستگاه کالنشهر سه و نیم 

میلیون نفری مشهد خدمت رسانی می کنند.

حادثه تلخ برای دختر خردساِل دوچرخه سوار
فرو رفتن قسمتی از فرمان دوچرخه در پای دختر نوجوان، 

موجب آسیب دیدگی و جراحت شدید وی شد.
توسط  دقیقه حمعه شب  حادثه ساعت ۲0:3۶  این  وقوع 
شاهدان به سامانه ۱۲5 اطالع داده شد ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه 94 را به 
همراه گروه امداد و نجات ۱9 به محل حادثه در جنوب به شمال 
بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، باالتر از بزرگراه نیایش، جنب 

معاینه فنی رهسپار اعزام شدند.
مهدی حیدری فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره 
مشغول  خیابان  در  قبل  شب  ساله ای   ۱0 بچه  دختر  گفت: 
دوچرخه سواری بود که به علت عدم تعادل در حفظ دوچرخه، 
این  پای  ران  به  دوچرخه  فرمان  و  خورد  زمین  یکباره  به 

نوجوان فرو رفت.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله پس از حضور در محل 
از  استفاده  با  و  دادند  انجام  را  اولیه  های  سازی  ایمن  حادثه، 
تجهیزات ویژه امداد و نجات، قسمتی از فرمان دوچرخه را برش 

دادند و پای دختر مصدوم را آزاد کردند.
حیدری خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات، در حالی که 
قسمتی از فرمان دوچرخه هم چنان در قسمت ران پای مصدوم 

گیر کرده و باقی مانده بود، برای خارج کردن کامل فرمان و ادامه 
درمان و اعزام به بیمارستان، وی به عوامل اورژانس سپرده شد.

جزئيات تصادف در اتوبان تهران - قم
یک  برخورد  از  تهران،  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
دستگاه ون با نیوجرسی در اتوبان قم و برجای ماندن 9 مصدوم 

خبر داد.
جالل ملکیاظهار کرد: صبح شنبه یک دستگاه خودروی 
ون با نیوجرسی وسط بزرگراه در اتوبان قم برخورد و واژگون 

می شود.
تهران  سمت  به  قم  اتوبان  در  حادثه  این  افزود:  وی 
و  زن  )یک  مصدوم  نفر   9 تعداد  و  داده  رخ   ۱09 تیر  مقابل 

8 مرد( شدند.
سید جالل ملکی با اشاره به حادثه تصادف رخ داده در اتوبان 
تهران – قم اظهار کرد: ساعت 8 صبح امروز یک مورد حادثه 
تصادف در مسیر جنوب به شمال اتوبان تهران – قم مقابل تیر 

۱09 به سامانه ۱۲5 آتش نشانی اعالم شد.
شش  الی  پنج  محدوده  این  آنکه  دلیل  به  افزود:  وی 
کیلومتری عوارضی تهران است، بالفاصله دو ایستگاه آتش نشانی 

به محل اعزام می شوند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
دستگاه  یک  که  می شود  مشاهده  محل  در  داد:  ادامه  تهران 
خودروی ون که مسافر حمل می کرده و متعلق به شهرک های 
اطراف تهران بوده است، به دلیل نامشخصی از مسیر منحرف 
می شود و پس از برخورد با بلوک های نیوجرسی وسط اتوبان، 
در شرایطی که قسمت جلویی خودرو به شدت آسیب می بیند، 

متوقف می شود.
محل  در  آتش نشانان  بالفاصله  کرد:  تصریح  ملکی 
لبته  ا ده  دا نجام  ا ا  ر الزم  یمنی های  ا و  می شوند  حاضر 
که  خودرو  این  سرنشین  نفر   8 آتش نشانان،  حضور  از  قبل 
اتوبان  کنار  به  و  خارج  خودرو  از  بودند،  شده  هم  مصدوم 

می شوند. منتقل 
به گفته وی، راننده این خودرو به دلیل آنکه قسمت جلویی 
خودرو کاماًل جمع، در خودرو محبوس شده بود. آتش نشانان با 
تجهیزات هیدرولیکی که در اختیار داشتند، عملیات امداد و نجات 
را آغاز کرده، قطعات خودرو را برش داده و راننده که آقای ۶5 
ساله بود، از خودرو خارج و با دیگر مصدومان این حادثه، تحویل 

عوامل اورژانس دادند.
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پرداخت تسهيالت 1۲تا 1۶ميليونی به مهدهای كودک
بهزیستی، گفت: پرسنل مهدهای کودک می توانند  رئیس سازمان 
از مزایای قانون بیمه بیکاری به دلیل کرونا با لحاظ شرایط الزم پس از 

ثبت نام در سامانه بهره مند شوند.
کودک غیر  مهدهای  با حمایت از  ارتباط  دانا در  قبادی  وحید 
کودک  مهدهای  افزود:  کشور،  بهزیستی  دولتی تحت نظارت سازمان 
و بر  هستند  تعطیل  اسفندماه  ز  نتقال کرونا ا ا زنجیره  قطع  برای 
اساس رایزنی های انجام شده با مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و کارگروه بررسی مشاغل آسیب دیده از کرونا، بنا شد تا مهدهای کودک 
غیردولتی هم به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط تشخیص داده شوند.

وی با بیان اینکه مهدهای کودک هم شامل مراکز و مجتمع های 
مراکز  این اساس این  بر  کرد:  اظهار  آموزشی قرار گرفتند،  و  فرهنگی 
می توانند تقاضای دریافت تسهیالت ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی را برای هر 
یک از پرسنلی که اشتغال آنها را حفظ کردند به مراجع ذی صالح بدهند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور این افراد از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط 
می توانند  متقاضیان  این  کرد:  تصریح  مند می شوند،  هم بهره  بانکی 
درخواست شان را به سازمان بهزیستی ارائه کنند و در صورت تأیید این 

سازمان، موارد به بانک مرکزی اعالم می شوند.
قبادی دانا در خصوص پرسنل مهدهای کودکی که نتوانستند شغلشان 
از مزایای قانون بیمه  را حفظ کنند، نیز توضیح داد: این افراد می توانند 
سامانه  نام در  از ثبت  پس  الزم  شرایط  لحاظ  دلیل کرونا با  به  بیکاری 
مربوطه بهره مند شوند. با مذاکراتی که توسط سازمان بهزیستی با معاونت 
روابط کار وزارت تعاون صورت گرفته این امر برایشان تسهیل خواهد شد.

بیش  مومنانه  همدلی  پویش  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مورد  را  بهای خود  مهدهای استیجاری غیردولتی اجاره  از ۱300 مالک 
بهزیستی اجاره  سازمان  همچنین  گفت:  نیز  بخشودگی قرار دادند، 
بهای تمام امالکی که در موضوع ماده ۲8 قانون بخشی از مقررات مالی 
دولت به صورت استیجاری در اختیار مهدهای کودک یا سایر مجموعه های 
تحت پوشش ماده ۲8 قرار داده بود را برای ماه های اسفند، فروردین و 
اردیبهشت مورد بخشودگی کامل قرار داده است. با توجه به این شرایط تمام 
تالش ما بر این بوده که مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی 

کمترین ضرر را از تعطیلی اجباری کرونا داشته باشند.

ها
ده 

گزی

صمد جعفری

آزاده سهرابی
روز ۲۷ اردیبهشت بنا به اعالم آموزش 
شدند.  بازگشایی  کشور  مدارس  پرورش  و 
معاونانش  و  وزیر  سخن  در  که  بازگشایی 
ابتدا در  اینگونه مطرح می شد که قرار بود 
مناطق سفید صورت بگیرد و حتی در ابتدا 
سخنان رئیس جمهور در این زمینه نیز به 
صورت شفاف مشخص نمی کرد که آیا همه 
مدارس بازگشایی خواهند شد یا مدارس در 
مناطق سفید؛ اما آنچه مشخص شد این بود 
که حضور دانش آموزان در مدارس اجباری 
نیست و صرفًا برای رفع اشکال خواهد بود. 
تاکید  با  از آن وزیر آموزش و پرورش  بعد 
رفع  برای  صرفًا  بازگشایی  این  اینکه  بر 
به  آموزانی است که  برای دانش  اشکال و 
هر دلیلی به آموزش های مجازی دسترسی 
نداشتند، اعالم کرد واگذاری تصمیم درباره 
شورای  به  مدارس  حضوری  فعالیت  نحوه 

آموزشی خواهد بود.
و  آموزش  کل  مدیران  بالفاصله 
پرورش استان ها در مصاحبه هایی از اعالم 
چگونگی بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت 
سخن گفتند و با اعالم نظر آموزش و پرورش 
استان خوزستان مبنی بر بازگشایی مدارس 
به  و  اعالم شده  زمان  از  دیرتر  هفته  یک 
دنبالش اعالم نظر برخی دیگر از استان ها 
در عدم بازگشایی مدارس در تاریخ مذکور 
به دلیل شرایط بحرانی شیوع کرونا در این 
استان ها مشخص شد که این بازگشایی که 
و  قرمز  شهرهای  درباره  نظر  اعالم  بدون 
عمل خصوصًا  در  شد،  مطرح  سفید  و  زرد 
نمی ارزد.  ریسکش  به  خطر  پر  مناطق  در 
این در حالی است که طبق اعالم آموزش و 
پرورش و اعالم مدیران آموزش و پرورش 
در استان ها، برای بازگشایی مدارس علیرغم 

ضدعفونی  آنها،  ماهه  چند  بودن  تعطیل 
صورت گرفته و دانش آموزان نیز خود باید 
ماسک و دستکش به همراه داشته باشند که 
هر دوی این موارد در هاله ای از ابهام است.

ماه  اردیبهشت   ۲3 راستا  همین  در 
معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
کنترل  و  مراقبت  دستورالعمل  پرورش،  و 
بیماری کرونا ویروس با عنوان »بازگشایی 
مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی« 
را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش 

استان ها ابالغ کرد.
در بخش مهمی از این ابالغیه آمده 
است: »اکنون ثابت شده است که کودکان 
به همان اندازه بزرگساالن ممکن است مبتال 
بالینی  عالئم  عمومًا  ولی  شوند  عفونت  به 
بیماری در آنها بسیار کمتر است. بدیهی است 
که در چنین شرایطی دانش آموزان می توانند 
از عوامل اصلی گسترش عفونت در جامعه 
و منازل خود و انتقال آن به والدین و افراد 
سالمندی باشند که اغلب دارای بیماری های 
زمینه ای هستند که بالقوه آنان را در معرض 
انواع پرعارضه بیماری کووید ۱9  به  ابتالء 
بازگشایی  دیگر  سوی  از  می دهد.  قرار 
مدارس الزاماتی نیاز دارد و وزارت آموزش و 
پرورش برای این منظور باید اقدامات زمینه 
شرایط  و  داده  انجام  گسترده ای را  ساز 
اجرای  زمان  باشد.  کرده  آماده  قبل  از  را 
انعقاد  از  هفته  دو  باید  مدارس  بازگشایی 
»به  باشد  داشته  فاصله  بازگشایی  تصمیم 
دلیل فرصت ارزیابی خطر مجدد« و به شدت 
عجوالنه  بازگشایی  از  که  می شود  توصیه 
نباید  مهدکودک ها و مدارس اجتناب شود. 
فراموش کرد که کودکان به عنوان یکی از 
گروه های فوق پخش کننده بیماری شناخته 
می شوند، ولی فاصله گذاران اجتماعی نیستند 

و این ماهیت کودکی است.«
در بخش دیگری از این ابالغیه آمده 
است: فعالیت مدارس روستا مرکزی تا اطالع 
شبانه  مدارس  فعالیت  می گردد.  لغو  ثانوی 
روزی دارای خوابگاه به جز برای پایه هایی 
و  نهایی  امتحان  دارای  آموزان  دانش  که 
کنکور هستند، تا اطالع ثانوی لغو می گردد.«

بازگشایی  است  تأکید شده  همچنین 
اجرایی  و  فنی  امکانات  داشتن  به  منوط 
کامل شامل: برنامه مدون گندزدایی، کلیه 
سطوح دارای امکان تماس زیاد در مدارس، 
مناسب  محلول های  و  مایع  صابون  تأمین 
ضدعفونی کننده دست، امکان فاصله گذاری 
مناسب برای صندلی ها در کالس های درس 
و سالن های مدرسه می باشد. از الزامات این 
کار این است که اقالم اشاره شده به مقدار 
کافی و متناسب »بر اساس دستورالعمل های 
دو  مصرف  ذخیره  حداقل  برای  و  ابالغی 
هفته مدرسه« در محل مدرسه موجود باشد 
و برنامه ای برای پایش و گزارش دهی سطح 
بندی شده آن تدوین شده و آماده اجرا باشد.

نیز  متن  این  از  دیگری  بخش  در 
است  الزم  بازگشایی  از  »پس  است:  آمده 
بار  یک  هفته  دو  هر  دوره ای  ارزیابی های 
برای اطمینان از حفظ آمادگی الزم مطابق 
با  مدرسه  هر  پذیرد.  صورت  لیست  چک 
توجه به جمعیت دانش آموزی نیازمند حداقل 
یک نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور 
اجرای برنامه مدون نظافت و ضدعفونی، دفع 

بهداشتی زباله و … است.«
در بخش غربالگری و بیماری یابی نیز 
مورد  در  است: »خوداظهاری والدین  آمده 
بیماری کودکان نکته مهمی است. باید به 
که  صورتی  در  شود  داده  اطمینان  والدین 
جداسازی  و  استراحت  دانش آموز نیازمند 
در منزل باشد، مشکلی از نظر تحصیلی و 
و ضروری  الزم  کرد.  نخواهد  پیدا  مدرسه 
دانش آموز در  هم  و  والدین  هم  که  است 
سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کرده و هر 
سه روز یک بار مجدداً نرم افزار را تکمیل 
مدرسه  به  بازگشت  به روزرسانی کنند.  و 
مشکوک  که  کارکنانی  دانش آموز و  برای 
به  منوط  بوده اند،  بیماری  به  مبتال  یا  و 
گواهی پزشک خواهد بود. در صورت ابتالء 
دانش آموز و  از  اعم  بیماری کووید ۱9  به 
کارکنان مدرسه، حداقل تا ۱4 روز پس از 
بهبود عالئم، نباید در مدرسه حاضر شوند.«

به مدرسه  می رویم،  به مدرسه   *
نمی رویم!

اجباری  بازگشایی  این  گرچه  حال 
دستورالعمل  این  می رسد  نظر  به  و  نیست 
بر  قرار  که  بود  شده  تهیه  زمانی  برای 
بازگشایی مدارس به صورت کامل و پیگیری 
تدریس ها به صورت حقیقی باشد، حال آنکه 
مسئوالن آموزش و پرورش همچنان بر ادامه 
مجازی  فضای  در  معلمان  تدریس  فعالیت 
تاکید می کنند، اما آنچه این روزها به مدارس 
ابالغ شده است رعایت همین دستورالعمل 
است که باید گفت یا رعایت آن اجباری است 

و یا بهتر بود برای این شرایط یک ابالغیه 
مجزا به مدارس ارسال می شد که با شرایط 
آموزان سر  دانش  بودن حضور  غیراجباری 
کالس همخوانی بیشتری داشته باشد چون 
سامانه  در  غربالگری  بر  ابالغیه  این  طبق 
به صورت مستمر  آن هم  بهداشت  وزارت 
این باره و  در حالیکه در  است  شده  تاکید 
درباره بخش های دیگری از این دستورالعمل 
از سوی آموزش و پرورش سخنی به میان 
ابالغیه  این  در  متعددی  موارد  نمی آید. 
هست که هیچ بخشی از آموزش و پرورش 

درباره اش سخنی نمی گوید.
مدارس  سطح  میدانی   از  گزارش 
شهر تهران در صبح روز ۲۷ اردیبهشت، نیز 
حکایت از این دارد که امروز درب بسیاری از 
مدارس کماکان بسته است و یا حضور دانش 
آموزان بسیار محدود و اندک بوده است. حتی 
پویشی در فضای مجازی از همان روزهای 
ابتدایی اعالم بازگشایی مدارس توسط اولیا 
و دانش آموزان راه افتاد با عنوان به مدرسه 
استقبال  عدم  از  حاکی  شواهد  نمی رویم و 
مدارس و معلمان و دانش آموزان از تجمع 

در مدرسه است.
مینا اصفهانی مادر دو دانش آموز در 
من نمی دانم اصاًل  گفت:  متوسطه  مقطع 
بود.  بازگشایی  این  اعالم  به  اصراری  چه 
آموزش هایشان توسط  بیشتر  بچه های من 
معلمانشان در واتساپ بود. البته برای پسرم 
که پایه یازدهم بود همه چیز سخت تر بود 
ولی برای دخترم که کالس هفتم بود بهتر 
بود. شخصًا سخت نمی گیرم در این شرایط 
و همینکه بتوانیم همه خانواده را در سالمت 
یادگیری  تا  برایم مهمتر است  داریم  نگه 
بچه ها که قابل جبران است. بچه ها را هم 
به مدرسه نمی فرستم چون فقط بحث عدم 
اطمینان به بهداشتی بودن فضای مدارس و 
سالمتی بقیه نیست، رفت و آمد بچه ها هم 
دردسر دارد. به نظرم هم آموزش و پرورش 
تاکید  هم  بچه ها  مدرسه  و  ندارد  اصراری 

کردند بچه ها مدرسه نیایند.
متوسطه  رس  مدا ز  ا یکی  مدیر 
تهران گفت: ما به همه اولیا توصیه کردیم 
در این شرایط که گفته می شود دوباره شرایط 
در تهران دارد بحرانی می شود، بچه ها را به 
قبول  مسئولیتی  مدرسه  و  نیاورند  مدرسه 
نمی کند. حتمًا هم باید دانش آموز رضایت 
نامه اولیا را با خود داشته باشد اگر به مدرسه 
ندارند  آمدن  برای  مشکلی  ما  دبیران  آمد. 
مدام  چون  نیستند  راضی  هم  خیلی  البته 
میزان  این  با  هستند.  بوده اند و  کار  پای 
اضطراب واقعًا بچه ها سر کالس نه چیزی 
یاد می گیرند و معتقدم بیشتر حرف ها هم به 
حاشیه می رود. به هر حال از نظر ما همچنان 
باشد و شورای  بهتر است آموزش مجازی 
آموزشی مدرسه هم همین نظر را دارد. البته 
اولیا هم از آمدن بچه ها استقبالی نکردند و 

امروز فقط یک دانش آموز مراجعه کرد.
در  که  نظرسنجی هایی  عموم  در 
کانال هایی با حضور معلمان و دانش آموزان 

در این رابطه که با بازگشایی مدارس موافق 
را  آیا فرزند خود  اینکه  یا  یا خیر و  هستید 
در این روزها به مدرسه می فرستید یا خیر، 
انتخاب  را  خیر  گزینه  درصد   90 بر  بالغ 
که  بدبینانه ترین سناریویی  در  کرده اند. 
مجازی  فضای  در  صاحبنظران  برخی 
تاکید  موضوع  این  بر  نیز  می کنند  مطرح 
روز  چهار  به  مدارس  بازگشایی  که  شده 
هم  آن  اشکاالت  پرونده  و  نمی کشد  هم 
اما  می شود.  شاد مشخص  اپلیکیشن  مانند 
کارشناسان می گویند  برخی  از سوی دیگر 
پرونده  بستن  از  پیش  پرورش  و  آموزش 
باید یک محکی از استقبال  سال تحصیلی 
نحوه  و  حضوری  آموزش  ظرفیت های  و 
مراقبت از بهداشت بچه ها داشته باشد چون 
سال  در  بیماری  این  شدن  همراه  احتمال 

تحصیلی آینده نیز وجود دارد.
* نگرانی از افت تدریس معلمان در 

فضای مجازی
سابقه  با  معلم  نژاد  نیک  رضا  محمد 
آموزش و پرورش که در متوسطه دوم رشته 
فیزیک تدریس می کند و کارشناس آموزش 
از  آیا  اینکه  خصوص  است، در  پرورش  و 
شد،  استقبال  مدارس  در  امروز  بازگشایی 
گفت: من پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 
سر  نفر   ۲8 میانگین  و  می کنم  تدریس  را 
کالس ها هستند که امروز 4 نفر در مجموع 
آمدند که بدون رعایت پروتکل ها هم عمومًا 
انجام شود  بودند و می گفتند تدریس  آمده 
و پاسخ من این بود که شما موظف بودید 
فایل ها را و آموزش ها را گوش دهید و این 
فضا برای رفع اشکال است چون اواًل شخصًا 
حاال  اما  هستم  مدارس  بازگشایی  مخالف 
که اجباری شده برای من معلم، می خواهم 
طبق مصوبه عمل کنم و از طرف دیگر این 
نفر   4 برای  من  که  بود  خواهد  ظلم  یک 

تدریس کنم.
اطالع  تا جاییکه من  داد:  ادامه  وی 
بازگشایی  از  زیادی  استقبال  امروز  دارم 
اینکه  به  توجه  با  تازه  است  نشده  مدارس 
طبق گزارش ها مردم کمتر از ماه فروردین 
دارند کرونا را جدی می گیرند. خود من معلم 
و دانش آموزان هم با لوازمی که تشخیص 
داده بودیم الزم است به مدرسه امدیم و در 
مدرسه هم نه تب سنجی گذاشته بود و نه 
پروتکل خاصی. حتی به نظرم ضدعفونی هم 

صورت نگرفته بود.
ز  ا لفتش  مخا دالیل  ره  با در وی 
بازگشایی مدارس در این شرایط بیان کرد: 
اول اینکه این روزها دانشگاه ها تعطیل است 
و برخی مشاغل دیگر هم تعطیل هستند و 
حتی اماکن مذهبی باز نیست و مراسم روز 
قدس که مراسمی حساس و سیاسی برای 
کشور است، در همه کشور برگزار نمی شود 
این وسط مدارس که قرار بود آخرین جایی 
باشد که باز می شود، بازگشایی شده است. 
در حالیکه شما دانشجو را می توانی کنترل 
را  دانش آموز دبستانی  مثاًل  ولی  کنی 

نمی توانی کنترل کنی.

نیک نژاد گفت: از طرف دیگر در کار 
معلمان نیز خلل ایجاد می کند. در روزهایی 
که من منزل بودم یک روز کالس آنالین 
بار  برای هر  و  اشکال  بود و یک روز رفع 
آموزش آنالین سه تا چهار ساعت زمانم در 
مدرسه گرفته می شد. االن من مدرسه هستم 
تا ظهر و بعد از آن تازه باید بروم سر کالس 
آنالین و این برنامه ریزی جور در نمی آید.

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
همه معلمان سر کالس آمده اند نیز گفت: 
تعدادی از معلمان که سن باالیی داشتند یا 
بیشتر  و  نیامدند  داشتند،  زمینه ای  بیماری 
و  فیزیک  مثل  پایه  درس های  معلمان 
ریاضی و… آمدند چون دانش آموزان هم 
برای درس های عمومی مثل تاریخ و جغرافیا 

مراجعه نمی کنند.
این معلم گفت: ببینید االن یک دغدغه 
خانواده ها هم این است که با اختیاری شدن 
این مدلی مدارس اگر بچه برود و مریض 
شود می گویند ما اجبار نکردیم و اگر از نظر 
امکانش  ما  ببیند می گویند  آموزشی آسیب 
ببرید  را  بچه ها  می خواستید  گذاشتیم  را 
زمین  در  توپ  نظر  از هر  واقع  در  مدرسه. 
پنجم  کالس  فرزندم  من  خانواده هاست. 
است و حتی اگر آسیب درسی ببیند او را به 
چون می دانم مدارس  نمی فرستم  مدرسه 
نمی توانند رعایت پروتکل ها را بکنند. االن 
بخشنامه آمده و مدیران موظف به ضدعفونی 
و… هستند. مدرسه خود ما این کار نمی شود 
نشده  داده  به مدارس  پولی  یا  چون سرانه 
است. خیلی حرف ها زده می شود اما به آن 
عمل نمی شود. از طرف دیگر وزیر بهداشت 
که کارشناس سالمتی است برای شب های 

احیا هم توصیه کرد بچه ها را نبرید.
وی در پاسخ به این پرسش که مدافعان 
مناطق  در  می گویند  مدارس  بازگشایی 
خصوصاً نابرخوردار دانش آموزان آسیب جدی 
تحصیلی می بینند و نباید همه جا را تهران دید، 
گفت: بله ولی همین مدافعان می گویند وزیر 
شجاعانه ای کرده  کار  پرورش  و  آموزش 
است و با وجود مخالفت وزیر بهداشت این 
کار صورت گرفته است. ضمن اینکه اگر یک 
معلم یا یک دانش آموز در این میان آسیب 
جدی ببیند ایا وضع بدتر نخواهد شد. خصوصًا 
برای سال بعد تحصیلی؟ ضمن اینکه واقعًا 
نداشت.  ضرورتی  هیچ  مدارس  بازگشایی 
شورای  به  امتحانات  برگزاری  نحوه  االن 
آموزشی مدارس واگذار شده است. عموماً در 
مدارس غیردولتی برای اینکه دچار مشکالت 
اقتصادی شدیدی هستند مدیر جای شورای 
امتحانات  می گوید  و  می زند  نامه  آموزشی 
سر  من  است  این  هم  استدالل  حضوری. 
فالن کالس 8 دانش آموز دارم و همه موارد 
را هم رعایت می کنم. اما واقعاً این نمرات چه 
تأثیری در سرنوشت بچه ها در این شرایط دارد 
و سالمتی اولویت است یا بحث های آموزشی؟ 
باید تکلیف خود را روشن کنیم. حتی در پایه 
نهم هم نمرات تأثیری ندارد که آموزش و 
پرورش اعالم کرده امتحانات حضوری باشد.

وضع  محروم  مناطق  در  گفت:  وی 
است.  بدتر  مراتب  به  آموزی  دانش  تراکم 
روی نیمکت ها در کالس های کوچک سه 
نفر می نشینند و اگر یک سوم کالس هم 
این  در  که  است  این  استدالل  برود، چون 
هم  باز  یعنی  شد،  خواهد  استقبال  مناطق 
عدم  و  هم  کنار  نیمکت های  و  باال  تراکم 
رعایت فاصله ۲ متری که در فاصله گذاری 

اجتماعی می گویند.
در هر صورت مدارس باز شده  و این 
باالخره  از نظر دور داشت که  نباید  را هم 
استان هایی  در  خصوصًا  شرایط  همین  در 
که پیک بیماری پایین است و یا در مناطق 
مدرسه  به  آموزانی  دانش  برخوردار  کمتر 
بر  نظارت  نحوه  جدی  پرسش  و  می روند 
رعایت پروتکل های بهداشتی است و حفظ 
مورد  همواره  که  آموزان  دانش  سالمتی 
وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  تاکید 
این یک  اینکه  بوده است. ضمن  بهداشت 
دغدغه جدی برای اولیاست که با توجه به 
این شرایط جدید آیا معلمانی که تا ظهر به 
اجبار در مدرسه بوده اند، همچنان آموزش 
در فضای مجازی را جدی خواهند گرفت؟
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فروش چیست و فروشنده حرفه ای چه کسی است؟

استراتژی فروش
علی بهرام پور
نویسنده و مدرس

به  چیست؟  فروش 
حرفه  فروشنده  شما  نظر 

ای چه کسی هست؟
و  بیزینس  هر  در 
واحد تجاری، »فروش« مهم ترین مبحث و موضوعی 

است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.
تبلیغات،  ها،  هزینه  امکانات،  پرسنل،  تمام 
زیرساخت ها و … برای فروش بیشتر به کار گرفته 
می شود، پس باید با معنی و مفهوم دقیق آن آشنا شد.

فرآیند »فروش« هدف مهم تمام کسب و کار 
و بیزینس ها است و برای رسیدن به این هدف باید 

مسیر یا راهکار مشخص داشت.
زمانی که بتوان به واسطه فروش در بازار سهمی 
ایجاد کرده و یا بر قسمتی از بازار تسلط یافت،می توان 

گفت که »فروش« موفق بوده است.
فروش یک فرآیند رسیدن به توافق بین خریدار 
و فروشنده بر سر نوع کاال، وظایفی که کاال باید انجام 
زمان  آن،  قیمت  کند،  تامین  باید  که  منافعی  دهد، 
تحویل آن و کلیه خدمات وابسته و مربوط به آن است.

فروشنده کیست؟
فروشنده شخص و یا سازمانی است که با مذاکره 
و فن بیان کاال و یا خدمتی را در عوض پول به مشتریان 

عرضه می کند.
فروشنده حرفه ای کیست؟

 )Professional Seller ( فروشنده حرفه ای
بیان  فن  دارای  که  است  ای  فروشنده 
اطالعات  باال،  مذاکره  توانایی  مناسب، 
جامعه  روانشناسی،  علمی،  فنی،  وسیع 
شناسی و برنامه ریزی و مدیریت است 
های  مهارت  از  استفاده  با  تواند  می  و 
خود، در شناسایی نیازها، رفتارها و ایجاد 
انگیزه در خریداران احتمالی، کاال و یا 

خدماتی را به آن ها بفروشد.

به  فروش  در  موفقیت  روند 
چه شکل است؟

برای اینکه بتوان به فروش موفق 
دست یافت رعایت سه مرحله ضروری 

است.
در  مشخص  سهم  یک  باید  اول-  

بازار یافت.
دوم-  باید در کوتاه مدت با استفاده از 
مشتریان،  رضایت  خدمات،  ارتباطات، 
شده  ایجاد  سهم   … و  وسیع  توزیع 

را حفظ کرد.
سوم-  باید در بلند مدت با استفاده از 

ارتباطات، خدمات پس از فروش، تنوع محصول و منافع 
مشتری به افزایش سهم ایجاد شده پرداخت.

استراتژی در فروش
ممکن است بارها شنیده باشید که باید در فروش 

»استراتژی« داشت.
در  استراتژی  که  اید  کرده  فکر  تاکنون  آیا  اما 

فروش چه چیزی است؟
استراتژی اصالتا یک لغت یونانی است و به معنی 
مسیر و راهی است که فرمانده لشکرآن را تعیین کرده و 

سپاهیان را از آن مسیر به هدف می رساند.
است؛  معنی  به همین  نیز  فروش  در  استراتژی 
به  رسیدن  برای  مجموعه  یک  مدیر  که  را  مسیری 
استراتژی  را  کند  می  تعریف  بیشتر(  )فروش  هدف 

فروش می گویند.
در استراتژی فروش راه های متفاوتی بنا به شرایط 
بررسی و طی می شود اما همواره هدف یکسان و آن 

هدف، فروش بیشتر است.
مدیران یک مجموعه طبق شرایط مختلف ممکن 

است این استراتژی ها را به کار بگیرند:
– استراتژی کاهش قیمت

– استراتژی افزایش تبلیغات
– استراتژی توزیع وسیع

– استراتژی افزایش کیفیت و …
برای  اینکه استراتژی های فروش بتواند پاسخ 
نیاز است که وضعیت های  مثبتی به شرایط بدهند، 
موجود را شناسایی و برای بهبود آن ها برنامه ریزی 

کرد.
شامل  شوند،  شناسایی  باید  که  هایی  وضعیت 

موارد زیر است:
ما  مشتریان  که  شود  مشخص  باید  هدف:  بازار   -۱

شامل چه اشخاص و یا سازمان هایی است و تا چه 
اندازه قصد داریم که این بازار هدف را گسترده سازیم.

۲- کیفیت محصول: باید بسنجیم که محصول ما در 
حال حاضر دارای چه کیفیتی است.

مزایا و منافع آن برای مصرف کنندگان چیست و چگونه 
می توانیم مزایا و منافع جدیدی را به آن اضافه کنیم.

3- رقیب ها: باید بررسی شود که قیمت محصوالت 
ما نسبت به رقبیب هایمان به چه صورت است و ما 

می خواهیم که این روند چگونه باشد.
4- تبلیغات: باید بدانیم که روند تبلیغات و اطالع رسانی 
ما به چه صورت است و عملیات پیشبرد و روابط عمومی 

ما به چه صورت پیش می رود.
پس از بررسی زیرساخت ها و تعیین استراتژی 
ها، نیاز است که برنامه ریزی دقیقی را برای »فروش« 

انجام داد.
موارد  شامل  باید  »فروش«  در  ریزی  برنامه 

زیر باشد:
۱-شناسایی وضع موجود

۲- تخمین وضع مطلوب در آینده
3- هدفگذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

منابع  نمودن  آماده  و  گیری  اندازه  شناسایی،   -4
مورد نیاز

5- تعیین الویت در برنامه ها
۶- طراحی مفاهیم کنترل

ارائه خدمات
فروش فقط منوط به زمانی نیست که ما پول را 

از مشتری بگیریم!
یک فروش حرفه ای فروشی است که حتی پس 

از دریافت پول نیز خدماتش را به مشتری ارائه دهد.
این موضوع در رابطه با بیزینس کاالهای مصرفی 
بادوام، نقش برجسته ای دارد. در چنین بیزنیس هایی 
مهمترین تصمیم گیری در برنامه ریزی های فروش، 

تامین خدمات پس از فروش است.
این موضوع توجه ویژه ای داشت  به  باید  البته 
که، ارائه خدمات فقط به بعد از فروش کاال اختصاص 
ندارند و ما باید با رعایت نکته هایی در حین فروش 

نیز، به مشتری خود خدمات دهیم.

این نکته ها شامل توجه چنین مواردی است:
 وجود جلوه های ظاهری در واحد تجاری

 وجود خالقیت و نوآوری در ارائه کاال
 وجود تفاوت در سیستم بازاریابی

 وجود تداوم رابطه با مشتری
 اهمیت روابط عمومی در فروش

در یک واحد تجاری یا شرکت و سازمان تجاری 
وجود واحد »روابط عمومی« الزامی است.

ایجاد  به طور کلی، واحد روابط عمومی وظیفه 
دولت،  با  سازمان  مشتریان،  و  سازمان  بین  ارتباط 

سازمان با خانواده کارکنان و … را برعهده دارد.
و اما، روابط عمومی واحد فروش این وظیفه را 
بر عهده دارد که ارتباط مثمرثمری برای ایجاد روابط 

دوستانه با مشتریان داشته باشد.
روابط عمومی  توان گفت که  به طور کلی می 
فروش، مشاور مدیر فروش و زمینه ساز و هماهنگ 
در  فروش  های  تکنیک  برای  مناسب  زمینه  کننده 

»جامعه« است.
با وجود یک واحد روابط عمومی با کارایی باال، 

می توان به فروش بیشتر دست یافت.
برگزاری  با  تواند  می  عمومی  روابط  واحد 

سمینارها، جشن ها، همایش های صنفی و … پیام 
دوستی و همراهی را به مشتریان و سایر سازمان ها 
بفرستد و این موضوع باعث شناخته تر شدن بیزینس 

ما و در نتیجه باعث فروش بیشتر می شود.
عمومی  روابط  واحد  که  دارد  وجود  روش   ۱0

فروش موفق عمل نماید.
۱- مشتریان خود را دقیقا بشناسیم

۲- دراولین برخورد، خاطره خوبی در آن ها بر جای 
بگذاریم

3- انتظارات عاطفی و پنهان مشتری را برآورده سازیم
4- از میزان کارهایی که مشتری باید انجام دهد و از 

زحمات او بکاهیم
5- تصمیم گیری او را آسان کنیم

۶- بر روی تا تصورات  مشتری تمرکز کنیم
۷- برنامه زمانی مشتری را تغییر ندهیم

8- چنان خرید خوبی را برای مشتری رقم بزنیم که 
بخواهد آن را تکرار کند.

9- برای خنثی کردن تجربه های بد مشتری تالش 
کنیم

۱0- مشتریان را مدیون خود کنیم

فروش از دیروز تا امروز
همچون  مواردی  بر  گذشته  در  فروش  فرآیند 
تمرکز بر فروش مقطعی، توجه به خصوصیات محصول، 
به خدمات مشتری،  بهایی  زمانی کوتاه، کم  مقیاس 

تعهد محدود به مشتری تکیه داشت.

اما امروز فروش باید…
تمرکز بر حفظ مشتری، توجه به مزایای محصول، 
مقیاس زمانی بلند مدت، بهای بیشتر به 
خدمات مشتری، تعهد زیاد به مشتری، 

تماس زیاد با مشتری باشد.

ذهنیت مشتری
میزان  در  کننده  مصرف  ذهنیت 

فروش ما تاثیر مستقیمی دارد.
زمانی که بتوانیم این ذهنیت ها را 
بدانیم و بشناسیم، دقیق تر و بهتر می 
توانیم مشتری را شناسایی و جذب کنیم.

دهنده  تشکیل  عناصر  از  برخی 
ذهنیت در مشتری به این شکل است:

– کیفیت کاال و محصول
– تنوع کاال

– میزان قیمت
– نور، رنگ، طرح، بهداشت

– وضعیت ظاهری و اخالقی کارکنان 
و فروشندگان

فاصله  خرید،  چرخ  پارکینگ،  محل   –
تا محل زندگی

– قبول مرجوعی
– سرعت در خدمات

– مهارت کارکنان فروش
– تبلیغات و روابط عمومی

– هدایا

فروشنده صمیمی
تر  است که صمیمی  ای کسی  فروشنده حرفه 

باشد در این صورت موفق تر است.
فروشنده های صمیمی نیازهای مشتری را می 
ارائه می دهد، با  شناسد، با مذاکره را ه حل مناسب 
فن بیان مناسب به اشکاالت و سواالت مشتری پاسخ 
می دهد، مشتری را قانع می کند، به مشتری احترام 
می گذارد، به زبان بدن مشتری توجه می کند، سعی 
می کند نقاط مشترکی با مشتری بیابد و از کار خود 

لذت می برد.

نمایش کاال
یکی از موارد مهم در میزان فروش یک بیزینس، 

میزان قدرت در نمایش »کاال« است.
ارائه محصول،  ترین شیوه های  قدیمی  از  یکی 
نمایش کاالست. بهترین محل برای نمایش کاال، نمایشگاه 
ها و ویترین های فروشگاه ها، محوطه داخلی فروشگاه ها 

و ویترین های اجاره ای در اماکن عمومی است.
تابلوهای  از  موثرتر  بسیار  کاال  عینی  نمایش 
در  کارها  و  کسب  از  بسیاری  امروزه  است.  تبلیغاتی 
را  نمایشگاهی  یا  و  فروشگاه  کاال،  تولید  جوار محل 
دایر می کنند و کلیه کاالهای خود را به معرض دید 

و مشاهده عموم قرار می دهند.
چنین کاری می تواند در تسهیل و تسریع معرفی 

محصول نقش بسزایی داشته باشد.

اولويت مجلس با دغدغه مردم و رهبری يکی شود
منتخب مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که اولویت 

مجلس باید با دغدغه مردم و رهبری یکی شود.
علی نیکزاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »باید اولویت مجلس 
با دغدغه مردم که دغدغه رهبر معظم انقالب هم هست یکی شود. این گونه 
نباشد که در شرایط حاضر که اقتصاد و معیشت دغدغه اول مردم است، مجلس 

به مواردی بپردازد که بیشتر سیاسی باشد.«

شرايط بازگشايی مدارس در هرمزگان مهيا نيست
نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: شرایط برای بازگشایی مدارس 

در استان هرمزگان به هیچ وجه مهیا نیست.
و  روش ها  از  باید  نیز  ما  افزود:  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  مرادی  احمد 
از شیوع  برای جلوگیری  بهداشت جهانی  پیشنهاد شده سازمان  پروتکل های 

این بیماری پیروی کنیم.
در  و  احساسی  نگاه های  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  نماینده  این 
از  عاری  محصالن  آموزشی  محیط  اگر  افزود:  کرد،  پرهیز  کرونا  با  مواجهه 
هرگونه ویروس کرونا بود، می  توانستیم در خصوص بازگشایی مدارس تصمیم 
گیری کرد اما مدارس استان هرمزگان شرایط استریل و مناسبی برای حضور 

دانش آموزان ندارد.
نگران  حاضر  حال  در  مربیان  حتی  و  اولیاء  اینکه  به  اشاره  با  مرادی 
توجه  با  استانی  مسئوالن  امیدوارم  کرد:  اضافه  وضعیت  هستند،  این 
روزه  همه  افزایش  و  کرونا  مثبت  موارد  در  هرمزگان  صعودی  روند  به 
باشند. هرمزگان  استان  در  مدارس  بازگشایی  اجرای  عدم  خواستار   آن، 

وی با بیان اینکه امکانات برای کنترل کرونا در تمامی مدارس هرمزگان وجود 
این موضوع  در  باید مسئوالن ستاد کرونا  ندارد، تصریح کرد: هرچه سریعتر 

بازنگری جدی کنند.

هيچ جريانی در مجلس دهم بر ديگری برتری نداشت
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، گفت: مجلس شورای اسالمی 
در این چهار دهه با آفاتی مواجه شده بود که برخی از این آفات مربوط به افراد 

و جریان ها و برخی هم متوجه جایگاه و روابط مجلس با سایر قواست.
عباس سلیمی نمین درباره عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: مجلسی که 
این روزها به پایانش نزدیک می شویم قطعا دارای قوت ها و ضعف هایی بوده 
است. اینکه گفته شود هیچ قوتی نداشته شاید خیلی بر اساس تحقیق و تامل 
جدی نباشد. بی شک مجلس اقداماتی در مسیر حل مسائل جامعه داشته و در 

کنار آن از ضعف ها و ایرادات جدی هم رنج برده است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در این چهار دهه با آفاتی مواجه شده 
بود که برخی از این آفات مربوط به افراد و جریان ها و برخی هم متوجه جایگاه 
و روابط مجلس با سایر قواست. در این بین بعضی معتقدند در چهارچوب قانون 
موجود می توان این آفات را حل کرد. برخی هم چنین اعتقادی ندارند. بعضی 
این مسئله که قوه مجریه ابزارهایی برای آلوده سازی نمایندگان و نمایندگان 
هم ابزارهایی برای امتیاز گیری از قوه مجریه داشته باشند را به ساختار قانون 
مجلس مرتبط می  دانند و برخی معتقدند در همین ساختار قانونی فعلی هم 

این آفات قابل رفع است.
امتیازگیری  این دوره  ابراز عقیده کرد: در  ادامه چنین  نمین در  سلیمی 
نمایندگان از دستگاه های اجرایی و آلوده سازی نمایندگان از سوی این دستگاه ها 
بیشتر متوجه قوه مقننه شد و مجلس از این لحاظ لطمه جدی دید. علت عمده 
رشد این آفت، نبودن یک جریان قوی در مجلس بود. هیچ جریانی در مجلس 
دهم بر دیگری برتری نداشت و با توجه به گرایش جریان امید به دولت، وزن 

دولت در مجلس تقویت شده بود.
معضل  این  که  بودیم  مجلس  بر  بی وزنی  شاهد  مواقعی  در  افزود:  وی 
موجب شد به جایگاه مجلس در ساختار سیاسی نظام لطمه وارد شود. مجلس 
در ساختار سیاسی کشور دارای موقعیت پراهمیتی است، ولی خود نمایندگان به 

دالیل مختلف این جایگاه را تنزل دادند.
اینکه  بیان  با  همچنین  ایران  تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر  مدیر 
فراکسیون های مجلس هم از عقبه حزبی برخوردار نبودند، گفت: فراکسیون ها 
قبیله گرایی شده  به  تبدیل  از مجلس  بیرون  از  نبود حمایت فکری  به دلیل 
بودند. وقتی فراکسیونی تشکیل می شود اما از سوی احزاب پشتیبانی فکری 
نمی شود، اعضای آن فراکسیون به یک عده ای تبدیل می شوند که هویت فکری 
نداشته و به لوایح و طرح ها بر اساس قبیله گرایی رای می دهند نه کار فکری.

وی تاکید کرد: اما اگر نمایندگان از خارج از مجلس توسط احزاب حمایت 
و پشتیبانی فکری شوند در فراکسیون ها هم رای بر اساس همان تحقیق حزبی 
اما وقتی این کار نباشد اعضای فراکسیون ها بدون فکر و بر  انجام می شود، 
فکر  و  اندیشه  از  نمایندگان  و  می دهند  رای  خود  فراکسیون  خواست  اساس 

فاصله می گیرند.
سلیمی نمین با بیان اینکه مجلس دهم دچار خالء هویتی و فکری شده 
بود، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس هم پس از دوران ریاست توکلی، 
بدترین دوران خود را سپری کرد و پشتیبانی فکری از نمایندگان نداشت. سطح 
این مرکز تنزل یافت و لطمه جدی به آن وارد شد. در این شرایط نباید انتظار 
داشت که مجلس قوت فکری داشته باشد اما مهم این است که از این تجربیات 
درس بگیریم تا این اشتباهات در مجلس یازدهم تکرار نشود و مجلس یازدهم 

از آفات مجلس دهم دور شود.
سلیمی نمین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: نمایندگان در 
شهرستان ها با صرف هزینه زیادی وارد مجلس می شوند. جریان اصالح طلب 
و اصولگرا هم عمدتا هزینه های انتخابات در تهران را قبول می کنند و کمک 

به شهرستان ها بسیار ناچیز است. زیرا برای آنها تهران اهمیت زیادی دارد.

مجلس يازدهم به سمت نظارت بر قوانين برود 
نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم بر ضرورت اصالح آیین نامه داخلی 
مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد 

نظارتی مجلس، باید آیین نامه  داخلی مجلس را اصالح کند.
جالل محمودزاده در مورد عملکرد مجلس دهم، با بیان اینکه هر مجلسی 
نکات مثبت و منفی دارد، اظهار داشت: عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی 
مناسب بوده است. تحقیق و تفحص ، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس 
دهم به وجود آمد. در بعضی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی 

مجلس را محدود می کند.
را  توانایی مجلس  قوانینی که  نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد 
محدود می کند، گفت: قوانین تحقیق و تفحص در آیین نامه مصداق بارز چنین 
قوانینی است. اگر هیئتی بخواهد گزارش یک تحقیق و تفحص را به مجلس 
ارائه کند، باید مراحل زیادی را طی کند. این مراحل باعث می شود که تحقیق 

و تفحص ها نتیجه ای نداشته باشد.
با  کمیسیون ها  بعضی  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  این 
گروه های تحقیق و تفحص که اغلب وقت زیادی را گذاشتند، همکاری کافی 
ندارند. نتیجتا دستگاه های نظارتی به تخلفات خود ادامه می دهند. الزمه مشکالت 
ارائه می شود،  نتایج تحقیق و تفحص که به کمیسیون ها  فوق این است که 

سریع تر به صحن علنی برود.
این نماینده مجلس، با تاکید بر ضرورت اصالح آیین نامه داخلی مجلس 
گفت: ما باید بتوانیم با متخلفین برخورد قانونی صریح کنیم. بیشتر تحقیق  و 
تفحص هایی که از مجلس به قوه قضائیه رفته است، منتج به صدور حکم نشده 

است. این ضعف نظارتی مجلس است.
بعد  تقویت  و  قوانین  بهتر  اجرای  برای  آینده  محمودزاده گفت: مجلس 
نظارتی مجلس، باید آیین نامه  داخلی مجلس را اصالح کند. ما قوانین زیادی 
داریم که این قوانین به صورت موازی به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. 
این قوانین بخش اداری را دچار سردرگمی می کند. مجلس آینده باید بیشتر به 

سمت نظارت بر قوانین برود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: مجلس کشورهای دیگر نیز اینگونه 
است. نمایندگان کمتر به سمت تولید قانون می روند مگر اینکه در مسئله ای، 
قانون وجود نداشته باشد. آنها بیشتر به سمت اجرای صحیح قانون می روند. مثال 
دولت ایران اقدامات بسیار ضعیفی از قانون برنامه ششم توسعه داشته است. هم 
اکنون دولت ۱0 تا ۱۲ درصد قانون ششم توسعه را می تواند اجرا کند. تا پایان 
عمرش نهایتا می تواند ۲0 تا ۲4 درصد قانون را اجرا کند. مجلس در این شرایط 

نباید قانون بنویسد بلکه باید بر قوانین نوشته شده نظارت کند.

نماز عيد فطر در مساجد برگزار ميشود
حجت االسالم والملسمین حسن روحانی در جلسه امروز ستاد مقابله با 
کرونا، اظهار کرد:  روز قدس امسال در ۲۱8 شهرستانی که وضعیت آنها سفید 
است و نماز جمعه در آن برقرار است می تواند برگزار شود، البته با مراعات همه 
پروتکل های بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت راهپیمایی بلکه صورت 

اجتماع در نماز جمعه برگزار می شود.
وی ادامه داد: برای شهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر گرفته شده، 
تهران شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی سخت است به عنوان پایتخت در  آن خبری 
نباشد و بر طبق تصمیم گیری مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از یک 
انجام  است  تبلیغی  واقع حرکت  در  به وسلیه خودرو که  انتها حرکتی  تا  مبدا 

می شود و اجتماع مردمی نداریم.
رئیس جمهور در مورد  آخرین تصمیم برای برگزاری نماز عید فطر هم 
گفت: بنا شد در سراسر کشور نماز عید فطر برگزار شود اما نه در مصالها و 
اماکنی که اجتماعی بزرگ مثل سال های گذشته انجام می شد، بلکه هر مسجدی 
می تواند را رعایت دستورالعمل های بهداشتی نماز را برگزار کنند مردم در منازل 

خود هم می تواند نماز  را بخواند.
رئیس جمهور در خصوص روند بازگشایی حرم های متبرکه گفت: بنا شد 
صحن های اماکن مقدس بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب دستورالعمل 
های تعیین شده بازگشایی شوند، ولی همچنان رواق ها و حرم ها بسته خواهند 
ماند. بنا شد فعال سه ساعت صبح و سه ساعت بعد از ظهر درهای صحن باز 
شود تا مردم با حضور در صحن ها به اعمال زیارتی خود پرداخته، ولی این توقف 
نباید بیش از حد باشد؛ البته این آغاز کار است و هر چه به جلوتر برویم شرایط 

بهبود پیدا خواهد کرد.
وی افزود: رستوران ها نیز بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب پروتکل های 
همین  چارچوب  در  نیز  کنکور  می گیرند.  از سر  را  خود  فعالیت های  بهداشتی 
اکنون  که  پزشکی  رشته های  از  غیر  دانشگاه ها  شد.  خواهد  انجام  پروتکل ها 
کارگاه ها  و  آزمایشگاه  در حوزه  از ۱۷ خرداد  را  فعالیت خود  فعال هستند  نیز 

آغاز خواهند کرد.
روحانی گفت: فعالیت های ورزشی بازگشایی خواهند شد البته این کار باید 
در چارچوب پروتکل های بهداشتی و بدون تماشاچی باشد، هیچ اجتماعی را 
شاهد نباشیم و تماشاچی در این حوزه حضور نداشته باشد که این پروتکل از 

سوی وزارت بهداشت ابالغ خواهد شد.
رئیس جمهور درباره فعالیت هتل ها در این ایام گفت: در این ایام هتل ها 
کامال بسته نیستند صرفا قسمت رستوران آنها بسته بود. هتل ها باز بود مردم 
می توانستند به هتل بروند و حتی می توانستند به رستوران هتل بگویند که غذا 
را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رستوران هتل ها 

نیز فعال خواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از ایجاد یأس و 
اضطراب در جامعه گفت: این اقدامات آثار روانی و آثار تصمیم گیری اقتصادی 
برای آینده دارد. مسووالن پزشکی، اجتماعی و سیاسی کشور برای مردم به 
با  صورت واضح توضیح دهند که دوران سختی تمام نشده است و همچنان 

این ویروس خطرناک رو به رو هستیم. اما شرایط ما از دیروز بهتر شده است.
وی اضافه کرد: در اوایل اسفند مشکالتو بهم ریختگی هایی وجود داشت و 
کسی نمی دانست که باید چه کند و از عالیم این ویروس اطالع دقیقی نداشت و 
هر کسی چیزی می گفت، اما مهارت کادر درمانی ما و مردم به مراتب باال رفت 

و پزشکان و پرستاران اکنون تقریبا عالیم این ویروس را می دانند.
وی همچنین گفت: تجهیزات ما هم بیشتر شده است و تجهیزات الزم را 
در حال حاضر در اختیار داریم. مردم باید بدانند شرایط فردا بدتر از امروز نیست، 
مگر این که گفته شود ویروس در چند ماه آینده جهش می یابد؛  البته اگر هم 
جهش بیاید ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم ضمن احتیاط باید امیدوار باشند. 
شرایط ما در آخر اردیبهشت کامال متفاوت است اما باید احتیاط کنیم و فکر 
نکنیم این ویروس تمام شده است. کنار گذاشتن دستورالعمل ها می تواند تعداد 
مبتالیان را افزایش دهد و ما دوباره دچار مشکل شویم. نه باید دلهره ایجاد 
کنیم و نه بی تفاوتی. ما در کشور دعوای نان و جان یا جان و دین نداریم. دین، 

نان و جان در کنار هم هستند.
از طریق  در کنار خطر سالمت مردم،  این که  بیان  با  ادامه  در  روحانی 
به  بیگانه متوجه خطر دیگری شدم، خاطرنشان کرد: آن رسانه ها  رسانه های 
بریزند؛ مثال  به هم  را  را تعطیل کرده و آن  بیماری می خواستند کشور  بهانه 
این است که سالمت مردم یک خدمت ضروری است. آب، برق و گاز هم یک 
خدمت ضروری است مواد غذایی و ضد عفونی هم یک کاالی ضروری است 
ما از همان ابتدا بر خدمات و کاالهای ضروری متمرکز شدیم تا این خدمات 
و کاالها حتی بدون یک روز تعطیلی به مردم ارائه شوند و به همین خاطر هم 

مشکل جدی پیدا نکردیم.
اینکه بهداشت فردی یک اصل است، تصریح  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
کرد: باید فاصله گذاری اجتماعی هوشمند را تا ماه ها ادامه دهیم. دست دادن، 
آغوش گرفتن و به مهمانی رفتن را برای مدتی فراموش کنیم. کرونا وجود دارد 
و ما  باید خود را با این شرایط تطبیق بدهیم هر جا هم مردم رعایت کردند 

کار خوب پیش رفته است.
وی ادامه داد: باید فرد مبتال از جامعه جدا شود و کسی که مبتال می شود 
هم به خودش خبر دهیم و هم به خانواده و محل کارش؛ اما این کار با اینکه 
تصمیم ستاد کرونا بوده است، انجام نمی شود در مواردی هم به خود بیمار هم 
گفته نمی شود و در زمینه تشخیص بیماری میان دستگاه های مختلف ناهماهنگی 
وجود دارد. باید دستور العمل های روشنی به تمام مراکز درمانی در این زمینه ابالغ 
شود آموزش های کافی هم به مردم بدهیم؛ زیرا آموزش ها کافی نیست. بیماریابی 
هم باید به شکل عملی انجام شود تا بتوانیم سریعتر  از این دوران عبور کنیم.

وی با بیان این که باید کار را به دست مردم بدهیم، گفت: مردم باید به 
مسووالن و متخصصین اعتماد کنند و هر چه شفافیت و صداقت ما بیشتر باشد 
باشد  بیشتر  دستگاه ها  همکاری های  چه  هر  می شود،  بیشتر  نیز  مردم  اعتماد 
اعتماد مردم بیشتر می شود. وقت برای دعوا زیاد داریم االن نه وقت دعوا بلکه 
وقت اتحاد است. مردم وقتی ببنند چه نوع حرف زده می شود اعتمادشان سلب 
می شود. باید با مردم صادق باشیم و البته صدای مردم را هم بشنویم و آنها را 
برای حداقل چند ماه زندگی با کرونا آماده کنیم؛ ممکن است مناطق سفید، زرد 
شود و بنابراین مراقبت الزم است باید بدانیم دوران کرونا تمام نشده است و 

همچنان هوشیارانه و حساب شده عمل کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که باید برای افرادی که دچار فشار زندگی 
هستند بسته های حمایتی درست کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی مشاغل هنوز باز 
نشدند که آنها مستاجر هستند و چک دارند. دولت در حد توان خود به آنها کمک 
کرده و مردم، خیرین و بسیج، سپاه و کمیته امداد نیز در حال کمک هستند، در 

شرایط سختی بسر می بریم و باید به این افراد کمک کنیم.

دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر مانند ساير صنوف ديده شوند
رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خودمان را نمایندگان 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر دانسته و به دنبال تحقق مطالبات این قشر هستیم 
بیان کرد: حد اقل انتظار این است که دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر  در 

شرایط کنونی باید مانند سایر صنوف دیده شود.
حجت االسالم و المسلمین احمد مازنی ، با تاکید بر لزوم توجه به معیشت 
اصحاب فرهنگ و هنر در شرایط اقتصادی به وجود آمده بر اثر شیوع کرونا ویروس 
و با اشاره به اقداماتی که در این حوزه صورت پذیرفته است، گفت: از مهم ترین 
مسائل مورد نظر ما بعد از شیوع کرونا ویروس تاکید بر توجه مسئوالن به کسب و 
کار های فرهنگی و هنری همچون دیگر کسب و کار هاست؛ قطعا آثار اقتصادی و 
اجتماعی کرونا که بر صنوف مختلف وارد می شود بر صنوف فرهنگی و هنری نیز 
وارد می شود، به همین دالیل این صنوف نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار بگیرند.

وی افزود: از یک سو اصحاب فرهنگ و هنر دارای عزت نفس و مناعت 
از جهت دیگر  و  کنند  نمی  را مطرح  اقتصادی خود  و مشکالت  طبع هستند 
مشاغل فرهنگی و هنری از سوی دیگران در درجه اول اهمیت قرار نمی گیرد 
و معموال به مشاغل مرتبط با بخش های دیگر بیشتر توجه می شود و بخش 
واقع می شوند؛ خود اصحاب فرهنگ و هنر هم  فرهنگ و هنر مورد غفلت 
نتوانستند احساس نیاز و ضرورت کاالهای هنری و فرهنگی را در سبد زندگی 

مردم به جامعه منتقل کنند.
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1460- یکشنبه 28 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

براساس اعالم وزارت کار در راستای 
و  کسب  به  حمایتی  تسهیالت  پرداخت 
کارهای آسیب دیده از کرونا مبلغ 50 هزار 
و  شده  گرفته  درنظر  اعتبار  تومان  میلیارد 
پرداخت تسهیالت به بنگاه ها از اوایل خرداد 

ماه آغاز می شود.
پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب 
جمله  از  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای  و 
حفظ  راستای  در  کار  وزارت  سیاستهای 
کار  نیروهای  از  صیانت  و  بنگاه ها  اشتغال 
که  شغلی  ۱3رسته  اساس  این  بر  و  است 
کارگروه  سوی  از  تازگی  به  آنها  اسامی 
به روزرسانی شده  کرونا  با  مقابله  اقتصادی 
و بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را 
متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب 
می  هستند،  فرمایی  خویش  یا  کارفرمایی 
kara. کارا  سامانه  در  نام  ثبت  با  توانند 

mcls.gov.ir از تسهیالت حمایتی کرونا 
بهره مند شوند.

وزارت  شغلی،  رسته   ۱3 این  از  فارغ 
کار یک میلیون کارگاه دارای شماره و ثبت 
شده، با 3 میلیون و ۲00 هزار کارگر و نیروی 
را شناسایی و  از کرونا  انسانی آسیب دیده 
دریافت  مصوبه  مشمول  پیامک،  ارسال  با 

تسهیالت کرونایی اعالم کرده است.
وام  توانند  می  که  شغلی  گروه   ۱3

کرونا بگیرند:
مراکز تولید و توزیع صنایع دستی

کیف  پوشاک،  فروش  و  تولید  مراکز 
و کفش

 ، تی فر مسا ت  ما خد ی  نسها ا ژ آ
گردشگری و زیارتی

مراکز باشگاهها و مجتمع های ورزشی 
و تفریحی

هنری،  فرهنگی،  موسسات  و  مراکز 
رسانه ای و آموزشی

مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی 
و آبمیوه و قنادی ها

رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، 
هوایی، ریلی و دریایی

ها،  گرمابه  رانندگی،  آموزشگاههای 
آرایشگاهها و سالنهای زیبایی

آماده  غذاهای  فروش  و  تولید  مراکز 
ها،  طباخی  ها،  بوفه  و  رستورانها  از  اعم 
اغذیه  و  ها  خانه  قهوه  پذیرایی،  تاالرهای 

فروشی ها
مراکز مربوط به گردشگری، هتل ها، 

مسافرخانه  مهمانپذیرها،  آپارتمانها،  هتل 
و  اقامتی  مراکز  و  ها  موزه  زائرسراها،  ها، 

گردشگری و بوم گردی
پروانه  دارای  خصوصی  موسسات 
بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه 
های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی و 

پارکلینیکی فعالند
توسعه  معاون   - منصوری  عیسی 
مبنای  کار،  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی 
وجود  را  کرونا  تسهیالت  پرداخت  اصلی 
می  و  دانسته  بنگاه  در  شده  بیمه  شاغل 
نباید  بنگاه ها  این  در  کار  نیروی  گوید: 
اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری به 
صندوق بیمه بیکاری معرفی شده باشد، اگر 
نیروی کار تعدیل شده و برای گرفتن بیمه 
بیکاری مراجعه کرده باشد مشمول دریافت 

تسهیالت نخواهد شد.
وی با اشاره به ۱3 گروه شغلی مشمول 
دریافت تسهیالت می گوید: کارفرمایانی که 
به آنها پیامک ارسال شده در صورت تمایل 
می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند ولی 
کارفرمایانی که مشمول این رسته ها بوده 
در  است،  نشده  ارسال  پیامک  آنها  برای  و 
از  پیامک  ارسال  منتظر  باید  بعدی  مراحل 

سوی وزارت کار باشند.
گوید:   می  کار  وزیر  اشتغال  معاون 
پرداخت  ایم   کرده  بینی  پیش  که  آنطور 
ابتدای  از  واحدها  دسته  این  به  تسهیالت 
برای  آن  مبلغ  که  شود  می  آغاز  خرداد 
بنگاه هایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند، 
به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده 
۱۲ میلیون تومان وام و برای بنگاه هایی که 

به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل 
شده اند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱۶ 

میلیون تومان است.
به گفته منصوری، برای بنگاه های با 
درصد   ۷0 نفر،   50 از  کمتر  شاغل  نیروی 
از تسهیالت جهت پرداخت دستمزد و 30 
نظر  در  در گردش  به عنوان سرمایه  درصد 
 50 بزرگتر،  بنگاه های  در  اما  شده  گرفته 
درصد تسهیالت به پرداخت دستمزد و 50 
درصد به عنوان سرمایه در گردش اختصاص 

یافته است.
شرط دریافت وام کرونا چیست؟

بنگاه هایی مشمول دریافت تسهیالت 
تاکنون  از سال گذشته  گیرند که  قرار می 
فعال بوده، نیروهای کار خود را تعدیل نکرده 
و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده 
باشند. بنگاه هایی که کد کارگاهی از سازمان 
تامین اجتماعی داشته باشند می توانند این 
تسهیالت را دریافت کنند. این بنگاه ها پس از 
تایید اطالعات و استمرار اشتغال آنها از سوی 
تامین اجتماعی، توسط ستاد ملی کرونا برای 
پرداخت تسهیالت حمایتی انتخاب و معرفی 
می شوند ولی اگر ارتباط بیمه ای با تامین 
دریافت  مشمول  باشند،  نداشته  اجتماعی 

تسهیالت حمایتی نمی شوند.
مبلغ وام کرونا چقدر است؟

کرونا  از  مستقیم  که  کارگاه هایی  در 
لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ 
نیروی  هر  ازای  به  وام  تومان  میلیون   ۱۶
واحدهای  در  و  یابد  می  اختصاص  انسانی 
کسب و کاری که فعال بوده، تعطیل نشده و 
غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند، مبلغ ۱۲ 

میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
نرخ سود تسهیالت و مدت بازپرداخت

نرخ سود تسهیالت ۱۲ درصد بوده و 
مراحل پرداخت آن به کارفرمایان از ابتدای 
خرداد ماه و به تدریج صورت می پذیرد. دوره 
بازپرداخت تسهیالت پس از یک دوره تنفس 
از مهرماه سال جاری و به مدت دو سال است 
و وثایقی که برای دریافت تسهیالت توسط 
ارائه  با  بانکها دریافت می شود، متفاوت و 

سفته و معرفی ضامن خواهد بود.
چند  و  است  چقدر  کرونا  وام  سقف 

ضامن می خواهد؟
تسهیالت حمایتی کرونا از ۱۲ میلیون 
تومان تا ۲00 میلیون تومان است که برای 
میلیون   ۱۲ سقف  تا  تسهیالت  دریافت 
کافی  متقاضی  توسط  سفته  ارائه  تومان، 
است اما تسهیالت ۱۲ تا 48 میلیون تومانی 
خواهد. می  ضامن  یک  و  متقاضی  سفته 

برای تسهیالت 48 تا ۱۲0 میلیون تومانی 
و  ضامن  دو  متقاضی  فرد  سفته  بر  عالوه 
برای تسهیالت ۱۲0 تا ۲00 میلیون تومانی 
عالوه بر سفته سه ضامن نیاز است. برای 
میلیون   ۲00 از  بیش  تسهیالت  دریافت 
از سوی صندوق  تضمین  ارائه  تومان هم، 
ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تشخیص 

بانک الزامی است.
اقتصادی  فعالیت  و  شغل  عنوان   ۱3
kara.mcls. نشانی  به  کارا  سامانه  در 

gov.ir بارگذاری شده و همه صاحبان این 
مشاغل و زیرمجموعه های آن می توانند کد 
برای  نام  ثبت  مراحل  و  وارد  را  خود  ملی 
دریافت تسهیالت را دنبال کنند.اگر پیامک 
به متقاضیان نرسیده باشد به منزله مشمول 
نبودن آنها نیست و می توانند تقاضای خود 

را در سامانه کارا به ثبت برسانند.
روز  از  »کارا«  سامانه  در  ثبت نام 
و  شده  آغاز  ماه  اردیبهشت   ۲4 چهارشنبه 
اجرایی  دستگاههای  از  دریافتی  اطالعات 
اعالم  برابر  تکمیل می شود.  آینده  هفته  تا 
اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   50 کار،  وزارت 
از  حمایت  برای  مرکزی  بانک  سوی  از 
اختصاص  کرونا  از  دیده  آسیب  بنگاه های 
در  بنگاه  از ۱8 هزار  بیش  تاکنون  و  یافته 
به  توجه  با  اند.  کرده  نام  ثبت  کارا  سامانه 
آنکه محدودیتی در ثبت نام وجود ندارد آمار 
ثبت نام کنندگان طی روزهای آینده قطعا 

بیشتر خواهد شد.

بانك توسعه صادرات ۲۰۰۰ ميليارد ريال تسهيالت برای صادرات كاالهای 
محصوالت كشاورزی اختصاص داد

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای 
تسهیالت سرمایه در گردش ویژه صادرات محصوالت کشاورزی 
به متقاضیان این بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق 

توسعه ملی اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این قرارداد 
که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و 

به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.
اعطای  برای  قرارداد  این  موضوع  سپرده  از  استفاده  گزارش،  این  براساس 
تسهیالت به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط 
به  بانک  داخلی  منابع  با  ترکیب  بود که نسبت 50-50  قرارداد خواهد  در  مندرج 

صادرات اختصاص می یابد.
سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر 50 
میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر 400 میلیارد ریال تعیین شده و بانک 
موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای 
در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  به  نسبت  شده  تعیین  سقف  در  فروش  و  صادرات 

گردش اقدام کند.
بر اساس این قرارداد، نرخ سود تسهیالت اعطایی به متقاضیان از محل این 

سپرده، ۱۱درصد خواهد بود.
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت، تمام اشخاص حقیقی 
ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی 
خصوصی، تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی 

غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.
از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و  بانک برای تحقق رسالت حمایت  این 
اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱39۱ به انعقاد قراردادهای 
عاملیت ارزی و سپرده گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

پیش از این نیز قرارداد مشابهی به منظور حمایت از صادرات کاالهای صنعتی 
و به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال با صندوق توسعه ملی منعقد شده است.

پیام مدیرعامل بانک سینا به مناسبت روز روابط عمومی:
روابط عمومی مدرن و منسجم عامل موفقيت سازمانهاست
هفته  رسیدن  فرا  پیامی،  در  سینا  بانک  مدیرعامل      
ارتباطات و روز روابط عمومی را تبریک گفت و از فعاالن این 
عرصه به ویژه همکاران روابط عمومی این بانک قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، متن پیام دکتر ایمانی 
به شرح زیر است:

»امروزه با توسعه روز افزون علم و شبکه ای شدن جوامع 
که در آن ترکیبی از وسایل ارتباط جمعی، پایه ها و ساختارهای کلیدی جامعه را در 
سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی شکل می دهند و سازماندهی می کنند، نقش 
روابط عمومی ها به عنوان نهادی که می توانند به صورت نظام مند، برنامه ریزی 
شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم جامعه با سازمان 

اقدام کنند، بسیار حائز اهمیت است.
بین  موثر  ارتباط  حلقه  عنوان  به  و هدفمند،  منسجم  مدرن،  روابط عمومی 
سازمان و جامعه است که زمینه تبادل افکار، اطالع رسانی صحیح و ارتباط دوسویه 
سازمانی را با بهره مندی از شیوه ها و تکنیک های ارتباطی کارآمد و موثر، فراهم 

کرده و مسیر موفقیت و تحقق اهداف سازمان را فراهم می سازد.
روابط عمومی، هنرمردم  داری با استفاده از فنون و ابزار ارتباطی است تا در 
جامعه ای که هر لحظه به سمت نوآوری، پیشرفت و پیچیدگی ارتباطی پیش می 
رود، از طریق ایجاد تفاهم و ارتباط ساده و صمیمی، راه تعامل با افکار را هموار سازد.

از طرفی روابط عمومی به عنوان مرکز و هسته اصلی سازمان، با ایفای نقش 
مهم خود در حوزه ارتباطات درون سازمانی، می تواند با تقویت اعتماد بین مدیران 
و کارکنان، ذهن و اندیشه نیروی انسانی را در تحقق اهداف سازمانی، همراه سازد 
و با هم افزایی و هم اندیشی، روند رو به رشد سازمانی را بیش از پیش تقویت نماید.

در فرصت ۲۷ اردیبهشت ماه، روز روابط عمومی و هفته ارتباطات را به تمامی 
اندرکاران عرصه روابط عمومی به ویژه همکارانم در بانک سینا  فعاالن و دست 
تبریک عرض می نمایم و امیدوارم با تداوم روند به کارگیری مدیران و کارکنان 
روابط عمومی کاردان، متخصص، بااخالق و هنرمند در کشورمان، شاهد بهبود و 

تقویت روزافزون اعتماد عمومی به سازمانها باشیم«.

اعطای امتياز اخذ تسهيالت، ويژه سپرده گذاران بلندمدت نزد بانك آينده
بانک آینده با هدف جلب رضایت مشتریان و در راستای 
ارزان قیمت،  تسهیالت  به  جامعه  مختلف  گروه های  دسترسی 
برای آن دسته از مشتریان بانک که دارای انواع حساب سپرده 
بلندمدت بوده یا نسبت به افتتاح این نوع حساب، اقدام می کنند، 

اولویِت اخذ امتیاز تسهیالت فوری را فراهم خواهد ساخت.
بر این اساس، کلیه مشتریان بانک آینده که دارای یکی از انواع سپرده های 
بلندمدت هستند، در صورت نیاز به نقدینگی، می توانند بدون فسخ قرارداد یا برداشت 
دریافت  شامل  طرح،  این  ویژه  امتیازات  از  خود،  سرمایه گذاری  سپرده  از  بخشی 
تسهیالت با کم ترین تشریفات اداری )بدون نیاز به ضامن( و در سریع ترین زمان 

ممکن )حداقل ۲4ساعت بعد از افتتاح حساب(، بهره مند شوند.
سود  نرخ  و  سپرده(  مبلغ  درصد   85 تا  )حداکثر  اعطایی  تسهیالت  میزان 
بلندمدت  نرخ سود سپرده   اساس  بر  تا ۱8 درصد(،  )حداکثر  این طرح  تسهیالت 

مشتری، متغیر خواهد بود.
یا  )حداکثر ۲4ماهه(  اقساطی  دو روش  به  این طرح،  تسهیالت  بازپرداخت 

یک جا )حداکثر ۶ماهه( برای کلیه مشتریان، فراهم شده است.
گفتنی است؛ پرداخت این تسهیالت در قالب یکی از انواع عقد مشارکت مدنی 

یا مرابحه، ضمن رعایت شرایط و ضوابط مربوط، امکان پذیر خواهد بود.

تقويت واحدهای توليدی پارس جنوبی با هدف اشتغال زايی
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، موضوع اشتغال جوانان 
استان بوشهر را حائز اهمیت و آن را در گرو تقویت واحدهای تولیدی مستقر در 

پارس جنوبی خواند.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ایرج 
خرمدل، اشتغال نیروهای بومی را یکی از سیاست های این سازمان در پارس جنوبی 
عنوان کرد و گفت: موضوع اشتغال فرزندان این استان به عنوان یک دغدغه و در 
حد ظرفیت های موجود دنبال خواهد شد که پیش فرض آن رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی در منطقه پارس جنوبی است. در سال جهش تولید به دنبال ایجاد زمینه های 
تسهیل کننده افزایش میزان سرمایه گذاری در پارس جنوبی هستیم تا در نتیجه آن، 

حلقه های مفقود زنجیره تولید تأمین شود.

عراق: بغداد به طور كامل به توافق اوپك پالس پايبند است
سرپرست جدید وزارت نفت عراق از پایبندی کامل این کشور به توافق کاهش 

تولید نفت اوپک پالس خبرداد.
از بصره، عراق در جلب موافقت شرکت های  به گزارش خبرگزاری رویترز 
بین المللی فعال در توسعه میدان های عظیم نفتی این کشور به منظور تعمیق کاهش 
تولید موفق نبوده است و مقدار کاهش تولید این کشور در مجموع  ۷00 هزار بشکه 
در روز یعنی یک سوم کمتر از سهمیه تعیین شده برای این کشور در قالب توافق 
کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به 

»اوپک پالس« خواهد بود.
مقام های نفتی عراق روز چهارشنبه گذشته اعالم کردند شرکت های بزرگ 
نفتی  فعال در پنج میدان نفتی عظیم در جنوب این کشور پذیرفته اند تولید خود را 

300 هزار بشکه در روز کاهش دهند.
عراق همچنین تولید دیگر میدان های نفتی  را که به تنهایی اداره می کند کاهش 

می دهد و کل کاهش تولید این کشور حدود ۷00 هزار بشکه در روز خواهد بود.
علی علوی، سرپرست جدید وزارت نفت عراق در بیانیه ای اظهار کرد: عراق 
به طور کامل به توافق کاهش تولید اوپک پالس پایبند است، اما توضیح بیشتری 
در این زمینه نداد. بر اساس توافق اوپک پالس، سهمیه کاهش تولید عراق برای 

ماه های مه و ژوئن، روزانه یک میلیون و ۶0 هزار بشکه است.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل )۲4 
فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )۱۲ اردیبهشت ماه( 9 

میلیون و ۷00 هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.
توافق عراق با شرکت های بزرگ نفتی پس از آنچه مقام های عراقی آن را 
»موضع دفاعی« شرکت های بین المللی نفتی فعال در توسعه میدان های جنوبی عراق 

نامیدند، به دست آمده است.
امتناع بزرگان نفتی از کاهش بیشتر تولید نفت، نشانگر دشواری هایی است که 
عراق برای پایبندی کامل به توافق کاهش عرضه نفت اوپک پالس با آن روبه روست.

عمان هم كاهش توليد خود را تشديد می كند
وزیر نفت و گاز عمان اعالم کرد که این کشور در ماه ژوئن، کاهش تولید نفت 

را ۱0 تا ۱5 هزار بشکه در روز تشدید خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، محمد بن حمد الرمحی، روز جمعه گذشته 
اعالم کرد پس از آنکه عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان اوپک در خلیج فارس، 
برای کاهش مازاد جهانی نفت، کاهش  تولید خود را تشدید کردند، عمان نیز در نظر 
دارد کاهش تولید نفت خود را در ماه ژوئن ۱0 تا ۱5 هزار بشکه در روز تشدید کند.
وی افزود: این تعمیق کاهش تولید به احتمال زیاد از ماه ژوئن اجرایی خواهد شد.

عربستان سعودی، کویت و امارات توافق کرده اند روزانه یک میلیون و ۲00 
هزار بشکه فراتر از تعهد خود در توافق کاهش عرضه اوپک پالس برای کاستن 
روزانه 9 میلیون و ۷00 هزار بشکه در ماه های مه و ژوئن، از تولید خود بکاهند، در 
نتیجه پس از ماه آوریل رقم کاهش تولید به روزانه ۲ میلیون و ۷00 هزار بشکه 

در روز رسیده است.

آژانس بین المللی انرژی:
اوضاع پااليشگران نفت جهان در ماه ژوئن بهبود می يابد

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد امکان بهبود فعالیت پاالیشگاه های نفت 
جهان با حاشیه سود کم در ماه ژوئن وجود دارد.

انرژی  بین المللی  آژانس  نیویورک،  لندن و  از  به گزارش خبرگزاری رویترز 
)IEA( اعالم کرد: تولید جهانی فرآورده های نفتی می تواند از ماه ژوئن دوباره با 
افزایش روبه رو شود؛ این در حالی است که رقم حاشیه سود پاالیشگاه ها به دلیل 
شرایط قیمت نفت خام محدود خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان خیلی سریع تر از حد 

انتظار تولید را کاهش داده اند.
این نهاد در گزارش ماهانه خود اعالم کرد: اگر تولید نفت خام سریع تر از 
پیش بینی ها نسبت به مازاد عرضه تنظیم شود، سبب قیمت نفت خام بهبود می یابد 

و به دنبال آن حاشیه سود پاالیشی کاهش خواهد یافت.
در روزهای اخیر، بسیاری از کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان  اعالم 
کردند تولید نفت خود را بیش از آنچه در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس«، متعهد شده اند، 
کاهش می دهند. تولیدکنندگان نفت در آمریکا و کانادا نیز خیلی سریع تر از آنچه انتظار 
می رفت، روزانه یک میلیون و ۷00 هزار بشکه از عرضه نفت خود را کاهش داده اند.

در حالی که کاهش برخی محدودیت های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا 
باید سبب افزایش تقاضای سوخت شود، پاالیشگاه ها هنوز هم با مشکالت بزرگی 
روبه رو هستند و تا زمان بهبود حاشیه  سود، تعداد بیشتری از آنها تعطیل خواهند شد.

وزارت کار اعالم کرد؛

زمان و مبلغ تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

اخطاریه دفترخانه
المکان  ، آدرس: مجهول  آزاد  نام ونام خانوادگی مخاطب: میرسعید فاطمی، شغل 
بشماره  دادنامه  طی  رشید  فرزند  احمدلو  شیخ  کریمی  فریبا  خانم  جنابعالی  همسر   ،
98099۷۲98840۱93۲ و به کالسه پرونده 9۷0998۲98840۱8۱0 و تاریخ ۱398/۱۱/۲0 
از سوی شعبه چهارم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان بهارستان ، جهت اجرای آن به این 
دفترخانه مراجعه نموده و پس از انقضاء مدت اعتراض حکم یاد شده قطعیت یافته و قابل 
اجرا است ، با توجه به مراتب فوق  به جنابعالی برای بار دوم اخطار اداری و قانونی میگردد 
که تا هفت روز بعد از تاریخ ابالغ جهت اجرا و ثبت طالق همراه همسرتان خانم فریبا کریمی 
شیخ احمدلو  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به دفترخانه طالق شماره ۷ رباط 
کریم واقع در نسیم شهر ضلع شرقی میدان ۷ تیر ) شهرداری( پالک 4۶9 - طبقه دوم واحد 
3 مراجعه فرمایید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی طالق مذکور صورت خواهد گرفت.

سیف اله رحیمی - سردفتر ازدواج ۷۲ و طالق ۷ رباط کریم

۱50CC سیوان  سبزموتورسیکلت  وبرگ  وکارت  کمپانی  وبرگ  مالکیت  اسناد 
مدل۱394 شماره موتور0۱49NDR0۷۱0۲۶وشماره شاسی۱50F94455۶8  وشماره 
پالک 84۱49-3۷۶ وشناسه۱50F94455۶8***NDR مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.مریوان

آگهي حصروراثت
آقای محسن فرهبد رودبارکی به شماره شناسنامه 43۱43 فرزند عبدالمحمد از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالمحمد 
فرهبد رودبارکی  فرزند محمد در تاریخ 98/۱۲/۲ در شهرستان  رشت فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محسن فرهبد رودبارکی به ش ش 43۱43 
فرزند عبدالمحمد نسبت پسر۲-محمد فرهبد رودبارکی به ش ش ۱9۲۱ فرزند عبدالمحمد 
نسبت پسر3-سکینه صنعت زیتون کار به ش ش ۲۱544 فرزند محمد نسبت زوجه به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره 5۱8 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
خانم رقیه پور اسمعیل میشامندانی به شماره شناسنامه ۱854 فرزند محمدعلی از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فالح 
عطا طلب  فرزند علی در تاریخ  98/۱۲/۱8 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- آرش فالح عطا طلب به ش ش ۲93۲۶ فرزند 
حسین نسبت پسر۲-اشکان فالح عطا طلب به ش ش ۲58۱943580 فرزند حسین نسبت 
پسر 3-علی فالح عطا طلب به ش ش ۱030 فرزند غالمحسین نسبت پدر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 

به شماره۲۶5 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
خانم محترم سوسنی مهوش  به شماره شناسنامه ۷44  فرزند هادی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی سوسنی مهوش  
فرزند علی در تاریخ 99/۱/۱4  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمدعلی سوسنی مهوش به ش  ش40۲ فرزند هادی نسبت 
پسر۲-محترم سوسنی مهوش به ش ش ۷44 فرزند هادی نسبت دختر3- معصومه حق 
بیان محمدی به ش ش ۱۱5 فرزند غالمرضا نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده ورثه 
به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  از مالحظه  اینک پس  ندارد  دیگري 
شماره48۱ 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

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عابدین فتحی با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء  شده 
منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی 
است سند مالکیت دفترچه ای به شماره 5۲۲۷5 تحت پالک ۱۶4 فرعی از ۱954 اصلی 
واقع در بخش یک متعلق به وی میباشد که بعلت سرقت مفقود گردیده است با بررسی دفتر 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۷8۷۲ صفحه ۲95 جلد ۱۲9 بنام عصمت یوسفوند 
ثبت و صادر و تسلیم شده است که برابر سند قطعی ۶۱۶۲9 مورخ ۲8/۷/۷5 دفترخانه 8بنام 
عابدین فتحی ثبت گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره 
یک ماده ۱۲0آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد  ظرف مدت ۱0روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض  کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت  یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
اعتراض در مهلت مقرر و یا اصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
ملک نیاز اسداللهی 

رییس ثبت اسناد و امالک خرم آباد

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای محمود تاجیک حسین آبادی دارای شناسنامه شماره ۲49۱ به شرح دادخواست به 
کالسه 990004۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان حسینعلی تاجیک حسین آبادی به شناسنامه ۲5۲ در تاریخ 98/۱0/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

محمود تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲49۱ پسر متوفی
فرهاد تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱345 

صادره از ورامین پسر متوفی
رسول تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 3۱8 تاریخ تولد ۱34۶ 

صادره از ورامین پسر متوفی
محسن تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱350 

صادره از ورامین پسر متوفی
محمد تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱354 

صادره از ورامین پسر متوفی
میثم تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 5۷۷۶ تاریخ تولد ۱3۶۱ 

صادره از ورامین پسر متوفی
معصومه تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 5۶3 تاریخ تولد ۱348 

صادره از ورامین دختر متوفی
زهره تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱358 صادره 

از ورامین دختر متوفی
فاطمه تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 443۷ تاریخ تولد ۱3۶4 

صادره از ورامین دختر متوفی
مرضیه صدقی صابر فرزند جلیل شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱348 صادره از 

ورامین همسر متوفی 
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.خ/م.الف ۲۶
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف بخش جوادآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
دفترخانه  مهر  به  استشهاد محلی مصدق  برگ  دو  تسلیم  با  خانم مهری کمالی 
84 همدان برابر وارده شماره 98/۲8880 – 98/۱۱/۱9 مدعی است که سند مالکیت 
الکترونیکی شماره  اعیانی پالک ۱/۲۱۶09 واقع در حومه سه همدان ذیل ثبت دفتر 
مفقود  انگاری  به علت سهل  به شماره چاپی ۷۶9۷9۷  و   ۱39۶۲03۲۶00۱0۱359۶
گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲0 آئین 
یا وجود  انجام معامله و  تا هرکسی مدعی  نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود 
انتشار این آگهی طی مدت ۱0 روز به اداره  سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض 
یا  و  اعتراض  نرسیدن  و  واخواهی  مدت  انقضاء  درصورت  نماید  تسلیم  کتبا  را  خود 
نام  به  المثنی  مالکیت  نگردد سند  ارائه  مالکیت  اعتراض چنانچه اصل سند  درصورت 
جامع  سیستم  اطالعات  آخرین  اساس  بر  مراتب  شد.  خواهد  تسلیم  و  صادر  متقاضی 

تهیه و گزارش شده است. م.الف: ۲۶5  
علی زیوری حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان 

به دنبال افت معامالت، بازار مسکن 
به آرامش نسبی رسیده و به نظر می رسد 
سوی  از  شوک  ایجاد  عدم  به  مشروط 
متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز، ثبات 
به بازار ملک برگردد یا دست کم روند رشد 
نرخ های کذایی متوقف شود. البته در چند 
روز گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی 

قرار گرفته است.
پس از کاهش معامالت مسکن ناشی 
از هجوم سرمایه ها به بازار بورس، روند رشد 
نرخ های پیشنهادی مسکن متوقف شده و 
کارشناسان معتقدند در میان مدت، بازار به 
آرامش و ثبات می رسد. به نظر می رسد 
انتظارات تورمی، جای خود را به انتظارات 
گروهی  و  داده  مسکن  بازار  در  کاهشی 
هایی  نرخ  شکستن  منتظر  خریداران  از 
هستند که پس از برداشتن محدودیت های 

کرونایی ایجاد شده است.
امالک  دفاتر  بازگشایی  دنبال  به 
نسبی  رونق  با  که  اردیبهشت  ابتدای  در 
نرخ  افزایش  روند  بود،  همراه  معامالت 
مالکان  برخی  سوی  از  پیشنهادی  های 
نیز آغاز شد. این اتفاق مسئوالن قضایی 
را بر آن داشت تا دستور توقف درج قیمت 
در آگهی های فروش ملک در سایت های 
کسادی  به  که  کنند  صادر  را  اینترنتی 

معامالت دامن زده است.
بازه  کنونی،  شرایط  به  توجه  با  اما 
زمانی پررونق بازار ملک که معمواًل سال 

های گذشته در اردیبهشت ماه بود به تعویق 
افتاده و احتمااًل پس از افت شاخص بورس، 
افزایش  مسکن  بازار  در  گذاری  سرمایه 
به  بعید  قیمت ها  اما جهش  یافت  خواهد 
رشد  نهایت  کارشناسان،  می رسد.  نظر 
قیمت مسکن در سال جاری را معادل تورم 

عمومی می دانند.
از طرف دیگر رشد بازارهای موازی 
نگرانی هایی را در خصوص تورم آتی مسکن 
ایجاد  متقاضیان مصرفی مسکن  بین  در 
کرده و این روزها در جست وجوی فایل های 
مناسب هستند. با این حال برخی از مالکان 
به دلیل وضعیت مبهم کنونی، فروش را به 
روشن شدن وضعیت آینده موکول کرده اند.

همزمان با بازگشایی بازار مسکن در 
ابتدای اردیبهشت ماه نرخ های پیشنهادی 
۱5 تا ۲0 درصد افزایش پیدا کرده است. 
افزایش  که  می گویند  ملکی  واسطه های 

قطعی قیمت در معامالت حدود 8 درصد 
است. برخی فعاالن بازار، برداشتن قیمت 
تاثیر  بی  آرامش  ایجاد  در  را  آگهی ها  از 
می دانند. از سوی دیگر عده ای معتقدند در 
ماه های آینده بازار مسکن به آرامش قیمتی 
می رسد و نرخ ها کاهش پیدا خواهد کرد. 
اگر  نیز می گویند که حتی  دیگر  گروهی 
قیمت ها پایین نیاید دست کم رشد قیمت 

متوقف می شود.
بازار مسکن در نیمه اول سال، آرام 

خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان 
بازار  به  به دلیل هجوم سرمایه ها  اینکه 
بورس، قیمت ملک در نیمه اول سال جاری 
رشد محسوسی نخواهد داشت گفت: یکی از 
عوامل بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در 
بازار مسکن، کاهش بهره های بانکی است 
که به رشد قیمتهای اعالمی از سوی برخی 

مالکان منجر شده اما معامالت چندانی در 
قیمت های پرت انجام نمی شود.

متغیرهای  معلول  پرت،  قیمت های 
بیرونی است

بیان  با  مسکن  بازار  کارشناس  این 
اینکه قیمت های پرت، معلول متغیرهای 
دیگری است که اگر به آنها توجه نکنیم 
از علت باز می مانیم تصریح کرد: کاهش 
ویروس  از  ناشی  رکود  بانکی،  سود  نرخ 
کرونا، افزایش قیمت ارز از جمله عواملی 
است که بر بازار مسکن تاثیر می گذارد. در 
این بین ممکن است  قیمت های کذایی 
از سوی مالکان اعالم شود اما آنچه عماًل 
توسط فعاالن آگاه و مسلط اتفاق می افتد 
خرید و فروش با قیمت های منطقی است.

های  رتمان  پا آ معامالت  د  تعدا
مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال 
۱399 به ۱۲00 واحد مسکونی محدود شد 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب 8۷.8  و ۶3.۷ درصد کاهش نشان 
می دهد. به نظر می رسد شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این 

ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران، ۱5.3 میلیون 
مشابه سال  ماه  به  نسبت  که  بود  تومان 

قبل 35.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

بازار مسکن بر مدار سردرگمی!

گرانی با وجود رشد 90 درصدی واردات؛ 
بازار داغ تلفن  همراه در روزهای کرونایی

با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن همراه، بازارها شلوغ و مردم در حال خرید هستند. 
بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که حداقل قیمت برای خرید یک گوشی اندرویدی با 

حداقل امکانات، ۲.5 میلیون تومان است.
ساعت نزدیک به پنج عصر است و خیابان جمهوری، شلوغ و پر ازدحام است؛ شبیه به 
روزهایی که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود. در میان جمعیت، بعضی ها ماسک زده اند یا 
دستکش به دست دارند. در مقابل پاساژهای فروش موبایل، مانند همیشه دالل ها در جمع های 

تنگ مشغول کارند و مشتری های خودشان را دارند.
و  آب  ریز  قطرات  که  شده  تعبیه  ورودی  ضدعفونی کننده ای  چارسو،  بازار  در  مقابل   
الکل را روی سر و بدن مراجعان به بازار می ریزد. بعد از عبور از این ورودی، داخل بازار به 
جز فروشنده هایی که با شیلد صورت و ماسک یک شکل در بعضی از فروشگاه ها ایستاده اند، 
خبری از بیماری کووید-۱9 نیست. جمعیت زیادی داخل فروشگاه های بزرگ مشغول وارسی 
گوشی های آخرین مدل هستند و تالش می کنند تا پیش از ساعت ۶ عصر و تعطیلی بازار، 
خریدشان را انجام دهند. بیشتر آن ها نه برای تماشا و بازارگردی، که برای خرید به بازار آمده اند 
و صندوق های فروشگاه ها نیز شلوغ است.  پسری جوان از پشت محافظ صورت و ماسک، سعی 
می کند با صدای رسا صحبت کند و می گوید: »می بینید چقدر شلوغ است؟ واقعا می ترسم. ولی 
باید سر کار بیایم. همه هم خرید می کنند، می ترسند که گران تر شود. حق هم دارند، هر هفته 

روی قیمت هر گوشی 400-500 تومان می رود.« 
گرانی با وجود رشد 90 درصدی واردات 

گشتی در بازار موبایل تهران، نشان می دهد که در کمترین حالت، قیمت یک گوشی با 
سیستم عامل اندروید، به دو میلیون و 500 هزار تومان می رسد. قیمت یک گوشی میان رده 
نیز، از حدود چهار میلیون تومان شروع می شود. قیمت گوشی های آیفون نیز از ۱۲ میلیون 
تومان به باالست. حتی مدل های قدیمی و دست دوم آیفون با سه سال کارکرد، 3.5 میلیون 

تومان قیمت دارند.  
در یکی از فروشگاه های پشتیبانی اپل، زنی با کالفگی مشغول جواب دادن به تلفن ها و 
رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن های او، برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند 
که نشان از داغ بودن بازار این گوشی ها دارد. این زن می گوید: »خرید آیفون نسبت به قبل از 
گرانی ها کمتر شده. ولی باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. 
این روزها هم انگار اصال بحران بیماری وجود ندارد، مشتری های حضوری مان هم زیاد هستند.« 
شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی های آیفون تنها 5 درصد از کل واردات 
رسمی موبایل در ایران را تشکیل می دهد. سال گذشته، ۱5 میلیون و 300 هزار دستگاه گوشی 
وارد کشور شد. از این تعداد، ۱4 میلیون آن روشن شده است. 5۶ درصد گوشی های وارداتی 
سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و 9 درصد هوآوی بوده است. گوشی های شیائومی تنها ۷ 
درصد و اپل نیز فقط 5 درصد بوده است. در بهمن ماه 98، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و 
مورد استفاده قرار گرفته است. این گوشی ها، ۱.5 میلیون دستگاه بوده اند. می توان گفت که تنها 

در ماه بهمن، هر روز حدود 50 هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده اند.  
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جنجال بر سر حجاب شناگران ناشناس؛
فدراسيون شنا: تيم ملی شنای زنان نداريم!

این  نداریم.«  زنان  ملی شنای  تیم  »ما 
نایب رئیس  ورنوس،  واکنش شهرناز  نخستین 
فدراسیون شنا به کلیپی است که هفته پیش 

در صفحه اینستاگرام فینا منتشر شد.
که  روزهایی  در  شنا  جهانی  فدراسیون 
را  کلیپ هایی  کرده،  تعطیل  را  ورزش  کرونا 
از شناگران کشورهای مختلف منتشر می کند 
که همه با پوشیدن لباس شنا منتظر زمان آغاز 
به کار استخرها هستند. در این صفحه کلیپی 
هم از شناگران ایرانی دیده می شود؛ کلیپی با 

حضور زنان شناگر. درحالی که در ایران کمتر کسی از شنای زنان خبر دارد و نامی از 
نام آوران این رشته شنیده است، در این کلیپ زنانی به نام ملی پوش حضور دارند که 
خط قرمزها را رد کرده اند. بعضی از این زنان تالش کرده اند حجاب متعارف در ایران 
را رعایت کنند اما بعضی از آنها با این پوشش فاصله قابل توجهی دارند. به خاطر 
انتخاب نوع پوشش زنان است که این کلیپ جنجالی شد تا جایی که محسن رضوانی، 
رئیس فدراسیون شنا از فینا خواست این کلیپ را از صفحه اینستاگرامش حذف کند.

رضوانی گفته است وزارت ورزش پیگیر شده تا با سازندگان کلیپ برخورد کند. 
حتی شایعه شده که وزارت ورزش می خواهد مجازات هایی را برای زنانی که در ساخت 

این کلیپ مشارکت کرده اند، درنظر بگیرد.
شناگران این کلیپ به عنوان ملی پوش معرفی شده اند اما نایب رئیس فدراسیون 
می گوید بیشتر این شناگران و به خصوص زنان عضو تیم ملی نیستند. خانم ورنوس 
می گوید: »در شنا تیم ملی زنان نداریم. این صحبت که آنها ملی پوش هستند، نادرست 
است. در کل کلیپ فقط ۲شناگر مرد ملی پوش هستند. بقیه شناگران در سطح های 
پایین تر کار می کنند. نمی دانم چرا اسم تیم ملی را روی خودشان گذاشته اند. شاید هم 
کسانی که خبر را منتشر کرده اند، به اشتباه گفته اند که آنها اعضای تیم ملی هستند.« 
ورنوس درباره شناگران زن توضیحات بیشتری می دهد:  »شنای زنان چون 
چند  هر  باشد.  نداشته  هم  ملی  تیم  که  است  طبیعی  ندارد،  برون مرزی  مسابقات 
از   ایران برای مسابقات دعوت می شود و قبل از مسابقه  سال یک بار تیمی خارج 
تیم ملی تشکیل می شود.« آخرین باری که تیم ملی شنای زنان ایران تشکیل شد، 
برگزار می شد،  ایران  زنان که در خود  بازی های اسالمی   از  سال ۱384بود: »بعد 
تیم ملی نداشتیم. حتی برای بازی های کشورهای اسالمی هم که در عربستان و 
آذربایجان برگزار شد، ما تیم ندادیم به خاطر اینکه شرایط برگزاری مسابقات از نظر 

ما اسالمی نبود.«
ورنوس مدعی است که در ۱4سال گذشته تیم ملی شنای زنان تشکیل نشده 
است اما آخرین اخباری که از تیم ملی زنان شنا در سایت فدراسیون منتشر شده، 
مربوط به ۲سال قبل است. فدراسیون 3۱خرداد سال9۶ گزارش تصویری از اردوی 
آماده سازی تیم ملی منتشر کرده است. در آن تاریخ شناگران زن در ورزشگاه المپیک 

کیش برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی اردو زده بودند.
اگر این شناگران حاضر در کلیپ عضو تیم ملی نیستند، چطور به این چالش 
نفر دوم کلیپ سارینا  را نمی شناسد:»  این شناگران  دعوت شده اند؟ ورنوس همه 
ایران  او چند سالی است که ساکن  ایران کار می کرد.  اشتیاقی است که قبال در 
نیست. نفر آخر هم سمانه حشمت زاده است که چند سالی است که دیگر شنا نمی کند 
و مربی ناجی است. سطح کار بچه هایی که در کلیپ هستند، متفاوت است. بعضی ها 
در مسابقات باشگاهی شرکت می کنند، بعضی ها در سطح استانی و بعضی ها هم در 
سطح کشوری. بیشتر این نفرات چهار پنج سال است که شنا را کنار گذاشته اند و 

دیگر کار نمی کنند. من بعضی از نفرات را نمی شناسم.« 
از  تأیید می کند: »هیچ کدام  را  نفرات  این  با  ورنوس برخورد وزارت ورزش 
این نفرات در مسابقات ما شرکت نمی کنند. اگر هم بخواهند شرکت کنند، حتما 
فعالیتشان  دوره  این دختران  بیشتر  درنظر می گیرند.  آنها  برای  را  محرومیت هایی 
کار  فدراسیون  زیرنظر  که  بوده  راحت  خیالشان  چون  می رسد  به نظر  و  تمام شده 
نمی کنند، در کلیپ شرکت کرده اند. کسی که در مسابقات شرکت می کند، حواسش 

هست که همه شئونات را رعایت کند.«

بسکتبال بانوان بالتکليف يك بازی
مسئول کمیته مسابقات بسکتبال بانوان 
دیدار  تنها  برگزاری  زمان  مورد  در  می گوید 
برگشت بانوان تصمیم گیری نشده و فدراسیون 

به دنبال تعیین قهرمان در زمین بازی است.
بانوان  بسکتبال  فینال  برگشت  دیدار 
بین تیم های گروه بهمن تهران و بانوان شهر 
افتاد.  تعویق  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  گرگان 
برتر  لیگ  پایان  بسکتبال  فدراسیون  هرچند 
مردان را اعالم کرد اما می گوید دیدار برگشت 
بانوان در شرایط مناسب برگزار می شود. ستاد 

ملی مقابله با کرونا در ورزش به تازگی از باز شدن ورزشگاه ها و برگزاری مسابقات 
برخی از رشته های انفرادی خبر داد. حسن روحانی نیز روز گذشته )شنبه( اعالم  کرد 
فعالیت های ورزشی بدون حضور تماشاگر و  با رعایت پروتکل های بهداشتی بعد از 

عید فطر برگزار می شوند.
با این حال تالین طهماسیان، مسئول کمیته مسابقات بسکتبال بانوان در مورد 
وضعیت تصمیم گیری در مورد دیدار برگشت فینال لیگ بانوان به ایسنا گفت: هنوز 
مجوز ورزش های گروهی صادر نشده است و این بازی هم تیمی است در نتیجه 

مجوز برگزاری آن را نداریم.
نتیجه  به  مورد  این  در  کرد:  بیان  لیگ  پایان  اعالم  مورد  در  طهماسیان 
ای نرسیده ایم چون هدفمان این است که قهرمان را در زمین بازی مشخص کنیم.  با این 
حال هنوز زمان برگزاری بازی مشخص نیست و تابع تصمیمات وزارت ورزش هستیم.

»حدادی« بالتکليف در چين
لیگ بسکتبال چین قرار بود در ماه جاری 
زمان شروع  هنوز  اما  کند  پیدا  ادامه  میالدی 
بسکتبال  ستاره  و  نیست  آن مشخص  مجدد 
کشورمان نیز به تنهایی تمریناتش را در شرق 
دور انجام می دهد.در حالی که مسووالن لیگ 
بودند  کرده  اعالم   )CBA( چین  بسکتبال 
رقابت های این فصل ادامه پیدا خواهد کرد اما 
مشخص  را  رقابت ها  سرگیری  از  زمان  هنوز 

نکرده و بازیکنان و تیم ها بالتکلیف هستند.
حامد حدادی ستاره بسکتبال کشورمان نیز که در ابتدای سال برای پیوستن به 
ترکیب تیم نانجینگ راهی چین شده بود همچنان بالتکلیف است و به طور انفرادی 

تمریناتش را انجام می دهد.

حضور۵۲ ورزشکار المپيکی در فاز اول دريافت بسته تمرينی
5۲ ورزشکار توسط مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک بسته 
تمرینی دریافت می کنند. مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در نظر 
دارد بسته تمرینی را در اختیار ورزشکاران قرار دهد حتی در این رابطه جلسه ای نیز 
با روسای فدراسیون ها برگزار شد.در حال حاضر  اقالم ورزشی در حال تهیه است و 
پس از آن در دو فاز در اختیار ورزشکارن قرار می گیرد. فاز اول شامل 5۲ ورزشکار 
می شود که سهمیه المپیک گرفته اند. برای سهمیه هایی که متعلق به کشور است 

نیز اسامی ورزشکار از فدراسیون گرفته می شود.
در فاز دوم، ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه دارند نیز از بسته تمرینی 

بهره مند می شوند.
اسامی ورزشکارانی که در فاز اول بسته تمرینی دریافت می کنند:

* کاراته
بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، سارا بهمنیار، حمیده عباسعلی.

* دوومیدانی
حسن تفتیان  و احسان حدادی.

* تیراندازی
مهیارصداقت، نجمه خدمتی، جواد فروغی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده، 

هانیه رستمیان.
* تکواندو

آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی.
* بوکس

دانیال شه بخش و شاهین موسوی.
سهمیه هایی که متعلق به ایران است و فدراسیون ها باید نماینده معرفی کنند: 

والیبال، بسکتبال، دوچرخه سواری، تیروکمان، شمشیربازی و کشتی.

كيه لينی: خطای راموس روی صالح، شاهکار بود!
کاپیتان  و  مدافع  کیه لینی،  جورجیو 
راموس  سرخیو  معروف  خطای  یوونتوس، 
چمپیونزلیگ  فینال  در  محمد صالح  روی 
۲0۱8 را به عنوان یک شاهکار توصیف کرد.

کاپیتان  و  مدافع  کیه لینی،  جورجیو 
یوونتوس، از سرخیو راموس کاپیتان و مدافع 
رئال مادرید به عنوان بهترین مدافع دنیا یاد 
می گوید  جنجالی  اظهارنظری  در  و  کرده 

خطای مشهور راموس روی محمد صالح ستاره لیورپول در فینال لیگ قهرمانان ۲0۱8 
که به مصدومیت و بیرون رفتن صالح از میدان منجر شد، یک شاهکار بوده است.

در جریان دیدار رئال مادرید و لیورپول در فینال چمپیونزلیگ ۲0۱8، راموس 
در همان اوایل بازی خطایی شدید روی صالح انجام داد. راموس در آن صحنه تمام 
وزن خود را روی شانه صالح انداخت و باعث شد او مصدوم شده و از زمین بیرون 
برود. رئال مادرید  در نهایت آن بازی را 3-۱ پیروز شده و جام قهرمانی را باالی سر 
برد. کیه لینی اما از راموس دفاع کرده و می گوید او در این خطا »هوش شیطانی اش« 
را به نمایش گذاشته.کیه لینی در بخشی از کتاب اتوبیوگرافی اش که توسط روزنامه 
آ اس فاش شده در این باره نوشته:« راموس بهترین مدافع دنیا است. می گویند او 
فقط خشن است و تکنیکی نیست. می گویند رئال هر فصل هشت تا ده گل به خاطر 
اشتباهات او می خورد. ولی من می گویم راموس خیلی هم تکنیکی است و می توانست 

حتی مهاجم باشد. درست برعکس من”.
دو  راموس  نوشت:«  خود  زندگی نامه  کتاب  از  دیگری  بخش  در  کیه لینی 
بازی های  در  او می داند  نمی شود.  پیدا  در هیچکس دیگری  دارد که  خصوصیت 
بزرگ چطور باید تاثیرگذار باشد، با مداخالتی که فراتر از هر منطقی است و حتی به 

مصدومیت هایی منجر می شود که نشانه هوش شیطانی او است”.
کاپیتان یوونتوس در ادامه نوشت:« کاری که راموس در فینال چمپیونزلیگ 
۲0۱8 با صالح کرد شاهکار بود. راموس همیشه گفته که آن کار را عمدی نکرده. 
ولی من می دانم که آنطور افتادن روی بازیکن حریف و رها نکردنش، 90 درصد با 
احتمال شکستن دست حریف همراه است. قدرتی که تنها حضور او به رئال مادرید 
می دهد فوق العاده است. بدون راموس، ستاره هایی مثل واران، کارواخال و مارسلو 
مثل بچه مدرسه ای ها می شوند. آنها سریع عقب می کشند و رئال به تیمی بی دفاع 
تبدیل می شود. اگر او در برنابئو حضور داشت مطمئن باشید رئال با سه گل به آژاکس 

نمی باخت. من حاضرم هر چقدر که بخواهید روی این شرط ببندم«.

برناردو سيلوا:رونالدو در تمرينات هم می خواهد برنده باشد
هافبک پرتغالی منچسترسیتی عنوان 
که  است  بازیکنی  رونالدو  کریستیانو  کرد 

عطش زیادی برای موافقت و گلزنی دارد.
لی  تغا پر فبک  ها ا  سیلو و  د ر نا بر
خود  هموطن  از  تمجید  به  منچسترسیتی 
کرد  عنوان  و  پرداخت  رونالدو  کریستیانو 
در  حتی  گلزنی  و  موفقیت  برای  او  عطش 
تمرینات نیز سیری ناپذیر است.برناردو سیلوا 

گفت: فکر می کنم ذهنیت رونالدو چیزی است که او را نسبت به بقیه فوتبالیست ها 
متمایز می کند. او 35 سال سن دارد، رونالدو بیش از ۱5 سال در باالترین سطح 
بازی می کند و هنوز خسته نمی شود. او همیشه بیشتر می خواهد. کریستیانو می خواهد 
کاپ های لیگ قهرمانان بیشتری را کسب کند، افتخارات بیشتری با تیم ملی پرتغال، 
قهرمانی، جوایز انفرادی و افتخارات دیگر. او می خواهد اهداف بیشتری به ثمر برساند.

او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: بعضی اوقات وقتی در تمرین 
بازی می کنیم آزار دهنده است، بازی یک بر یک است و مربی می گوید کسی که 
به پیروزی برسد برنده است و همیشه رونالدو در گلزنی موفق عمل می کند. وقتی 
یک مسابقه دشوار برگزار می شود و نمی دانید برنده خواهید شد یا نه، باید توپ را 
به رونالدو بدهید. او فردی است که نتیجه را تعیین می کند. وقتی توپ با او باشد، 
اتفاق خاصی می تواند رخ دهد. حتی در تمرین، این کمی آزار دهنده است، زیرا این 
اوست که همیشه مهمترین گل ها را به ثمر می رساند! من فکر می کنم این همان 
چیزی است که او را ویژه می کند. رونالدو همیشه در مواقع حساس به میدان می رود. 

امری:  در آرسنال از من حمايت نشد
از  آرسنال عنوان کرد  سرمربی سابق 
او در این تیم حمایت نشد و به همین خاطر 

اخراج شد.
 به گزارش اسپورت، امری بعد از پاری 
سن ژرمن راهی لندن شد و هدایت آرسنال را 
برعهده گرفت که البته در هر دو تیم ناکام بود 
و از کار برکنار شد. او االن بدون تیم است و 
ابراز امیدواری کرده است که به اللیگا برگردد.

اونای امری درباره ناکامی در تیم آرسنال گفت: مربی باید بتواند مسئولیت را 
به عهده بگیرد. من از بازیکنان باشگاه محافظت می کنم. دوره من با ونگر، در همه 
چیز متفاوت بود: او همه چیز را انجام داد. آرسنال رهبری بزرگی داشت و من باید 
به او اعتماد کنم و فصل جدیدی را در تیم آرسنال ایجاد کنم. کار من فوتبال است.

او ادامه داد: من در هر باشگاهی محافظت می شدم و باشگاه ها به خوبی از من 
حمایت کردند. این تنها چیزی است که مربی دوست دارد باشگاه از من انجام دهد: 
در لورکا، آلمریا، والنسیا، PSG. در سویا من به خوبی از طرف باشگاه حمایت شدم. 
ناصر الخلفی، رئیس PSG، هم در اتاق خود از من حمایت می کرد و هم در سطح 
عمومی. با این حال در یک تیم شرایط فرق می کرد. در آرسنال چنین نبود. احساس 
تنهایی کردم و  در نهایت همین هم شد و دوره من زیاد طول نکشید و از این تیم رفتم.

اونای امری سرمربی تیم فوتبال آرسنال بعد از شکست ۲ بر یک خانگی برابر 
اینتراخت فرانکفورت از سمت خود برکنار شد. امری سرمربی سابق سویا در تیم 
آرسنال جانشین آرسن ونگر شد ولی نتوانست در این تیم خوش بدرخشد و بعد از 

هفت بازی بدون برد، از سمت خود برکنار شد.

كرونا »كی روش« را ستون نويس نشريه كلمبيايی كرد
براساس تایید یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی کاراکول کلمبیا، »کارلوس 
کی روش« در روزهای تعطیلی فوتبال به دلیل پاندمی کرونا، هفته ای دو بار در ستونی 

که در روزنامه »اِل اسپکتادور« به وی اختصاص داده شده است، مطلب می نویسد.
براساس این گزارش، سرمربی پرتغالی از آخر هفته جاری کار جدید خود را در 

این نشریه آغاز خواهد کرد.
آخرین حضور علنی کی روش به هفته گذشته مربوط می شود؛ زمانی که وی 
با بازیکنانی که قصد داشت برای انتخابی جام جهانی به تیم ملی کلمبیا دعوت کند، 

ویدئو کنفرانسی برگزار کرد.
با این حال، به نظر می رسد با توجه به شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن 
انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی، مرد پرتغالی برای بازگشت به شغل 

اصلی خود باید زمان زیادی منتظر بماند.

با  کرونا  اپیدمی  کارشناسان  گفته  به 
پاییز شدیدتر خواهد شد  فرا رسیدن فصل 
مانند  مختلف  رویدادهای  موضوع  این  که 
فوتبال را هم تحت الشعاع قرار می دهد. به 
شروع  االن  ایران  فوتبال  اگر  دلیل  همین 
فوتبال  جدید  فصل  زیاد  احتمال  به  نشود، 

در پاییز برگزار نخواهد شد.
ادامه برگزاری لیگ برتر در روزهای بعد 
از شیوع کرونا به محل مناقشه اهالی فوتبال 
تبدیل شده است. به جز پرسپولیس و چند 
تیم دیگر، سایر تیم ها خواستار اتمام رقابت ها 
هستند اما به تعیین تکلیف این فصل با توجه 

به جدول کنونی رضایت نمی دهند.
مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ نیز برای جلوگیری از بروز اختالف ها 
نهادهای  تاکید  به  توجه  با  طور  همین  و 
صدد  در   AFC و  فیفا  مانند  بین المللی 
ورزش  و  بهداشت  وزارت  با  برنامه ریزی 
جاری  فصل  ادامه  زودتر  هرچه  تا  هستند 
برگزار شود و مسابقات به پایان برسد چرا که 
بین المللی مانند لیگ قهرمانان  رقابت های 
آغاز  زودی  به  نیز  ملی  بازی های  و  آسیا 
خواهد شد و باید مجالی هم برای حضور در 

این رقابت ها در نظر گرفته شود.
با این وجود، همچنان اکثر فوتبالی ها 
خواستار برگزار نشدن رقابت ها هستند چرا 
که معتقدند در این شرایط جان فوتبالیست ها 
خطر  به  مسابقه  برگزاری  سایرعوامل  و 
می افتد اما موضوع مهم نکته ای که معاون 

وزیر بهداشت به آن اشاره کرده است.
برگزار  االن  فوتبال  اگر  حریرچی:   *

نشود، در پاییز هم نمی شود

بهداشت  وزیر  معاون  حریرچی،  ایرج 
که خودش در روزهای نخست این اپیدمی، 
به ویروس کرونا مبتال و سپس درمان شد، 
این روزها ارتباط تنگاتنگی با اهالی فوتبال 
و ورزش دارد و به همین دلیل منتقد طیف 
مخالف برگزاری مسابقات شده و می گوید 
از این پس درباره رقابت های فصل جاری 

صحبت نخواهد کرد.
انتقاد  به  مسائل  این  از  پیش  او  اما 
اهالی فوتبال جواب داد که حائز نکات قابل 
توجهی است. وی به نقل از سازمان جهانی 
بهداشت می گوید »طبق پیش بینی ها شیوع 
و  خرداد  ماه   از  بیش  پائیز  فصل  در  کرونا 
به  موضوع  این  که  است  تابستان  فصل 
منزله تحت الشعاع قرار گرفتن رویدادهایی 
مانند فوتبال خواهد بود.«حریرچی به همین 
دلیل می گوید »اگر بگوییم فوتبال در این 
مقطع برگزار نشود، مطمئن باشید در پاییز 
و زمستان هم نمی شود. بعضی دوستان فکر 
نشود،  برگزار  این فصل  ادامه  اگر  می کنند 

آینده  برنامه فوتبال برای فصل  به سرعت 
برگزار می شود.«

فع  منا ز  ا دست  لیگ برتری ها   *
شخصی بردارند!

اهالی  به  بهداشت  وزیر  پایانی  جمله 
فوتبال خالی از کنایه هم نیست که برخی 
از آن ها در این شرایط به دنبال کم کردن 
گرفتن  یا  صدرنشین  تیم  قهرمانی  شانس 

سهمیه آسیا بدون اتمام فصل هستند.
در کنار این موضوع، احتمال برگزاری 
لیگ قهرمانان آسیا در مرداد ماه نیز مطرح 
است که در این صورت چهار تیم آسیایی 
این  در  شرکت  برای  نند  نمی توا ایران 

مسابقات هم بهانه بیاورند.
همانطور که اشاره شد، ادامه فوتبال در 
این مقطع به منزله فراهم شدن سازوکارها 
با  مقابله ای  پروتکل های  رعایت  برای 
ویروس کروناست و این اتفاق را به فصل 
تر  شایع  ویروس  که   - زمستان  و  پاییز 
می شود - موکول نمی کند و از االن اهالی 

فوتبال آماده برگزاری فوتبال خواهند شد.
در واقع اگر فصل جاری به اصرار اهالی 
فوتبال برگزار نشود و آن ها بدون انجام ۱0 
بازی باقی مانده به پایان فصل برسند، این 
موضوع را باید در نظر داشته باشند که خبری 
از فوتبال در پاییز و زمستان نیست و طبیعتا 
نمی توانند بدون انجام بازی از تیم های خود 

دستمزدی دریافت کنند.
لیگ برتری  تیم های  می رسد  نظر  به 
نظر  در  و  خود  پای  مقابل  دیدن  جای  به 
گرفتن منافع شخصی، باید چند متر جلوتر 
و منافع فوتبال ایران را مدنظر قرار دهند تا 
در شرایطی که کشورهای مختلف در حال 
بازگشت به میادین هستند، ایران از رقبای 

خود عقب نماند.
***

مشکل،  بروز  صورت  در  سلطانی فر: 
ادامه مسابقات لیگ برتر متوقف می شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر در بازه 
نظر  از  تا ۲5 خردادماه وضعیت  زمانی ۲0 
ادامه  نباشد،  مناسب  کرونا  ویروس  شیوع 

مسابقات لیگ متوقف خواهد شد.
برگزاری  درباره  سلطانی فر  مسعود 
داشت:  اظهار  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
می توانیم تقریبا ۶ یا ۷ هفته، هر 5 روز یک 
بار مسابقات لیگ را بدون حضور تماشاگران 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارتی، 

برگزار کنیم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: با این حال 
اگر در بازه زمانی ۲0 تا ۲5 خردادماه مشکل 
خاصی به وجود آمد، ادامه مسابقات لیگ را 

بار دیگر متوقف می کنیم.

نکته مهم برای مخالفان ادامه لیگ؛

شروع لیگ برتر یا االن یا هیچ وقت!

نام  از  نباید  فوتبال  اهالی  گوید  می  عزیزی  خداداد 
برتر  لیگ  مسابقات  شروع  یا  تعطیلی  برای  قوسی  متین 

سوءاستفاده می کردند.
پنجشنبه گذشته خداداد عزیزی که معموال میانه ای با 
شبکه های اجتماعی ندارد، با انتشار یک استوری در واتس اپ 
خبر تلخی را مخابره کرد؛ خبری که حکایت از درگذشت متین 
قوسی فوتبالیست ۱۶ ساله بر اثر ابتال به کرونا داشت. متین 
یکی از استعدادهایی بود که سال گذشته در برنامه ستاره ساز 
شبکه سوم سیما نامش مطرح شد و در بین ۱0 فوتبالیست 
برتر این مسابقه تلویزیونی نیز قرار گرفت. خداداد که از آن 
مسابقه با متین و خانواده اش آشنایی داشت اولین نفری از 
جامعه فوتبال بود که خبر مرگ او را شنید و با انتشار آن 
متین  درگذشت  حاال  کرد.  القا  جامعه  این  به  بزرگ  غمی 
بزرگان  تسلیت  پیام های  از  انبوهی  اینکه  بر  قوسی عالوه 
یک  تشکیل  برای  دستاویزی  داشته،  همراه  به  را  فوتبال 
کمپین مجازی شده. بسیاری از مربیان، بازیکنان و اعضای 
کادر اجرایی باشگاه ها در روزهایی که هیچ کس به درخواست 
شان برای تعطیلی لیگ اهمیتی نمی دهد، با اشاره به مرگ 
این فوتبالیست جوان کمپین »کرونا۱- فوتبال صفر« را راه 
انداختند و از حریرچی)معاون وزیر بهداشت( و سلطانی فر)وزیر 

ورزش( خواسته اند تا رای به تعطیلی لیگ فوتبال بدهند. 
حواشی  و  قوسی  متین  مرگ  ماجرای  پیگیری  برای 
عزیزی  خداداد  با  او  فوت  خبر  اعالم  از  بعد  شده  ایجاد 
همکالم شدیم که صحبت های جالبی در این خصوص دارد.

**دلم برای پدر متین سوخت
اسطوره فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
»شهروند« که چگونه از ماجرای مرگ متین قوسی باخبر 
شد، اینطور توضیح داد: »من در ماه های رمضان معموال تا 
سحر بیدار هستم و بعد از خوردن سحری تا ظهر می خوابم. 
روز پنجشنبه هم وقتی از خواب بیدار شدم دیدم روی تلفن 
چند شماره غریبه افتاده که با من تماس گرفتم. به قسمت 
پیامک هایم که رفتم دیدم یک نفر پیام داده:»من پدر متین 
قوسی هستم ، متین فوت کرده است.« این پیام را که دیدم 
شوکه شدم و سریعا با پدرش تماس گرفتم. بنده خدا او مثل 

ابر بهار گریه می کرد و اصال حالم را تغییر داد.«
خداداد صحبت هایش را در این خصوص اینطور ادامه داد: 
»پدر متین می گفت 5 صبح پنجشنبه به دلیل ابتال به کرونا فوت 
کرده است. ظاهرا او مدتی خانه مادربزرگش بوده و خانواده اش 

کمی دیر متوجه بیماری شدند و نتوانستند کاری برای او انجام 
بدهند. البته او طی روزهای قبل از این اتفاق تلخ چند بار گفته 
که دل درد و تنگی نفس دارد اما انگار کسی جدی نگرفته و 

در نهایت این اتفاق غم انگیز رخ داده که جای تاسف است.«
عزیزی درباره انتشار خبر فوت متین قوسی هم بیان 
اجازه  پدرش  از  اما  نیستم  مجازی  فضای  اهل  کرد: »من 
گرفتم تا متنی را در استوری واتس اپ بگذارم تا همه متوجه 
شوند و بقیه ماجرا را هم شما می دانید. واقعا دلم برای پدرش 
سوخت، تحمل اشک های او برایم سخت بود و امیدوارم خدا 

به خانواده متین صبر بدهد.«
**متین کرونا نمی گرفت، فوتبالیست بزرگی می شد

بیان  به  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  خداداد 
روحیات متین قوسی و استعداد فوتبالی او پرداخت و گفت: 
فوتبالیست خوبی  او  بود.  فیروز)کریمی(  آقا  تیم  »متین در 
بود که به جمع ۱0 نفر پایانی برنامه ستاره ساز هم راه پیدا 
کرد. یک بازیکن چپ پا و یک پسر دوست داشتنی که فکر 
بزرگی  فوتبالیست  نمی افتاد  برایش  اتفاق  این  اگر  می کنم 
و  می کرد  حمایتش  و  بود  او  کنار  پدرش  همیشه  می شد. 

واقعا بابت این ضایعه ناراحتم.«
**دوست ندارم هیچ خانواده ای به خاطر لیگ داغدار 

شود
را  صحبت هایش  صریح  همواره  که  عزیزی  خداداد 
بیان می کند در واکنش به ماجرای تشکیل کمپین از سوی 
فوتبالی ها برای تعطیلی لیگ با اشاره به فوت متین قوسی 
عنوان کرد: »موضوع اول درباره شروع لیگ این است که 
جان نه فقط متین قوسی که هر آدمی ارزشش باالتر از همه 

جذابیت های  فوتبال  که  است  درست  است.  دنیا  لیگ های 
خودش را دارد و خیلی رقابت های دیدنی شکل می گیرد و 
من هم عاشق فوتبال هست اما واقعا ارزش این را ندارد که 
حتی یک نفر هم از بابت برگزاری مسابقات به کرونا مبتال 
شود. دیروز گریه های پدر متین حالم را بد کرد و دوست 
ندارم هیچ خانواده ای داغدار فرزندش شود. به همین خاطر 

لیگ باید تعطیل شود اما بحث اصلی چیز دیگری است.«
**نباید از فوت یک پسربچه ۱۶ ساله سوءاستفاده کنیم

حماسه ساز ملبورن در ادامه صحبت هایش می گوید: »ما 
نباید مرگ متین قوسی را به تعطیلی لیگ برتر وصل کنیم. 
متین که در فوتبال کرونا نگرفته، شاید در جمع دوستانش 
دامن  این موضوع  به  نباید  مبتال شده، پس  یا جای دیگر 
می شوند  قایقی  سوار  فوتبال  در  عده ای  متاسفانه  بزنیم. 
فوتبال  آنهایی که  کنند.  دنبال  را  منافع خودشان  فقط  که 
را می چرخانند هم دنبال سود خودشان هستند. اگر فوتبال 
برگزار شود هم به نفع عده ای می شود. متاسفانه برخی االن 
از فوت متین سوءاستفاده می کنند و این واقعا اوج ناجوانمردی 
یک آدم است. واقعا فوت متین ربطی به لیگ برتر ندارد. 
من خودم اولین نفر خبر فوت متین را اعالم کردم، اما واقعا 
نباید از مرگ یک بچه ۱۶ ساله اینطور سوءاستفاده شود.«

**رفقایم این کمپین ناجوانمردانه را تمام کنند
به خداداد عزیزی گفتیم خیلی از افرادی که در این کمپین 
عضو شدند از دوستان خودش هستند؛ او بیان کرد: »فرقی ندارد 
چه کسی این کار را انجام داده، حرف من همین است که. متین 
پسر بسیار خوبی بود و حتی به رفقای خودم می گویم که اگر 
راجع به لیگ برتر و تعطیلی اش حرف می زنیم بحث کارشناسی 
کنیم که به چه دالیلی لیگ نباید برگزار شود، نه اینکه از مرگ 
یک پسربچه مایه بگذاریم. من فکر می کنم پدر و مادر این 
جوان هم از اتفاقی که افتاده ناراحت بشوند و از دوستانم در 
فوتبال می خواهم این ماجرا را تمام کنند. چراکه واقعا برگزاری 

یا لغو لیگ برتر ربطی به فوت متین قوسی ندارد.«
خداداد عزیزی صحبت هایش را اینطور به پایان برد: 
»من خودم هم مخالف برگزاری لیگ برتر هستم اما باید این 
مساله را با دلیل و منطق اعالم کنیم. حتی اگر قرار به شروع 
مسابقات لیگ برتر هم هست، باید با رعایت نکات بهداشتی 
باشد. آیا می توانیم این کار را انجام دهیم؟ خب بسم اهلل. شروع 
کنیم. اما بازهم از رفقای فوتبالی ام می خواهم ماجرای فوت 

متین قوسی را به لیگ برتر و تعطیلی اش ندهند.«
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تجديد آگهی
 مناقصه عمومی

 )يك نوبت(

دهیاری هفت جوی در نظر دارد به استناد مصوبه شورای 
اسالمی روستا امور مربوط به جمع آوری مکانیزه پسماند و 
نگهداری و دفن و فضای سبز در محدوده روستا را با برآورد 
ماهیانه 980/000/000 ریال معادل نود و هشت میلیون 
تومان به مدت ۱0 ماه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱0 روز از چاپ 
آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به این دهیاری مراجعه 

نمایند.
هزینه سه نوبت آگهی با برنده مناقصه است

بهروز پناهی-دهیار هفت جوی

آگهی
 تجديد مزايده عمومی - مرحله دوم

نوبت دوم

شهرداری مینودشت به استناد بند )ج( مصوبه شماره ۲44 مورخ 98/۱0/0۷ شورای اسالمی شهر مینودشت در نظر دارد اجاره 
اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای را با شرایط ذیل برای مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 
داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱399/03/۱0 به دبیرخانه شهرداری مینودشت 

تسلیم و رسید دریافت نمایند.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مخدوش؛ مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد 50% به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی 
را طی دو فقره چک یا فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.

مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه تفرجگاه، نظافت سرویس های بهداشتی 
و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.

کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک در سایت این 
شهرداری قرار داده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه به شهرداری اقدام نمایند. شرکت کنندگانی که موضوع فوق را رعایت ننمایند 

به پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورتی که برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
تلفن  شماره  با  یا  مراجعه   www.minoodasht.ir آدرس  به  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  به  اطالعات  کسب  برای 

35۲۲۲۱۲3 )امور مالی( تماس حاصل نمایید.
اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب ۱33۷/۱0/۲۲ 

پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۱399/03/۱۱ رأس ساعت ۱4 در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در قیمت پایه )ریال(شرحردیف
شماره حساب واریز سپردهمزایده )ریال(

اجاره اخذ عوارض ورودی 1
2.004.000.000100.200.000تفرجگاه تنگه چهل چای

حساب جاری 
147546345 سپرده نزد 

بانک رفاه شعبه مینودشت 
بنام  شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی
شهردار مینودشت

متین کرونا نمی گرفت، فوتبالیست بزرگی می شد؛

خداداد: رفقایم این کمپین ناجوانمردانه را تمام کنند!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1460- یکشنبه 28 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
بیمه  کل  مدیر  باقرزاده:  سمیه  مشهد 
سالمت خراسان رضوی گفت: تاکنون 
88 درصد متقاضیان طرح بیمه اجباری 
که بر اساس آزمون وسع برای آنها در 
شده  صادر  دفترچه  رضوی  خراسان 
بیمه  دفترچه  دریافت  مشمول  است، 

سالمت رایگان شده اند.
علیرضا رمزی تصریح کرد: طرح 
بیمه  اجباری همگانی از ۱5 آبان ماه 
فاقد  که  افرادی  برای  گذشته  سال 
بر  هستند،  ای  بیمه  پوشش  هرگونه 
اساس آزمون وسع در خراسان رضوی 

همزمان با کشور در حال اجراست.
مزبور  طرح  قالب  در  افزود:  وی 
افراد فاقد پوشش بیمه ای باید به دفاتر 
پیشخوان طرف قرارداد با اداره کل بیمه 
سالمت استان مراجعه کرده و حق بیمه 
آنها بر اساس آزمون ُوسع یا استطاعت 

مالی دریافت می شود.
تاکنون  کرد:  نشان  خاطر  رمزی 
متقاضیان  از  نفر  هزار   450 از  بیش 

شرکت در  آزمون ارزیابی وسع به دفاتر 
پیشخوان طرف قرارداد در سطح استان 
خراسان رضوی مراجعه و یا خود اقدام 

به ثبت نام نموده اند.
وی گفت: افراد فاقد پوشش بیمه 
و در دهک  داشته  مالی  استطاعت  که 
درآمدی هفت به باال قرار دارند، بایدبا 
مبلغ  به  مصوب  سرانه  کل  پرداخت 
پنج میلیون و 800 هزار ریال)بارعایت 
بیمه  حق  نفر  هر  خانوار( برای  شرط 

کنند  پرداخت  سال  یک  برای  را  خود 
که  تاکنون ۲ درصد از متقاضیان را در 

خراسان رضوی شامل شده اند.
خراسان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
رضوی گفت: افرادی که دهک درآمدی 
ا،۲و3  درآمدی  های  دهک  در  آنان 
هستند از پرداخت سرانه حق بیمه معاف 
هستند و افرادی که در دهک های 4 ، 
5 و۶ هستند می بایست 50 درصد حق 
دهک  افراد  و  نمایند  پرداخت  را  بیمه 

را  بیمه  حق  سرانه  مبلغ  کل  باال  ۷به 
می بایست پرداخت نمایند.

دکتر رمزی افزود: هم اینک افزون 
بر 3 میلیون و395 هزار نفر در قالب پنج 
بیمه سالمت  شامل  ای  بیمه  صندوق 
همگانی، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه 
ایرانیان، بیمه کارکنان دولت و بیمه سایر 
اقشار در خراسان رضوی از خدمات بیمه 
ای اداره کل بیمه سالمت استان بهره 

مند می باشند.
روستایی  شدگان  بیمه  تعداد  وی 
یک  را  رضوی  خراسان  در  عشایر  و 
نفر عنوان کرد و  میلیون و ۷54 هزار 
ادامه داد: بیمه شدگان سالمت همگانی 
یک میلیون و ۲8 هزار نفر، صندوق بیمه 
نفر، کارکنان  بر 5۲ هزار  بالغ  ایرانیان 
و سایر  نفر  به 3۷9 هزار  قریب  دولت 

اقشار حدود ۱80 هزار نفر هستند.
 54 اکنون  هم  است:  ذکر  شایان 
درصد از جمعیت شش میلیون و 400 
هزار نفری استان خراسان رضوی زیر 

پوشش بیمه سالمت قرار دارند.

مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی

88 درصد متقاضیان بیمه سالمت اجباری 
در خراسان رضوی مشمول دریافت دفترچه بیمه سالمت رایگان شدند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تاکید کرد:
لزوم حمايت از حوزه كتاب در پسا كرونا

دنیای جوانان گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده:مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بر لزوم اجرای برنامه های حمایتی از کتاب 

و ناشرین در پساکرونا تاکید کرد.
دکتر جعفر مروارید در جلسه با تعدادی از ناشران استان در خصوص 
انجام اقدامات در پسا کرونا گفت: در شرایطی که کلیه کسب و کارهای 
پررونق دچار ضرر و زیان شده اند، کسب و کارهای فرهنگی از جمله کتاب 
که در شرایط معمول هم از کسب و کارهای پررونق نبوده اند، دچار مشکالت 
و ضرر و زیان مضاعف شده اند که باید برای جبران آن و بازگشت به شرایط 
عادی برنامه ریزی شود.وی افزود: ما از انجمن ها و اتحادیه های صنفی 
توقع داریم در این خصوص به کمک این اداره کل آمده و پیشنهادات خود 
را برای پساکرونا اعالم کنند، البته برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام 
شده است، خسارات وارده احصاء و به تهران ارسال گردیده است و به صورت 
ملی اقداماتی انجام خواهد شد، اما در استان هم با توجه به ظرفیت هایی 
که این اداره کل دارد باید بررسی کرد، چگونه می توان به صنعت آسیب 

دیده کتاب کمک کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در خصوص برگزاری 
نمایشگاه کتاب گفت: باید در برگزاری نمایشگاه کتاب وحدت رویه و مدل 
مشترکی با تهران داشته باشیم، این که نمایشگاه کتاب برگزار شود و یا 
روش های دیگر حمایتی از ناشران و کتابخوانی داشته باشیم در دست بررسی 
است. البته پیشنهاداتی در این زمینه توسط کارشناسان و ناشران بیان شده 

است که در حال بررسی بیشتر تا رسیدن به نتیجه هستیم.

با هدف مدیریت مصرف آب در فصل تابستان:
لزوم كاهش 1۰ درصدی آب شرب و بهداشت در اصفهان

برداری  و  : معاون بهره  – اصفهان  دنیای جوانان گروه شهرستان 
امسال بدون  از فصل گرم  آبفا اصفهان گفت: عبور  توسعه آب ، شرکت 
افت فشار یا قطعی آب نیازمند این است که مشترکان دست کم ۱0 لیتر از 

مصرف سرانه آب در شبانه روز را کم کنند. 
ناصر اکبری افزود: آبفا استان اصفهان یک میلیون و ۱80 هزار مشترک 
دارد که حدود 800 هزار  از آن، مشترکان خانگی هستند و در صورتی که 
روزانه هر کدام ۱0 لیتر از مصرف خود بکاهند روزانه هشت میلیون لیتر 

صرفه جویی می شود،  که رقم چشمگیری است.
وی اضافه کرد: مصرف آب از آغاز سال تا کنون نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بطور متوسط ۱8 درصد بیشتر شده و دلیل این امر شیوع ویروس 
کرونا و تاکید مسئوالن بهداشت و درمان بر شستشوی مکرر دست ها و 
رعایت بیشتر مسائل بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به این بیماری است.

استان اصفهان در سال  افزود: سرانه مصرف خانگی آب در  اکبری 
۱39۷،  ۱49 لیتر در شبانه روز بود که با افزایش مصرف در اواخر سال 
۱398 این میزان نیز افزایش یافت و کاهش دست کم ۱0 لیتر در شبانه 

روز از این رقم، برای سال جاری ضروری و الزم است.
معاون بهره برداری و توسعه آب  شرکت آبفا اصفهان ادامه داد: این 
که  نشده  آغاز  هنوز  گرم  روزهای  که  ثبت شده  حالی  در  افزایش  میزان 
بطور قطع در روزهای آینده درجه حرارت بیشتر و استفاده از آب به ویژه در 
مصرف کولرهای آبی تاثیر قابل توجهی بر روند مصرف آب خواهد داشت.

از  که  تجربه ای  با  حتی  و  هواشناسی  پیش بینی  با  کرد:  اضافه  وی 
سال های گذشته داریم، سال هایی که بهاری خنک دارد، تابستانی گرمتر 
خواهد داشت و با توجه به اینکه بیماری کووید-۱9 همچنان وجود دارد 
افزایش قابل مالحظه مصرف آب در ماه های پیش رو پیش بینی میگردد. 
اکبری تصریح کرد: بستن شیر آب در زمان شستشوی دست ها  و 
ای  پیچیده  و  سخت  کار  زدن  مسواک  استحمام،  گرفتن،  وضو  ظروف، 
نیست و هر شخصی می تواند آن را انجام دهد اما با این حال بسیاری آن 
را رعایت نمی کنند و همین امر سبب هدر رفت حجم قابل توجهی آب در 
طول روز می شود.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان، 
نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل را راهکاری دیگر برای مصرف 
بهینه مایه حیات برشمرد و گفت: انواع سردوش ها، شیرآالت اهرمی و یا با 
چشم الکترونیکی و لوازم دیگر 30 تا ۶0 درصد صرفه جویی را به همراه 

دارد و از مشترکان می خواهیم از این وسایل هم استفاده کنند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از آب خاکستری در مصارف روزانه 
عدم  به شرط  حبوبات  و  سبزیجات  از شستشوی  حاصل  آب  کرد:  تاکید 
استفاده از مواد شوینده براحتی برای آبیاری گلدان و باغچه مناسب است 
و در نگاه اول در یک خانه حجم زیادی نیست اما وقتی یک شهر یا یک 
استان همین موضوع ساده و به ظاهر کم اهمیت را رعایت کنند کمک 

بزرگی به حفظ منابع آبی خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم:
حفظ گونه های جانوری نيازمند همکاری مردم با نيروی های 

محيط زيست است
دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-   آذر یعقوبیان:   مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان ایالم با اشاره به اینکه خوشبختانه طی سال های گذشته فرهنگ مردم 
استان در ارتباط با مسائل محیط زیستی از جمله حفاظت از گونه های جانوری باال 
نیروی های  با  مردم  همکاری  نیازمند  جانوری  گونه های  حفظ  افزود:  است،  رفته 

محیط زیست است.
 “غالمرضا عبدالی” با اشاره به اینکه استان ایالم یکی از مهمترین مناطق 
مختلف  گونه های  دارای  استان  این  افزود:  است،  زیستی  محیط  لحاظ  به  کشور 
جانوری مثل پلنگ، کاراکال، گربه شنی، خرس قهوه ای، گرگ، سیاه گوش، انواع 

پرندگان و پستانداران دیگر است.
وی تصریح کرد: محیط زیست استان به طور مستمر در حال محافظت گونه های 
جانوری استان است و هر ساله این گونه ها مورد پایش و سرشماری قرار می گیرند.

منطقه  غنی  به ظرفیت های  اشاره  با  ایالم  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
حفاظت شده کولگ در شهرستان مهران، افزود: محیط زیست استان برنامه های 
مختلفی را برای افزایش نیروهای محیط زیست برای این منطقه در دستور کار قرار 
دارد.وی همچنین به سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در ایالم اشاره کرد و گفت: با 
اشاره به اینکه استان ایالم مستعد پرورش گوزن زرد ایرانی است ، گفت: سایت تکثیر 
و پرورش گوزن زرد ایرانی سال 8۶ در استان ایالم با انتقال شش راس گوزن بالغ 
از جزیره اشک دریاچه ارومیه کار خود را شروع کرده و هم اکنون موفق ترین سایت 
تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در کشور شناخته شده است.وی افزود: آب و هوا 
و شرایط طبیعی استان ایالم و به خصوص مناطق حفاظت شده مانشت و قالرنگ 
پرورش  برای  به نسبت دیگر مناطق کشور  را  ایالم شرایط مناسب تری  در شهر 
گوزن زرد ایرانی دارد.ابدالی با اشاره به اینکه هم اکنون بالغ بر 40 راس گوزن زرد 
ایرانی در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی ایالم وجود دارد، افزود: هر ساله 
بر تعداد گوزن های زرد ایرانی در این سایت اضافه می شود که البته تعدادی از آنها 
به سایر مناطق کشور نیز منتقل شده است.وی گفت: به طور مثال سال گذشته ۱۷ 
راس گوزن زرد ایرانی به پارک ملی دز در استان خوزستان انتقال داده شده است.

وی تصریح کرد: هر ساله در این موقع از سال گوزن های زرد ایرانی مشغول زاد 
و ولد هستند و تاکنون در سال جاری نیز چندین گوساله گوزن زرد متولد شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم با اشاره به اینکه سایت تکثیر و پرورش 
گوزن زرد ایرانی در ایالم دارای ۶0 هکتار است، افزود: در این سایت تمامی شرایط 
الزم از جمله آب و علوفه مورد نیاز برای گوزن های زرد ایرانی تدارک دیده شده است.

وی افزود: نیروهای محیط زیست استان نیز به صورت ۲4 ساعته از 
این سایت محافظت می کنند و تاکنون مشکل خاصی در این سایت تکثیر 

و پرورش گوزن زرد ایرانی مشاهده نشده است.

در  گيری  اندازه  دستگاه   3۰۰ از  بيش  كاليبراسيون  انجام 
شركت گاز استان اردبيل در سال 1398

عمومی  گزارش روابط  به   : اردبیل   / شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به لزوم توجه به دقت در اندازه گیری گاز طبیعی و تطابق میزان دریافت و 
مصرف گاز در مبادی ورودی و مصرفی ، گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده و مطابق استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در شرکت گاز استان 
اردبیل و بر مبنای روش اجرایی کالیبراسیون، تجهیزات پایش و اندازه گیری 
کلیه تجهیزات اندازه گیری در ایستگاههای گاز و جایگاههای CNG در 
سطح استان بر اساس زمانبندی مورد بازبینی و کالیبراسیون قرار گرفتند 
که در سال گذشته بیش از 300 دستگاه اندازه گیری توسط کارشناسان و 

متخصصین مجرب کالیبره شده است.
وی این فرآیند رادر راستای صحه گذاری بر میزان دقیق مصرف 
بر  طبیعی  گاز  رفت  هدر  با  مقابله  و  پذیر  آسیب  نقاط  شناسایی  و  گاز 
ارتباط عملکرد صحیح دستگاه های  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  شمرد 
اندازه گیری با میزان گاز مصرفی و کاهش هدر رفت گاز، کالیبراسیون 
تجهیزات مرجع و تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای 

المللی ضروری است. بین 
وی تصریح کرد: در برنامه کالیبراسیون دوره ای تجهیزات برای امسال 
تعداد 350 دستگاه جهت انجام برنامه کالیبراسیون پیش بینی شده است که 
تعداد ۲00 دستگاه در شش ماهه نخست امسال کالیبره در برنامه قرار دارند 
که در صورت تحقق اهداف تعیین شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۷ درصد رشد خواهد داشت.

مهندس مجیدی مدیرعامل ایرالکو در دیدار با مدیرکل صدا و 
سیمای استان مرکزی:

ايرالکو در عمل به مسئوليت های اجتماعی
 در استان پيشتاز است

ــوروزی :  ــد ن ــزی _ حام ــتان مرک ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
ــزارش  ــه گ ــر ارائ ــالوه ب ــز ع ــو نی ــل ایرالک ــدی مدیرعام ــدس مجی مهن
ــه  ــران، ب ــوم ای ــرکت آلومینی ــت ش ــار فعالی ــی از تاریخچــه پرافتخ جامع
ــه،  ــران و خاورمیان ــوم در ای ــده شــمش آلومینی ــد کنن ــن تولی ــوان اولی عن
ــه شــرح محصــوالت ایرالکــو، توانمندی هــا و ظرفیت هــای تولیــدی و  ب
اجــرای طرح هــای توســعه ای در ایــن شــرکت مــادر صنعتــی پرداخــت و 
افــزود: ایرالکــو در مقاطــع گذشــته تــا کنــون، کارهــای بســیار ارزشــمندی 
در خصــوص حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت انجــام داده اســت و عالوه 
بــر ایجــاد اشــتغال مســتقیم و پایــدار بــرای بیــش از 4۷00 نفر، مــواد اولیه 
مــورد نیــاز بیــش از ۱۱000 کارخانــه و کارگاه در صنایــع جانبــی و پاییــن 
دســتی را نیــز بــه صــورت مســتمر تأمیــن نمــوده اســت و علیرغــم تمــام 
مشــکالت و تحریــم هــا، بــا صــد در صــد تــوان، در حــال تولیــد می باشــد.

ــر  ــات رهب ــازی منوی ــاده س ــر پی ــالوه ب ــزود: ع ــه اف   وی در ادام
معظــم انقــالب اســالمی در ســال جهــش تولیــد، در تولیــد آثــار صنعتــی، 
ــز؛ آمادگــی  ــا صــدا و ســیمای مرکــز اســتان نی فرهنگــی و اجتماعــی ب

ــود دارد. ــنگ وج ــویه و هم س ــاط دوس ــک ارتب ــل در ی کام
 مدیرعامــل ایرالکــو در ادامــه، عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 
توســط شــرکت آلومینیــوم ایــران را یــادآور شــد و گفــت: مــا در حالی  کــه 
بــرای پیشــبرد و حفــظ تولیــد بــا موانــع بســیاری روبــرو هســتیم، نســبت 
ــل  ــام کام ــه و اهتم ــز توج ــش نی ــی خوی ــئولیت های اجتماع ــه مس ب
داشــته و داریــم. وی پیشــتاز بــودن ایرالکــو در ورزش کارگــری در ســطح 
ــرکت  ــن ش ــکاران ای ــی ورزش ــی در پ ــای پ ــب موفقیت ه ــتان و کس اس
ــه  ــد نمــود: ایرالکــو در زمین ــر برشــمرد و تإکی ــن ام ــارز ای را نشــانه ی ب
توســعه ورزش نیــز در اســتان پرچــم دار اســت و همــواره حامــی ورزش 

کارگــری و حرفــه ای بوده اســت.  
ــو  ــت ایرالک ــر حراس ــل و مدی ــاور مدیرعام ــگری مش ــای عس   آق
ــو در  ــاالی ایرالک ــای ب ــر ظرفیت ه ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
ــتاز  ــر پیش ــالوه ب ــو ع ــرد: ایرالک ــان ک ــر نش ــدد، خاط ــای متع زمینه ه
ــی و  ــه مســائل فرهنگــی، اجتماع ــتغال، در زمین ــت و اش ــودن در صنع ب
اقتصــادی نیــز توانمندی هــا و پتانســیل های بســیاری دارد کــه بــا تعامــل 
ــای  ــمند و کاره ــج ارزش ــوان نتای ــیما، می ت ــدا و س ــا ص ــری ب و هم فک
فاخــر و مانــدگاری در زمینه هــای مذکــور، بــرای اســتان مرکــزی و کشــور 

تولیــد و عرضــه نمــود.

پیام استاندار البرز به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
استاندار البرز با صدور پيامی روز ملی ارتباطات و روابط 

عمومی را تبريك گفت
دنیای جوانان گروه شهرستان کرج-اکبری-به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، در متن این پیام از سوی شهبازی 
آمده است:بسم اهلل الرحمن الرحیمنامگذاری ۲۷ اردیبهشت به عنوان روز 
ملی ارتباطات و روابط عمومی در تقویم کشورمان بیانگر اهمیت و جایگاه 
واالی روابط عمومی، اطالع رسانی و ارتباطات در مناسبات انسانی، سازمانی 

و اجتماعی دنیای امروز است.
جایگاه روابط عمومی در سازمان  ها نقش یک بازوی مشورتی دارد 
که این فرصت را به هر مجموعه می دهد تا خدمت و وظایف خود را به 
توان، ظرفیت و جایگاه رسانه ها  از  به مردم اطالع رسانی کرده و  درستی 
و  رسانی  اطالع  بدون  کند.توسعه  استفاده  عمومی  بخشی  آگاهی  برای 
تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی امکان پذیر نمی باشد و این جاست 
که نقش مهم و جایگاه ویژه روابط عمومی در سازمان ها  با بهره گیری 
ها  پلتفرم  ازطریق  رسانی  اطالع  امر  در  تسریع  و  نوین  های  فناوری  از 
جلوه گر می شود و روابط عمومی با تیزبینی و هوشیاری می تواند سقف 
پیروزی های یک سازمان را بر ستون اطالعات و دانایی استوار کند و در 
اخذ تصمیم های درست و شایسته مدیران ارشد سازمان را یاری رساند.

از این رو روابط عمومی ها باید مظهر و آینه افکار، اراده و مطالبات به حق 
همه شهروندان در استان باشند و می توانند نقش بی بدیل و تعیین کننده 
در شفاف سازی ارتباطات بین مخاطبان و مسئوالن خصوصًا  با شناسایی و 
 انعکاس مشکالت و موانع موجود استان و همچنین مطالبات مردم ایفا کنند.

بی تردید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به نام 
روابط  کارکنان حوزه  مدیران،  تمامی  از  است  تولید« مزین شده  »جهش 
به  بیشتر  تالش  و  برنامه ریزی  با  می رود  انتظار  خبرنگاران  و  عمومی 
امیدآفرینی،  و  رسانی  اطالع  امر  در  تأثیرگذار  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان 
در  پیش  از  بیش  بتوانند  سازمانی  برون  و  درون  گسترده  همیاری  با 
کنند. نقش  ایفای  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اهداف   راستای 

روابط  و  ارتباطات  روز  ماه؛  اردیبهشت  بیست و هفتم  فرارسیدن  اینجانب 
عمومی را به تمامی  مدیران، مسئوالن و کارمندان و همه دست اندرکاران 
ایفای  جهت  در  که  عمومی  روابط  و  ارتباطات  عرصه  پرتالش  و  ساعی 
تبریک  بر می دارند،  رسالت خطیر گردش شفاف و صحیح اطالعات گام 
و تهنیت عرض نموده و توفیقات روز افزون شما عزیزان را از درگاه ایزد 

متعال مسئلت می نمایم.

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان سمنان:
کاهش تلفات برق یک برنامه عملیاتی مهم در راستای شاخص های عملکردی است

 – شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
سمنان – رضا تبیانیان : معـاون برنامه 
ریزی و مهنـدسی شرکت تـوزیع برق 
برنامه عملکردی  اهـداف  استان گفت: 
سالیـانه این شرکت در شـاخص های 
و  ها  پست  ظرفیت  مشترکین،  کیفی، 
خطوط، روشنایی معابر، سیستم اطالعات 
جغرافیایی و ایمنی، براساس برنامه ریزی 

استراتژیک تحقق یافته است.
رضا علی اصغری با بیان این که 
کاهش تلفات یک برنامه عملیاتی مهم 
عملکردی  های  شاخص  راستای  در 
است افزود: با طراحی مناسب و بهره 
تاسیسات  و  ها  شبکه  اصولی  برداری 
برنامه  اجرای  همچنین  و  برق  توزیع 
های فنی و فرهنگی اثرگذار، شاخص 
تلفات شبکه های توزیع برق در استان، 
5.9۲ درصد کاهش  به  ۶.۲ درصد  از 

پیدا کرده است.
پرداخت  که  این  به  اشاره  با  وی 

غیرحضوری صورت حساب برق مصرفی 
اضافه  رسیده   98 حدود  به  استان  در 
اجرای طرح حذف  با  کرد: خوشبختانه 
شاخص  این  در  برق،  کاغذی  قبوض 
عملکردی نیز توفیقات الزم حاصل شده 

و امیداست که این مهم در سال جاری 
۱00 درصد شود.

هم  که  این  بابیان  اصغری  علی 
اینک قدرت پست های منصوبه توزیع 
برق استان یک هزار و 4۱8 مگاولت آمپر 

است تصریح کرد: به ازای هر اشتراک 
جدید در سال قبل، پنج کیلوولت آمپر به 

ظرفیت منصوبه اضافه شده است.
وی اظهارداشت: مدت زمان انرژی 
تامین نشده هر مشترک از جمله شاخص 
های کیفی است که این میزان در حال 
حاضر 9۱ هزارم می باشد و در این زمینه 
هم با اقدامات صورت گرفته، نتایج بسیار 
خوبی حاصل گردیده و با برنامه ریزی که 
به عمل آمده، به دنبال کاهش بیش از 

پیش آن می باشیم.
وی با عنوان این که ۱00 درصد 
پست  و  متوسط  فشار  شبکه  اطالعات 
های توزیع برق استان در قالب سیستم 
برداشت   »GIS« جغرافیایی  اطالعات 
وفور  ضریب  کرد:  خاطرنشان  شده 
از جمله شاخص  حادثه و شدت حادثه 
های بخش ایمنی هستند که با کمترین 
میزان، اهداف برنامه عملیاتی این بخش 

هم محقق شده است.

جهادکشاورزی  عمومی  روابط 
ارتقاء  نیشابور از کسب رتبه اول طرح 
بهره وری سازمانی برای  ششمین سال 

متوالی درسال98 خبر داد.
شهرستان– گروه  جوانان  دنیای 

نیشابور سید موسی الرضا حسینی معاون 
نیشابور  جهادکشاورزی  مدیر  و  سازمان 
اعالم کرد:مدیریت جهادکشاورزی نیشابور 
برای ششمین سال متوالی موّفق به کسب 
رتبه اول ارتقاء بهره وری سازمانی در بین 

۲9 مدیریت سطح استان گردی
اعالم  با  راد  فرهمند  علی  محمد 
خبر فوق عنوان کرد:  این طرح توسط 
ستادی  محترم  کارشناسان  و  مدیران 

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان 
حدهای  وا زیرمجموعه  ز  ا رضوی 
شهرستانی در قالب ۱۲ واحد اجرایی و 
۲ واحد پشتیبانی با استفاده از شاخص 
مجموعه  ز  ا جامعی  و  متنوع  های 
شده  تعریف  های  ماموریت  و  وظایف 
در شهرستانها به تعداد ۱5۲ شاخص در 
زراعت،باغبانی،حفظ  کاری  های  حوزه 
نباتات ،مکانیزاسیون،اموردام وطیور،آب 
وخاک ،ترویج وآموزش کشاورزی ،امور 
اداری  پروری،امور  آبزی  اراضی،امور 
ومالی،برنامه ریزی وامور اقتصادی و....

انجام شده است و در سه سطح تقسیم 
بندی می گردند.

مولفه  مهمترین  داد:  ادامه  وی 
اجرای طرح مذکور مبتنی براصل رقابت 
توسعه  آن  اجرای  نتایج  از  که  است 
نظارتها برعملکرد واحدهای شهرستانی 
آگاهی  باعث  طرح  این  اجرای  ونیز 
مدیران محترم شهرستان ها از وضعیت 
واحدهای تحت پوشش خود در مقایسه 
با سایر شهرستان های استان واستفاده 
در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد 
شد که با بررسی جزء به جزء نتایج آنالیز 
شده، خواهند توانست نسبت به تقویت و 
بازنگری عملکرد واحدهای ضعیف تر و 
نیز تشویق واحدهای موّفق اقدام نمایند. 
نتایج  با مشخص شدن  این که  ضمن 

حاصله، یکی دیگر از اهداف طرح یعنی 
عملیاتی  پرداخت  های  روش  اصالح 
قسمتی  که  بنحوی  گردید،  خواهد 
عملکرد  اساس  بر  پرسنلی  مزایای  از 
از  مدیریت های جهاد کشاورزی پس 
متناسب  و  الزم  های  پردازش  انجام 
با احراز رتبه و امتیاز نهایی بهره وری 
هر شهرستان، تخصیص خواهد یافت.

ایشان افزودند:شاخص های ۱5۲ 
بررسی  مورد  دّقت  به  تخصصی  گانه 
معایب  رفع  به  نسبت  و  قرارگرفته 
احتمالی در عملکرد واحدهای مربوطه 
شهرستان  موّفق  واحدهای  تشویق  و 

اقدام می شود.

کسب رتبه اول طرح ارتقاء بهره وری سازمانی برای ششمین سال متوالی 
توسط مدیریت جهادکشاورزی نیشابور

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اندیشه-زهرا قره باغی:سرپرست سازمان 
شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
اندیشه از بازپیرایی و رنگ آمیزی گسترده 
منظور  به  شهراندیشه  سطح  دیوارهای 
ایجاد چهره مناسب شهری در فازهای 

4،3،۲ و5 خبر داد.
خبر  این  خصوص  در  تنها  ارشاد 
شهر  فضای  زیباسازی  داشت:  بیان 
می  محسوب  شهری  توسعه  ارکان  از 
شود و اهمیت ویژه ای در ایجاد محیط 
سازمان  اینرو  از  دارد.  شهری  مناسب 
شهرداری  سبز  فضای  و  سیما،منظر 

محیط  زیباسازی  راستای  در  اندیشه 
کرونایی  پسا  روحیه  افزایش  و  شهری 
شهروندان، بازپیرایی و نقاشی دیوارهای 
چهره  و  جلوه  شهرکه  سطح  فرسوده 
مناسب تری به نقاط مختلف هر منطقه 
می دهند را در دستور کار خود قرار داد.

وی در پایان اظهارداشت: همچنین 
طرح های  از  استفاده  با  داریم  نظر  در 
و  چهره   همراه  به  طبیعت  و  معنوی 
شهر  و  کشور  بزرگوار  شهدای  تمثال 
نماییم  ایجاد  مناسبی  فضای  اندیشه 
آن  از  بتوانند  عزیز  مردم  امیدواریم  و 

بهره مند شوند.

بازپیرایی و رنگ آمیزی گسترده دیوارهای سطح شهر اندیشه    

مدیر   : /اردبیل  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
درمان تامین اجتماعی استان اردبیل در جریان بازدید 
های  پروژه  پیشرفت  خلخال،  تخصصی  درمانگاه  از 
قبول  قابل  را  اجرا  دست  در  ای  توسعه  و  عمرانی 

عنوان کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، دکتر قادر برجی، مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان اردبیل به همراه برخی کارشناسان ستاد مدیریت 
درمان با حضور در درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی 
شهرستان خلخال با رئیس و کارکنان این مرکز درمانی 

دیدار و گفتگو کرد .
های  تالش  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن   وی 
کارکنان در شرایط خاص مقابله و پیشگیری از بیماری 
کرونا، که خدمات شایسته ای به مراجعه کنندگان و 
بیمه شدگان ارائه نموده اند، آرزوی سالمتی، تندرستی 

و سالی پر از خیر و برکت کرد.
دکتر برجی در این بازدید ضمن اشاره به پروژه 
مراکز  اجرای  دست  در  ای  توسعه  و  عمرانی  های 
درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل 
که در شرایط خاص بحران کرونا، از پیشرفت قابل 

نوسازی،  امسال  برای  افزود:   ، برخوردارند  قبولی 
درمانگاه تخصصی خلخال  استانداردسازی  و  تجهیز 
را در دستور  آباد  پارس  بیمارستان ارس  اورژانس  و 

کار داریم.
تخصصی  درمانگاه  رئیس  حیدری،  علی   دکتر 
خلخال نیز، عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱398 درمانگاه 
عمومی،  پزشک  به  مراجعه  نفر   5500 شامل  که  را 
3۷00 مورد آزمایشگاه ، ۲000 مورد رادیولوژی، ۱500 
نفر مراجعه به درمانگاه مامائی، و ۶00 نفر مراجعه به 

دندانپزشکی بود، ارائه داد .

پیشرفت پروژه های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

مدیرکل   : گیالن   – شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
بهزیستی گیالن گفت: پرسنل سازمان بهزیستی از ابتدای 
تاکنون در حال تالش برای حفاظت  شیوع ویروس کرونا 
از جان مددجویان سازمان هستند که در مراکز شبانه روزی 

نگهداری می شوند
شبانه  مراکز  اینکه  بیان  با  نژاد  نحوی  حسین  دکتر 
روزی بهزیستی شامل مراکز نگهداری از سالمندان، فرزندان 
بهزیستی، بیماران روانی مزمن، معلوالن جسمی حرکتی ، خانه 
های کودکان و نوجوانان و همکاران مرکز مشاوره ۱480 می 

شود ، افزود: با اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده کمتر از ۱. 
 درصد کل مراکز شبانه روزی بهزیستی آلوده به کرونا شدند.

پرسنل  نفر  هزار  از  بیش  کرد:  تصریح  نژاد  نحوی  دکتر 
شامل پرستاران، بهیاران، مادر یاران، پدر یاران و مددکاران  
در مراکز شبانه روزی بهزیستی مشغول به کار هستند و با 
از ۲500  نگهداری  برای  مناسبی  شرایط  افراد  این  تالش 
معلول و سالمند و هزار  فرزندی که در مراکز شبانه روزی 
ما نگهداری می شوند فراهم شده است که به پاس زحمات 
از  به حساب هر یک  تومان  مبلغ 500 هزار  این عزیزان، 

پرسنل مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی واریز شد.
 ، معلوالن  از  نفر   3500 به   : نشان کرد  وی خاطر 
 530 مبلغ  نفر  هر  به  مراکز  مقیم  فرزندان  و  سالمندان 
مبلغ  به  مجموع  در  بهداشتی  کمک  سرانه  تومان  هزار 
و  تومان  میلیون  پنج  و  پنجاه  و  هشتصد  و  میلیارد  یک 
به خانواده  از دومحل  900 میلیون تومان  همچنین مبلغ 
گردید.  واریز  کرونا  ویروس  بحران  از  دیده  آسیب  های 
که مجموع کل کمک ها سه میلیارد و دویست و پنجاه 

و پنج میلیون تومان می باشد

واریز مبلغ 500 هزار تومان به حساب پرسنل مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی

به   : /گیالن  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی در جلسه مربوط 
به پیگیری یادمان شهدای گمنام  اظهار کرد: شهرداری 
از مدتها پیش آمادگی خود را برای اجرای المان های 
شهدا در منطقه مسکن مهر اعالم و مذاکرات الزم را با 
پیمانکار آن انجام داده است.ناصر حاج محمدی با بیان 

اینکه نقشه قبلی طرح، شامل هزینه های میلیاردی و 
ارتفاع بلندی بود، گفت: طرح فعلی بسیار زیباتر، انسانی 

تر و دارای ارتفاع کمتری است.
وی خاطر نشان کرد: به محض تصمیم به اجرای 
آمادگی  شهرداری  امناء،  هیئت  سوی  از  المان  طرح 

ساخت آن را دارد.
در این جلسه عالوه بر شهردار رشت، میرشمس 

مؤمنی زاده فرماندار شهرستان رشت، بایرامی مدیر کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیالن، 
اصحابی فرمانده سپاه ناحیه رشت، حاجی پور رئیس 
شورای اسالمی شهر رشت، شیرزاد رییس کمیسون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت و فلک 
دوست رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 

نیز حضور داشتند.

شهردار رشت خبر داد:  آمادگی شهرداری برای ساخت یادمان شهدا در مسکن مهر
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از چپ  محمدرضا عبدالملکیان، قیصر امین پور، دکتر حجابی
اختصاصی دنیای جوانان و دکتر دریا - اوایل دهه 80

آه ازاین نقطه آغاز
که پایان پیداست

علی مقنی

عمق تنهایی ام از طول خیابان پیداست
آه ازاین نقطه آغاز، که پایان پیداست

دل به گیسوی پریشان تو بستم که هنوز
در دل من اثر موی پریشان پیداست

 در میان مژه ها حالت چشمت خوب است
مثل خورشید که از الی درختان پیداست

تازگی داغ ترین سوژه کشور شده ای
خبر حسن تو در اول کیهان پیداست

یک نفر از خم ابروی تو الگو دارد
شکل ابروی تو در تیزی زنجان پیداست

به جهانگردی تو هیچ کسی راضی نیست
چون که تاثیر تو در مردم کرمان پیداست

کتاب »گزارش دیگری؛ جستارهایی برای درک شعر معاصر« 
نوشته علیرضا بهنام از سوی انتشارات سیب سرخ منتشر شد.

علیرضا بهنام مؤلف این اثر همزمان با انتشار کتاب با اشاره 
گفت:  دیگری«  »گزارش  کتاب  در  خودش  بندی های  تقسیم  به 
این کتاب به دو بخش »شعر و نظریه« و »چهره های شعر امروز« 
تقسیم می شود. بخش اول مقاالت نظری در زمینه تاریخچه شعر 
فارسی یا نسبت آن با اندیشه مدرن است و اولین مقاله آن به بررسی 
»جایگاه فرم در موفقیت شعر حافظ« و »خوانش ساختارگرا از شعر 
حافظ« اختصاص دارد و در مابقی مقاله ها به شعر نیما تا اشعار امروز 

پرداخته شده است.
وی ادامه داد: این کتاب به ارائه گزارشی از نظریات نویسنده 
درباره جریان ها و پدیده های ادبی هم روزگارش هم پرداخته است 
که بخش نخست آن به کندوکاوهای نگارنده در مقوالت عام ادبی 
پاره ای وجوه  از  یافته و در بخش دوم گزارشی مختصر  اختصاص 

گفتمان ادبی حال حاضر ایران ارائه شده است.
بهنام افزود: بخش دوم کتاب به تعدادی از مهمترین شاعرانی 
که در دو یا سه دهه اخیر کماکان در حال آفرینش شعر هستند و 
نیز شاعران دهه چهل و نسل جدید می پردازد. البته برای این مهم 

از بین همه شاعران، انتخابی صورت گرفته است و کسانی انتخاب 
شدند که به نظر من می توانستند نماینده جریان هایی باشند که در 
حال حاضر در فضای ادبی کشور وجود دارند و در مورد مجموعه 
از  است.  شده  نویسی  تک  و  کتاب صحبت  در  شاعران  این  آثار 
مجابی،  جواد  سپانلو،  محمدعلی  به  می توان  چهل  دهه  شاعران 
نسل جدید  از شاعران  و  برد  نام  باباچاهی، عمران صالحی  علی 
انصاری  هوشیار  آقاجانی،  همچون شمس  افرادی  به  می توان  تر 

فر و … اشاره کرد.
این شاعر همچنین گفت: این کتاب برای عالقمندان به شعر 
و شاعری مفید است و مخاطب آن می تواند عموم مردم جامعه باشد. 
در دوران کنونی که جامعه دانشگاهی کمتر به نگاه مدرن در شعر 
توجه نشان داده است ممکن است این کتاب راهی برای این گروه 
ادبیات در  از  تلقی  این نوع طرز  را بشناسند و  این جریان  تا  باشد 

دانشگاه ها هم راه پیدا کند.
بهنام تاکید کرد: در این کتاب نشان داده می شود که چگونه در 
طول کار شاعرانی که از آنها یاد شده است در جاهایی تغییر جهت رخ 
داده و به مقتضای عوض شدن شرایط و گفتمان اجتماعی، گفتمان 

شعری شاعران عوض شده است.

جستارهایی برای درک شعر معاصر

فاطمه میرغیاثی
قدری  به  می گوید:  بیان  ز  نا سا
قاتالنه«  عاشقانه،  »عامدانه،  نمایشنامه 
در  مختلف  شهرهای  در  من  اجازه  بدون 
آن  از  پس  که  شده  اجرا  اخیر  سال های 
تصمیم گرفتم هیچکدام از نمایشنامه هایم 
را چاپ نکنم. جنبه مالی اجراها برای من 
مهم نبود فقط می خواستم گروه ها به من 
اطالع دهند که قصد دارند این اثر را اجرا 

کنند اما این امر اتفاق نمی افتد.
و  مه نویس  یشنا نما ن  بیا ز  نا سا
نمایشنامه های  که  است  تئاتر  کارگردان 
کرده  کارگردانی  و  نوشته  را  متعددی 
است و از جمله آن ها »عامدانه، عاشقانه، 
قاتالنه« و »هتلی ها« را می  توان نام برد 
که از سوی نشر قطره منتشر شده است. 
اکثر  در  که  کارگردان  و  نویسنده  این  با 
آثارش رویکردی اجتماعی را مدنظر قرار 
می دهد درباره وضعیت نمایشنامه نویسی در 
ایران، فعالیتش  در ایام قرنطینه خانگی و 
نمایشنامه های پیشنهادی او برای مطالعه 
در این روزها گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید.
 * در این روزهایی که همه ما مجبور 
به ماندن در خانه شده ایم، شما در قرنطینه 
چه می کنید ؟ بیشتر می خوانید یا وقت خود 

را صرف نوشتن می کنید؟
می کردیم،  صحبت  دوستی  با   **
تحلیل جالبی را بیان کردند و می خواهم به 
نقل از او پاسخ شما را بدهم؛ ما بیشتر تولید 
کرده ایم. گویی در تمام این سال ها همیشه 
کارگردانی  اثری  کردیم،  تولید  نمایشنامه 
کردیم و از این سالن به آن یکی در شتاب 
زیادی مشغول کار کردن بودیم. این سه 
تا بیشتر  ماه گذشته فرصتی برای ما بود 
مطالعه کنیم، قدری خودمان را به روز کنیم 
و مدام در حال تولید کردن نباشیم. البته 
من همیشه کتاب می خواندم و به این امر 
عالقه داشته و بخشی از کارم بود. اما فکر 
می کنم در این ایام کمی هدف مندتر سراغ 

خواندن رفتم.
 گمانم مسیر همانند سفری درونی 
اسطوره ای  وضعیتی  را  کرونا  من  است. 
سفر  اسطوره  همان  که  گویی  می بینم؛ 
برای  فرصتی  و  می شود  تکرار  قهرمان 
طی  را  درونی  سفری  تا  شده  فراهم  ما 
رشد  و  آگاهی  به  نهایت  در  که  کنیم 
جدیدی برسیم. امیدوارم این خلوت کردن 
از همه  بدانیم بیش  تا  با خود سبب شود 
چه می خواهیم و باید چه کنیم و در انتها 
می کنم  احساس  شود.  منتهی  آگاهی  به 
بشریت به این وقفه نیاز داشت، حال نه به 
بهای از دست رفتن جان ها، تا در خلوت و 

سکوت کمی فکر کند.
* در ایام خانه نشینی چه کتاب، رمان 
و نمایشنامه هایی را برای مطالعه مردم و 

مخاطب جدی تئاتر پیشنهاد می کنید؟
** فکر می کنم مقاله های تحلیلی 
هنری بسیار خوبی به ویژه در سایت های 
مجازی وجود دارد. پیج هایی در اینستاگرام 
مقاالت  که  هستند  وب سایت هایی  یا 
تحلیل هایی  می گذارند.  روز  به  اجتماعی 
این  در  کرونایی  پسا  جهان  و  هنر  از  که 
سایت ها خواندم به نظرم بسیار راهگشاست.

مردم  ی  برا هیم  ا بخو که  ین  ا
کمی عجیب  بخوانند  چه  که  تجویزکنیم 
برای  پیشنهادی  صرفا  این ها  اما  است 
مطالعه است و می توانم بگویم در این روزها 
خواندن چه متونی برایم جذابیت داشت. این 
روزها من بیشتر روانشناسی و جامعه شناسی 
را  یونگ  آثار  دوباره  مطالعه  می خوانم. 
بحث های  سایر  همینطور  داشتم؛  دوست 
روانشناسی که می توان از سایت هایی که 
مقاله منتشر می کنند دریافت کرد و خواند. 
پیش  سال  چندین  »ارغنون«  فصلنامه 
ویژه نامه ای درباره روانکاوی منتشر کرده 
بود که این روزها دوباره سراغ خواندن آن 
رفته ام. همچنین تحلیل های جامعه شناسی 
ا  ر فکوهی  ناصر  تحلیل های  نند  هما
ما  به  موارد  این  مطالعه  شاید  می خوانم. 
کمک کند که پیش بینی کنیم در آینده و 
بعد از دوران کرونا چه چیزی برای جامعه 
انسانی و فرهنگ ما پیش می آید؛ خواندن 

این ها کمی اضطراب را کاهش مي دهد.
می کنم  فکر  نیز  تئاتر  با  ارتباط  در 
تئاتری  پیج های  حتی  که  مقاالتی  خواند 
منتشر می کنند خالی از لطف نیست. این 
که تئاتر به چه شکلی می تواند ادامه پیدا 
کند و در روزگاری که همه چیز در حال 
مجازی شدن است چه امکاناتی برای ادامه 

پیدا کردن تئاتر وجود دارد.
من عالقه زیادی به شکسپیر دارم . 
از کجا شروع کردیم  انسان ها  این که ما 
مسیر  این  تجلی  و  رسیدیم؛  کجا  به  و 
تاریخی که طی کردیم در آثار کالسیک 
و نئو کالسیک را دوست دارم این روزها 
بازهم سراغ خواندن آثار شکسپیر مخصوصا 
»اتلو«، »هملت« و »مکبث« رفتم. یکی 

مارتین  من  محبوب  نویسندگان  از  دیگر 
مک دونا است که همیشه از خواندن آثار او 
به ویژه نمایشنامه »مرد بالشی« و »قطع 

دست در اسپوکن« لذت برده ام.
* در سال  های اخیر چه در اجرا و چه 
که  بودیم  امر  این  شاهد  نمایشنامه ها  در 
نمایشنامه نویسان و کارگردانان سراغ آثار 
غیر ایرانی می روند، از آن ها اقتباس می کنند 
یا نمایشنامه هایی را به روز می کنند. همانند 
نمایشنامه های شکسپیر که بارها بازخوانی 
و اجرا شده است. شما فکر می کنید که چرا 
توجه نمایشنامه نویسان و کارگردانان به آثار 

ایرانی کم است؟
به  مختلف  ساحت  سه  در  **باید 
این که  این سوال پاسخ داد. ساحت اول 
بحث  آغاز  در  است؛  ابدی  ازلی  شکسپیر 
کردن از انسان مدرن است و گذار از آثار 
خوانش  شکسپیر  آثار  منتها   کالسیک. 
متفاوت و حرف های بسیاری برای گفتن 
دارد و بي نظیر است همانند حافظ و خیام. 
ما نمی توانیم بگوییم چرا خواننده های ما 
دلیل  این  به  بخوانند،  حافظ  باید  هم  باز 
که یگانه  بوده و تاریخ  هستند. همانند آثار 
میکل آنژ، داوینچی یا هنر و خوشنویسی 
ایرانی که بی نظیرند. یعنی همواره از این 
لذت سیراب می شوی و تعمیم پذیر است. 
الگویی که در کارهایش از آن حرف می زند 
الگویی عمیق و دانسته ای است که هرگز 
این  کهنه نمی شود و در همه  جای دنیا 

اتفاق می افتد.
بحث دوم همان بحث ناامنی شغلی 
و  هستم  نمایشنامه نویس  یک  من  ست. 
نمایشنامه نویس  می نویسم.  هم  فیلمنامه 
پرکاری نیستم به این دلیل که آثارم یک 
سویه پژوهشی دارد و حداقل یک تا دو سال 
روی نمایشنامه هایم کار و تحقیق می کنم. 
از این چند سال به سادگی  آن وقت بعد 
شود.  نقض  می تواند  من  حقوق  تمامی 
می خواهم از قانون کپی  رایت صحبت کنم 
و به نظرم فیلمنامه مثال مناسب تری است 
ادبی  چون آن هم به هر حال یک گونه 
است. در این زمینه خیلی راحت تمام حقوق 
من زیرپا گذاشته می شود و کارگردان بدون 
این که ریالی از دستمزد مرا بدهد نام من 
را از فیلمنامه حذف می کند و حتی از قرار 
داد نوشتن در آن یکسال امتناع می کند و 
بعد نتیجه سال ها تحقیق مرا به نام خود 

ثبت می کند و کار من را نادیده می گیرد.
یک  در  که  است  این  دیگر  ساحت 
دوره ای نمایشنامه های ایرانی امکان اجرا 
پیدا نمی کرد. به یاد دارم که اوایل دهه 90 
بود که حدود دو سال برای اجرای نمایش 
و  جنگیدم  قاتالنه«  عاشقانه،  »عامدانه، 
و  است  سیاه  و  تلخ  اثری  می گفتند  همه 
نباید کار شود. در اواخر دهه 80 و اوایل 
دهه 90 نمایشنامه های ایرانی را قلع و قمع 
می کردند. به هر حال نمایشنامه نویس به 
جز افرادی که در فضای انتزاعی و ذهنی 
از زندگی، جامعه و  کار مي کردند، عموما 
اتفاقات پیرامون خود تاثیر می پذیرد، شما 
بازتاب دادن آن واقعیت ها  اجازه  هیچگاه 
را نداشتید. وقتی هم که اثری را بنویسد 
از نوشتن فاصله می گیرید؛  و حذف کنند 
حسین  چون  نویسندگانی  حاضر  حال  در 
کیانی، محمد رضایی راد و علیرضا نادری 
کجا هستند؟ درواقع اجازه نوشتن به آن ها 
نمی دهند. کارگردان هم می خواهد کار کند 
سراغ متن خارجی، اقتباس و غیر مستقیم 
حرف زدن می رود. قانون های متغیر یک 
نویسنده را بازنشسته می کند و او درواقع به 
کنج سکوت می رود که خیلی از همکاران 

ما آن را ادامه دادند.
* به قانون کپی رایت اشاره کردید، 
موضوعی که همیشه مورد بحث بوده است 

و چندان هم به نتیجه نرسیده است.
** بحث حقوق مولف در کشور ما 
بسیار بحث الزمی است. از زمانی که خیلی 
جوان تر بودم به خودم قول دادم اگر روزی 
موقعیتی پیدا کردم اولین چیزی که پیگیری 
کنم حقوق مولف باشد. یک بحث، بحث 

کپی رایت و مالکیت معنوی است؛ موضوع 
دیگر حقوق مولف است و ما در این زمینه 
ما  گونه ای  به  تئاتر  در  ما  اساتید  فقیریم. 
جزو  اخالق مداری  که  دادند  پرورش  را 
همانند  که  تئاتری  تربیت  بود.  کارمان 
ارتش یک نظام و نظام مندی دارد جلوی 
این تک روی ها را می گیرد؛ فکر می کردم 
بی اخالقی در تئاتر کمتر مرسوم است و این 
امر در سینما بیشتر دیده می شود اما تجربه 

چیز دیگری می گوید.
»عامدانه،  و  »هتلی ها«  نمایشنامه 
به  و  کردم  منتشر  را  قاتالنه«  عاشقانه، 
چاپ سوم هم رسید. به قدری نمایشنامه 
اجازه  بدون  قاتالنه«  عاشقانه،  »عامدانه، 
سال های  در  مختلف  شهرهای  در  من 
تصمیم  آن  از  پس  که  شده  اجرا  اخیر 
را  نمایشنامه هایم  از  هیچکدام  گرفتم 
من  برای  اجراها  مالی  جنبه  نکنم.  چاپ 
مهم نبود فقط می خواستم گروه ها به من 
اطالع دهند که قصد دارند این اثر را اجرا 
کنند اما این امر اتفاق نمی افتد. چون این 
مستند  تئاتر  به فضای  نزدیک  نمایشنامه 
ارجاع  قتل  واقعی  پرونده های  به  و  بود 
داده می شد برایم اهمیت داشت فردی که 
»عامدانه، عاشقانه، قاتالنه« را کار می کند 
و  باشد  پرونده ها  این  جزئیات  جریان  در 
نباشد؛  واقع  خالف  می گوید  که  چیزی 
بحث  و  بود  شاخصی  پرونده های  چون 
قضاوت در آن ها پررنگ بود، و نباید این 
قضاوت اشتباه شکل می گرفت. تا االن از 
درخواست  نمایشی  هنرهای  مرکز  طریق 
کردم جلوی اجرای سه یا چهار کاری که 
شود.  گرفته  شدم  مطلع  آن ها  اجرای  از 
باعث تاسف است که کوچک ترین آگاهی 
آموزشی در این مورد وجود ندارد و حتی 
برخی از مسئوالن تئاتر شهرستان نمی دانند 
که باید رضایت و مجوز نویسنده باشد تا 

بتوان اثری را اجرا کرد.
است  مه نویس  یشنا نما حق  ین  ا
ثرش  ا ز  ا که  یی  جرا ا هر  بت  با که 
مگر  چون  کند.  دریافت  دستمزد  می شود 
منبع  چه  این  از  غیر  به  نمایشنامه نویس 
چنین  دنیا  جای  همه  در  دارد؟  درآمدی 
از  می کنید  تولید  را  اثری  وقتی  که  است 
را  مبلغی  ساله  هر  آن  پخش  و  بازتولید 
دریافت می کنید و همین می تواند کمک 
و  نمایشنامه نویس  می توانیم  ما  که  کند 

هنرمند مولف داشته باشیم.
اخیرا اجرای نمایشنامه درخشانی را 
در تاالر مولوی دیدم و نویسنده آن که از 
نویسنده های درجه یک ایران است و ساکن 
و شاغل در شهرستان، نتوانست در اجرای 
جشنواره فجر حضور پیدا کند به این دلیل 
ندادند.  او  به  مرخصی  و  بود  کارمند  که 
یعنی اصال نمایشنامه نویسی نمی تواند حرفه 
اصلی ما باشد. اگر همین نمایشنامه نویس 
بابت هر اجرا از نمایشنامه هایی که نوشته 
کند  دریافت  را  مبلغی  می شود  اجرا  و 
تمرکز کند و سراغ  می تواند روی کارش 
ایران گویی وقتی  نرود. در  شغل دیگری 
شمای نویسنده درخواست مبلغی می کنید 
امر مذمومی است و فردی مادی گرا تلقی 
می شوید. من هیچوقت درخواست دستمزد 
آن  به  نیازی  خوشبختانه  چون  نکردم 
نداشتم ولی چه ایرادی دارد که متن های 
نمایشنامه نویس های جوان ما اجرا شود و 
بابت آن دستمزدی دریافت کرده و به چشم 
شغل به آن نگاه کنند؟ به نظر من یکی 
کمتر  ما  نمایشنامه نویسان  که  دالیلی  از 
به ویژه  می نویسند همین بحث مالی آن 

بحث کپی رایت است.
طراح  و  بازیگر  از  گروه  همه  انگار 
صحنه گرفته تا کارگردان گمان می کنند 
کم کم  و  می فهمند  نویسنده  از  بیشتر 
احساس می کنی اصال وجود نداری؛ وقتی 
می بینید  می کنید  باز  را  نمایشنامه  شما 
بخش هایی را حذف کرده اند. جالب است 
گاهی به من زنگ می زنند که به عنوان 
مثال می توانیم تنها اپیزود دوم نمایشنامه 
»عامدانه، عاشقانه، قاتالنه« را اجرا کنیم؟ 

قطعا پاسخ من منفی است به این دلیل که 
اگر قرار بود بخش دوم این اثر را اجرا کنید 
اپیزود اول و سوم آن را نمی نوشتم؛ یعنی در 
این حد به شعور شما و نوشته شما اعتماد 
نمی کنند. حتی گاهی گله مند می شوند که 
از  من  سوال  نمی دهم.  تغییر  اجازه  من 
تئاتری  و  سینمایی  های  کارگردان  همه 
که در متن ها دست می برند این است که 
او اطمینان  اگر به یک نویسنده و نوشته 
ندارید چرا نوشته اش را کنار نمی گذارید؟ 
و اگر چیز قابل توجهی در اثر دیده اید که 
نمی توانید آن را کنار بگذارید چرا به کسی 
که آن را خلق کرده اعتماد نمی کنید؟ این 

موارد بسیار مایوس کننده است.
* یکی دیگر از مباحثی که همیشه 
به چشم  بیشتر  این روزها  و  مطرح است 
ادبیات کهن  از  اقتباس  موضوع  می خورد 
و  فیلمنامه  در  چه  حال  ماست.  معاصر  و 
این  اما  نمایشنامه نویسی؛  و  تئاتر  در  چه 
به  باید  که  آنطور  و  است  کمرنگ  بحث 
می کنید  فکر  شما  نمی شود.  پرداخته  آن 

چرا چندان به این امر بها داده نمی شود؟
کم  که  دلیل  این  به  اول  درجه  در 
که  هستند  کمی  افراد  می خوانیم.  کتاب 
در حال حاضر عالقه دارند که به عنوان 
مثال آثار محمدعلی جمالزاده و اسماعیل 
نویسندگانی  هنوز  نند.  بخوا را  فصیح 
ادبی  آثار  حال  و  حس  مثال  که  هستند 
هست  کارهایشان  در  میرصادقی  جمال 
یا نگاه و ارجاعی به آثار دیگر دارند ولی 
زمانه  ما  زمانه  ما فکر می کنیم  نظرم،  به 
که  حرف هایی  آن  و  است  شده  متفاوتی 
می شد  زده  معاصرمان  حتی  ادبیات  در 
دیگر حرف های انسان امروز نیست. برخی 
اقتباس هایی که از شاهنامه  شده به لحاظ 
فنی فرم اجرایی و نوشتاری داشته که هنوز 
یاد همان آدم های شمع به دست تئاترهای 
قدیمی می افتیم؛ یعنی فضایی را به ذهن 
متبادر می کند که شاید فضایی قدیمی به 
تماشاگری که  ذائقه  از  و شاید  بیاید  نظر 
از پای ایکس باکس و سریال های و نت 
فلیکس و HBOمی آید دور باشد. شاید هم 

می ترسیم که د مده باشیم.
آن  سرگرمی  جنبه  تئاتر  سویه  یک 
است و طرف دیگر آن تئاتر به عنوان یک 
هنر. انگار شرایط بعضی ها را سوق داده تا 
به بخش سرگرمی آن نزدیک تر شوند به 
این دلیل که تئاتر امرز ما به لحاظ اقتصادی 
باید خودش را تامین کند و به گونه ای تئاتر 
خصوصی شده است؛ هرچند که نزدیکی 
با آن تعریف درست جهانی ندارد. ما باید 
خرج خود را خودمان دربیاوریم و کار باید 
بفروشد. بنابراین این ترس همیشه وجود 
دارد و اصوال سعی می کنند سراغ الگوهایی 
بروند که جواب پس دادند و آثاری که به 
مطمئن  تا  باشد  نزدیک  سرگرمی  بخش 
با  البته  من  نمی ماند.  خالی  سالن  باشند 

این روش میانه ای ندارم.
وضعیت  حاضر  حال  در  شما   *
نمایشنامه نویسی ایران را چطور می بینید؟

پاسخ  سوال  این  به  نمی توانم   **
جریان  در  که  دلیل  این  به  دهم  قطعی 
دقیق نمایشنامه نویسی ایران نیستم. البته 
است شرایطی  در سال ممکن  وقت هایی 
عنوان  به  جشنواره ای  در  تا  شود  فراهم 
باشتم  داشته  حضور  بازخوان  یا  داور 
بخش  داوری  می کنم  سعی  معموال  و 
نمایشنامه نویسی را بر عهده بگیرم. موردی 
این  است  کننده  ناراحت  برایم  بسیار  که 
است که به عنوان مثال من در جشنواره ای 
در سال 95 نمایشنامه ای را خواندم و تا االن 
همان اثر را در هفت یا هشت جشنواره دیگر 
هم خواندم. مشخص است که این نویسنده 
امکان تولید نداشته و هنوز روی همان اثر 
حساب می کند این موضوع برمی گردد به 
همان بحث عدم امنیت شغلی و این که 
نیستید.  وقت  تمام  نمایشنامه نویس  شما 
انگشت شمارند افرادی در ایران که کارشان 
به صورت حرفه ای نوشتن نمایشنامه است.

دربین آثاری که در همین جشنواره ها 
خواندم نمونه هایی وجود داشته که به طور 
مثال بعضا از نمایشنامه های شناخته شده 
برداشت شده و فقط اسامی را تغییر داده 
است. اما آثاری را هم خواندم که از غریزه 
مخصوصا  است،  آمده  درخشانی  شهود  و 
رسیده  شهرستان ها  از  که  آثاری  بین  در 
است. یعنی نویسنده شهود و فهم درستی 
زبان  از  و  داشته  خود  پیرامون  اوضاع  از 
با  افراد  است.  کرده  استفاده  هم  خوبی 
استعداد زیادی وجود دارند که شاید تفریحی 
بنویسند؛ ولی برای خود من باعث حسرت 
است که نظام مندی و برنامه ریزی درستی 
نداریم و ممکن است این ها چند نمایشنامه 
ندهند. چون  ادامه  و دیگر  بنویسند  دیگر 
کار  عالقه  روی  از  جایی  یک  تا  انسان 
می کند و از جایی به بعد اگر احساس کند 
به  و دست  از گرسنگی جان می دهد  که 

دامان کارهای دیگر می شود.

دیگر هیچ کدام از نمایشنامه هایم را چاپ نمی کنم

انتشار ترجمه   جديدی از نمايشنامه »خروج ممنوع« سارتر
ترجمه  ن  بها ز و ر ت  ا ر نتشا ا
نمایشنامه  از  اسماعیلیون  بهرنگ 
را  سارتر  پل  ژان  ممنوع«  »خروج 

روانه بازار کتاب کرد.
زن  دو  نمایش  این  در  سارتر 
اتاق یک  موقعیت  در  را  مرد  و یک 
هتل قرار می دهد، به نحوی که این 
سه تن ناچار از بودن در کنار هم در 
نیز  هتل  رئیس  و  شده اند  اتاق  این 
تمامی اختیارات برای این اقامت را از 
آنها سلب کرده است. داستان با ورود 
اجباری این افراد که هر سه مرتکب 
جنایت شده اند، به اتاقی مشترک در 

هتل و خروج اختیاری آن ها )بعد از اعتراف به گناهان خود( شکل می گیرد.
در این نمایشنامه که به تعبیر منتقدان ترسیم جهنمی فرضی است، 
یکدیگر در یک موقعیت  ماندن و شکنجه کردن  به  را  انسان  سارتر سه 
جغرافیایی خاص محکوم کرده است و از این دریچه صحنه عمومی زندگی 

انسانی تهی از معنا در غرب را به نمایش می کشد.
تعبیری  به  یا  نمایشنامه در واقع »دوزخیان زمین« و  این  سارتر در 

آدم های دربند شده در زمین را به تصویر کشیده است.
این نمایشنامه در چاپ تازه با مقاالتی از منتقدان درباره سارتر، از جمله 
مقاله »سارتر و خروج ممنوع« به قلم روبی کوهن منتشر شده در ژورنال 
دانشگاه ایندیانا در سال ۱9۶9، »سارتر« اثر واالس فاولی منتشرشده در 
سال ۱9۶0، »سارتر: یاس و طغیان تراژیک« اثر ریموند ویلیامز منتشر شده 

در سال ۱9۷۲ همراه شده است.
نشر روزبهان این نمایشنامه را در ۱35 صفحه با قیمت 33 هزار تومان 

منتشر کرده است.
یادآوری می شود؛ ژان پل سارتر فیلسوف، نمایشنامه نویس، نویسنده و 
فعال سیاسی و ادبی معاصر فرانسه بود و از مهمترین اندیشمندان تأثیرگذار 
بر مکتب فکری اگزیستانسیالیسم. او بر بسیاری از متن های جامعه شناسی، 
در سال ۱9۶4  و  تأثیر داشت  زمان خود  در  ادبی  و مطالعات  نقد  تئوری 

برگزیده جایزه ادبی نوبل نیز شد که از دریافت آن امتناع کرد.

»بهارانه کتاب« دوستداران یار مهربان را دوباره 
به کتابفروشی ها کشاند

همزمان با برپایی طرح بهارانه کتاب 99، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلستان از کتابفروشی جنگل در شهرستان گرگان بازدید کرد و با 

مدیر آن به گفت وگو نشست.
»بهارانه کتاب« دوستداران یار مهربان را دوباره به کتابفروشی ها کشاند

گلستان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کشمیری،  عادله 
صبح امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه از کتاب فروشی جنگل در شهرستان 

گرگان بازدید کرد.
این کتابفروشی در  این دیدار ضمن قدردانی و حضور فعال  وی در 
طرح بهارانه کتاب 99، گفت: در پی شیوع ویروس کرونا جامعه فرهنگ و 
هنر و رسانه آسیب های جدی دیده اند که متاسفانه این آسیب شامل حوزه 
ارشاد اسالمی و  با درایت وزارت فرهنگ و  اما  نشر و کتاب شده است، 
مدیرعامل موسسه خانه کتاب، طرح بهارانه کتاب 99 اجرا شد تا خالء های 
به وجود آمده کمی ترمیم شود که خوشبختانه شاهد استقبال مخاطبان از 

این طرح هستیم.
کشمیری در ادامه با اشاره به برخی پویش های خودجوش اهالی 
در  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  در  گلستان  استان  در  هنر  و  فرهنگ 
طرح  این  در  گفت:   ،99 کتاب  بهارانه  طرح  درباره  مجازی،  فضای 
گسترش  و  شیوع  شرایط  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید 
جتماعی،  ا ری  فاصله گذا رعایت  به منظور  و  است  نا  کرو ویروس 
سوی  ز  ا بوطه  مر طالعات  ا ثبت  با  نیز  غیرحضوری  یدهای  خر

هستیم. شاهد  را  کتابفروشی ها 
در ادامه دیدار محمد ملکی مدیر کتابفروشی جنگل نیز ضمن قدردانی 
از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، گفت: در پی شیوع 
ویروس کرونا و بعضا تعطیلی های صورت گرفته کاهش تقاضای خرید را 
داشته ایم اما خوشبختانه با آغاز این طرح دوباره شاهد حضور دوستداران 

کتاب در کتابفروشی هستیم.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح بهارانه کتاب 99، اظهار کرد: 
امیدوارم مسئوالن از مشاغل فرهنگی و هنری آسیب دیده از کرونا ویروس 
حمایت کنند و این حمایت به صورت مقطعی نباشد و ادامه داشته باشد.

ملکی با اشاره به اینکه شاید میزان استقبال مردم نسبت به دوره های 
پیشین برپایی طرح کمی متفاوت بوده است، گفت: با این حال مخاطبان 
تامین  را  نیاز خود  مورد  کتاب های  به طرق مختلف  کتابخوانی  و  کتاب 

می کنند.
یادآوری می شود، طرح بهارانه کتاب 99 در ۱۱ کتابفروشی در استان 
گلستان و در شهرهای گرگان، گنبد و ُکردکوی تا 30 اردیبهشت ماه برپا است.

ان
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فرناز میرزالو

پتگر، شاعری که شعر را نقاشی می کرد

امروز، ۲8 اردیبهشت، مصادف است با سالروز تولد علی اصغر پتگر 
در سال  خورشیدی.

علی اصغر برادران اکبری، معروف به پتگر در محله گازران تبریز به دنیا 
آمد. پتگر، واژه ای اوستایی و به معنای تصویر می باشد که استاد برادران 

اکبری بعدها به این نام تغیر نام داده است.
او از دوران کودکی همراه با برادرش، تالش بی وقفه یی را در نقاشی 
شروع کرد. آن سال ها دوران اقتدار میرمصور ارژنگی در تبریز بود و پذیرش 
در  آغاز حرکتی جدی  میرمصور،  استاد  در محضر  برادرش  و  اصغر  علی 

راستای هنر به شمار می رفت.
وی پس از پایان یافتن دوره مدرسه هنرهای ظریفه تبریز، روانه تهران 
شد و در مدرسه صنایع مستظرفه، شروع به تحصیل کرد جهارسال بعد، وقتی 

فارغ التحصیل شد، در کارگاه خود به فعالیت و آموزش نقاشی پرداخت.
کارگاه پتگر در خیابان نادری، اولین آموزشگاه نقاشی در تهران بود و 

موجب شد جوانان عالقمند به فراگیری نقاشی   جذب آن شوند.
کارگاه علی اصغر پتگر در مدت کوتاهی به محفل و مرکز گرهم آیی 
بزرگانی چون  تبدیل شد و  نویسندگان و شعرا  آمد هنرمندان،  و رفت و 
استاد شهریار، صادق چوبک، بزرگ علوی، نیما یوشیج، و صادق هدایت 

به دیدار وی می آمدند.
استاد پتگر سرانجام به سال ۱3۷۱ هجری شمسی در سن ۷4 سالگی 

در تهران دار فانی را وداع گفت.
و  می پرداخت  نیز  هنری  به خالقیت  نقاشی  تدریس  خالل  در  وی 
آزاد  قلم  همچنین  و  کالسیک  سبک  با  رئالیسم  شیوه   در  متعددی  آثار 
و امپرسیونیستی آفرید و تدریجا پایه گذار سبک و سیاق خاص خود شد. 
علی اصغر پتگر همیشه موضوع آثارش را از میان مردم، کارگران، زحمتکشان، 
فروشندگان دوره گرد، رختشویان و پیشخدمت های خانه ها انتخاب می کرد. 
در این زمینه می توان از تابلوهای »محله گازران تبریز«، »روز رختوشیی«، 
پرتوهایی  و  مناظر  به خلق  همچنین  او  کرد.  یاد  »درویش«  و  »قاری« 
ساخته که نزد بعضی مجموعه داران موجود است. آثار پتگر، در سال های 
34۶۱ ،۱343 ،۱3۲4 و ۱353 در نمایشگاه های مختلف به نمایش درآمد. 
گرچه از سال ۱355 به بعد خاموشی اختیار کرد و فعالیت نمایشگاهی خود 
را متوقف کرد ولی همواره به نقاشی و تدریس مشغول بود، آخرین باری 
که برخی از آثارش به معرض نمایش گذاشته شد، در پاییز سال ۱3۷0 در 

موزه  هنرهای معاصر بود.
وی دستی نیز در شعر داشت و مجموعه شعری به نام »رنگین کمان« 

نیز ازوی برجای مانده است.

کتابخانه ها فعال برای اعضا و مردم 
تعطیل است

در پی انتشار خبر مرحله اول بازگشایی کتابخانه های عمومی سراسر 
کشور سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور توضیحاتی ارائه کرد.
می  عمو بط  ا و ر ست  پر سر  ، ی هر طا ی  صر نا ی  د محمد ها
یی  گشا ز با ه  نحو توضیح  ر  د  ، ر کشو عمومی  نه های  بخا کتا د  نها
 ۲9 روز  از  بازگشایی که  اول  کتابخانه های عمومی گفت: در مرحله 
اردیبهشت انجام خواهد شد صرفًا کتابداران و کارکنان کتابخانه های 
کتابخانه  در محل  ساعته   4 در شیفت های  نوبتی  به صورت  عمومی 
اقدامات  شهرستان ها  رؤسای  همکاری  با  ابتدا  و  شد  خواهند  حاضر 
را  ضدعفونی  مواد  و  وسایل  به  کتابخانه  تجهیز  و  بهداشتی  اولیه 

داد. خواهند  انجام 
وی افزود: اقداماتی نظیر ساماندهی منابع کتابخانه فعالیت های فضای 
مجازی و ارائه خدمات غیر حضوری به اعضا از دیگر خدمات این دوره از 

بازگشایی خواهد بود.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد اظهار کرد: 
ارائه خدمات کتابخانه ای حضوری برای اعضا در این زمان به جهت رعایت 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی امکان پذیر نیست و انشاهلل پس از طی 
مرحله مهار بیماری کویید ۱9، با رعایت پروتکل های خاص بهداشتی خدمات 

حضوری کتابخانه به اعضا نیز از سر گرفته خواهد شد.
ناصری در خصوص تمهیدات الزم برای حفظ سالمت همکاران و 
کتابداران افزود: پیش بینی های الزم انجام شده و مواد ضد عفونی کننده و 
ماسک و شیلد در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت. پروتکل های بهداشتی 
خاص هم تدوین شده و در اختیار اداره کل های استانی قرار گرفته است. 
یا  و  معلولیت  از جمله  دارند  برای همکارانی که شرایط خاص  همچنین 
بیماری های زمینه ای یا بانوانی که در ماه پایانی بارداری هستند، معافیت 

حضور در نظر گرفته شده است.
سرپرست اداره کل روابط عمومی نهاد در خصوص مناطقی از کشور 
که شرایط حاد دارند، گفت: تا امروز با توجه به شرایط و اعالم ستاد ملی 
کرونا استان خوزستان شامل بازگشایی در این مرحله نخواهد شد و هر 
زمان ستاد ملی کرونا نقاط دیگری از کشور را هم مشخص کند مطابق 

اعالم ستاد ملی و استانی کرونا عمل خواهد شد.
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زهرا ثقفی الریجانی
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پای »تختی« به تئاتر هم باز شد

نمایش  اجرای  از  صالحی  تینو 
مفهوم  به  که  در سال 99  »تختی« 
می پردازد،  مشاهیر  کشی  محبوب 

خبر داد.
ن  ا د گر ر کا و  یگر  ز با ین  ا
نمایش  این  ویژگی های  تئاتردرباره 

زندگی  از  بخشی  درباره  »تختی«  گفت: 
غالمرضا تختی است اما اثری زندگی نامه ای نیست و تاکیدی روی تاریخ 
نگاری ندارد. تمام اتفاقات نمایش از شب تا صبح روزی که تختی در اتاق 
هتل دست به خودکشی زد، می گذرد و در این فاصله در تخیالتش افراد 
مختلفی که در زندگی او  تاثیرگذار بودند به سراغش می آیند. به همین 
دلیل با تماشاخانه ایرانشهر وارد مذاکره شدم و اوایل سال 98 برای اجرا 
در سال 99 درخواست دادم که البته با شرایط پیش آمده مشخص نیست 

که کی بتوانم این اثر نمایشی را روی  صحنه ببرم.
 

ادامه تصویربرداری»سلمان« بعد از رمضان

»سلمان  سریال  تصویربرداری 
رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  فارسی«، 
در شهرک سینمایی نور ادامه خواهد 

یافت. 
ه   تهیه کنند ی  هر طا حسین 

برنامه ریزی های  طبق  گفت:  سریال  این 
انجام شده قرار بود بهار امسال برای ادامه 
علت  به  اما  شویم،  ارمنستان  و  ترکیه  کشورهای  راهی  تصویربرداری 
شیوع ویروس کرونا این سفر به زمان دیگری موکول شد و بخش هایی 
از فصل سریال را که قرار بود در ترکیه تصویربرداری شود،  در شهرک 
سینمایی نور فیلمبرداری خواهد شد.این سریال به زندگی سلمان فارسی، 
اثر داوود میرباقری است  ایرانی پیامبر اسالم می پردازد، جدیدترین  یار 
که تصویربرداری آن از زمستان سال گذشته در شهداد کرمان آغاز شد 

و سپس در جزیره قشم ادامه یافت. 

انتشار آلبوم ساالر عقیلی پس از 19سال 

ناشر  و  تهیه کننده  جوان  نیما 
انتشار  به  اشاره  با  موسیقایی  آثار 
خوانندگی  به  موسیقایی  آلبوم  یک 
تولید  از  سال   ۱9 که  عقیلی  ساالر 
نگران کننده  وضعیت  از  می گذرد،  آن 

فروش محصوالت موسیقایی سخن گفت و 
افزود  در هفته های گذشته دو آلبوم »خواب 
می بیند« به آهنگسازی احسان بیرقدار و »نوروز آینه« به آهنگسازی فردین 
خلعتبری  در دو نسخه فیزیکی و دیجیتالی منتشر شد که هر دوی این آثار 
در ردیف کارهای ممتازی است که در این چند ماه پیش روی مخاطبان 
قرار گرفته است.وی ادامه داد: آلبوم دیگری که قرار است منتشر شود، 
اثری به آهنگسازی امیرحسین سام و خوانندگی ساالر عقیلی است که 
حدود ۱9 سال پیش تولید شده و بعد از دو دهه با عنوان »می دانم که 

می آیی« برای عالقه مندان موسیقی ایرانی منتشر می شود. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شاید مجبور به فیلمسازی برای پخش آنالین 
شویم

فیلم  کارگردان  نیک نژاد  برزو 
تأکید  ضمن  »دوزیست«  سینمایی 
فیلم  این  دارد  دوست  که  این  بر 
دربیاید،  نمایش  به  پرده سینما  روی 

از احتمال اجبار به ساخت فیلم برای اکران 
اینترنتی در آینده گفت.

دارم  و خودم دوست  است  نوستالژی  وی عنوان کرد: سینما یک 
فیلم را روی پرده سینما ببینم. حتی دوست ندارم یک فیلم سینمایی را 
در قاب تلویزیون ببینم، چه رسد در قاب های کوچک تری مثل تبلت و 
موبایل! بر همین اساس هم فیلم »خروج« ساخته ابراهیم حاتمی کیا و 
»طال« ساخته پرویز شهبازی را دوست نداشتم  به این شکل ببینم و 
ندیدم چون ساختار و فرم یک فیلم، ما را معطوف به پرده سینما می کند. 

البته این عقیده من است و شاید من به روز نشده ام.
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همراه با رئیس کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر

محمد عارف: هنر، دولت و هنرمند سه ضلع غیرقابل تفکیک هستند

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

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

فعالیت هایي  بازگشایي  از  صحبت  روزها  این 
اتفاق  این  موافق  عده اي  و  است  داغ  بسیار  تئاتري 
البته با رعایت نکات بهداشتي هستند و عده اي دیگر 
کماکان مخالف سرسخت این هستند که فعالیت هاي 
هنري از سر گرفته شود چرا که معتقد هستند خصوصا 
در تئاتر، نمي شود فاصله گذاري اجتماعي را به خوبي 
اما  دارد.  وجود  بیماري  شیوع  احتمال  و  کرد  رعایت 
خصوصا  هنرمندان  معیشتي  وضعیت  حال  عین  در 
هنرمندان تئاتري بسیار نامناسب است و باید فکري 
این در حالیست که  و  این مشکل شود  به حال  هم 
هنوز در کشور ما مشاغل هنري، به عنوان شغل هاي 

ضروري شناخته نمي شوند!
محمد عارف، رئیس کانون نمایشنامه نویسان خانه 
تئاتر در گفتگو با دنیاي جوانان درباره ضرورت تعریف 
و ثبت مشاغل هنری به عنوان یک شغل گفت: اغلب 
گوناگون  اشکال  به  را  دغدغه  این  هنرمندان جهان، 
داشته و پاره ای دیگر هم هنوز دارند. اما با این وجود 
در بسیاری از کشورها این نگرانی به حد صفر رسیده 
و تعدادی از هنرمندان در کشورهایی دیگر با نگاهی رو 
به جلو این فرایند را طی می کنند. به همین خاطر تقریبا 
نمی توان شرایط زندگی هنرمندان در ایران را با جهان 
مقایسه کرد چون تا حدودی، زیرساخت های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در ایران با جهان متفاوت است. 
امنیت شغلی برای آنان که متکی به دولت یا حکومت 
نیستند، همواره موجب افت روحی روانی و آفریدگاری 

است که  بنابراین حق هنرمندان  و خواهد شد.  شده 
تکیه گاهی دائمی برای خانواده خود داشته باشند که 
بتوانند با آسودگی به تولید آثار مستقل خود بپردازند. 
هنرمندان ایران بیش از هنرمندان کشورهای جهان، 
نگران آینده خود و خانواده خود هستند. شواهد نشان 
می دهد که اغلب بازنشستگان هنری ایران دوران بسیار 
دشواری را سپری می کنند و چون پشتوانه مستحکمی 
ندارند در دوران میانسالی تا پیری دشواری و در نهایت 
مرگ های دردناکی دارند. این مسئله همواره کابوسی 
برای هنرمندان ایران و کشورهایی مانند ایران است 
که اگر فردا از کار بیفتند چه کنند؟ به همین دلیل و 
دالیل آبرومندی دوران فعالی می کوشند تا تکیه گاهی 
بیابند و چون نمی یابند در تالش هستند که هنرشان 

را به عنوان شغل به ثبت برسانند.
محمد عارف که درواقع نماینده نمایشنامه نویسان 
به  نسبت  مي شود،  محسوب  هم  تئاتر  عرصه  در 
از  یکی  گفت:  آن  مشکالت  همینطور  و  شغل  این 
نمایشنامه نویسی  و  نویسندگی  پیشه ها  دشوارترین 
است. نمایشنامه نویسی در ایران تعریفی کامال متفاوت 
با ساختار اجتماعی و مکانیزم های اداری دارد. متاسفانه 
نمایشنامه نویس ایرانی در اوج موفقیت هم از امکانات 
حقوقی عادالنه ای برخوردار نیست. دستمزد درام نویس 
در ایران از تدارکات هم کمتر است. در سینما هم با 
فیلمنامه نویس همین برخورد را دارند. نویسنده فیلمنامه 
سینمایی حق الزحمه ای یک هفتصدم بازیگر همان فیلم 

را دریافت می کند. این اوج اجحاف و نابخردی در قلمرو 
هم  معنوی  لحاظ  از  است.  ایران  نمایشی  هنرهای 
ایران است.  پایین ترین جایگاه در  جایگاه درام نویس 
در حالی که درام رکن اساسی هر اثر نمایشی است نه 
سایر هنرها. البته در گذشته دقیقا برعکس بوده است. 
دستمزد نمایشنامه نویسان پنج دهه پیش حدودا شش 
تا هفت برابر بیش از بازیگر یا کارگردان بوده است. 
این معنایش این است که دو، سه دهه است که حوزه 
هنرهای نمایشی ایران به اتاق فکر و پژوهشگر تئاتر 
و دراماتورژ و درام نویس نیاز ندارد. بی سبب نیست که 
اغلب کارگردانان، بازیگران، دستیاران، طراحان نور و 
غیره درام هم می نویسند. همه اینها موجب می شود که 
خود به خود درام نویس از ژرفا به سطح بیاید و دیگر 
معیشت  نگران  و  نکند  معماری  و  پژوهش  نیندیشد، 
این که من موافق ثبت  اما  باشد.  خود و خانواده اش 
نمایشنامه نویسی به عنوان شغل باشم یا خیر؟ مسلما 
اجتماعی  مشاغل  سایر  مانند  درام نویس  بلکه  هستم 
الاقل از حقوق ماهیانه زندگی خانوادگی  ا ش محروم 
نباشد. با اینکه معتقدم که ساحت درام نویس هرگز در 
آفریدگاری  قاموس شغل نمی گنجد چون درام نویس 
درجه یک و پیشتاز در قلمرو هنرهای نمایشی است. 
درام نویس باید از حقوق، معماری و سیاست بداند تا 
عشق، جنگ، جغرافیا، فلسفه، ریاضی، مرگ، زندگی، 
دین و انسان شناسی با همه ابعاد چهارگانه اش. او باید 
هستی شناس باشد تا بتواند درامی را با ساختاری قابل 

به عنوان ضلع سوم  و جان مردم  بر دل  بیافریند که 
یا  این خداوندگار اصلی  آیا  بنشیند.  تکنیک و محتوا 
زئوس تئاتر در ایران جایگاهش در خور نام و تاثیراتش 
است؟ خیر! نه تنها نیست بلکه در بدترین شرایط هم 
به شغل شناخته شود  اگر هنرش  بنابراین  دارد.  قرار 
حال  در  نمی بیند.  آسیب  خانوادگی  لحاظ  از  الاقل 
ندارد  شغلی  امنیت  ایران  در  درام نویسی  هیچ  حاضر 
این  و  نیست  شده  شناخته  درستی  به  هنرش  چون 
برخالف یونان، بریتانیا، فرانسه و روم و مانند اینهاست 
که درام نویس را شاعر می دانستند و نامش را جاودانه 
ثبت می کردند. در تئاتر فقط نام نویسنده بود که مطرح 
بود. امیدوارم روزی در ایران هم نام درام نویس در راس 
امور همه جانبه تئاتر قرار گیرد تا نیازمند ثبت هنرش 

به عنوان شغل نباشد.
این فیلمنامه نویس درباره نبود تناسب میان رشد 
کمی نیروی انسانی در عرصه هنر با فضاهای فعالیت 
در  که  آنجا  از  داشت:  اظهار  هنری،  درآمد  کسب  و 
دورنمایی  و  آینده نگری  ایران  اجتماعی  امور  اغلب 
که  دارد  وجود  معضل  این  همواره  نمی شود  ترسیم 
تناسبی بین عرضه و تقاضا شکل نگیرد. یکی از برهم 
ریختگی های دائمی، میان فضاهای هنری با هنرمندان 
است. شوربختانه این اپیدمی متوقف هم نمی شود که 
نیروها و پتانسیل های ارزشمند جوانان در جایی متناسب 
صرف شود و نتایج برتری استخراج شود. روزبه روز تعداد 
فارغ التحصیالن نمایشی ایران افزون تر و سالن ها هم 

فراوان تر؛ اما متقاضی به شدت کمتر می شود. بنابراین 
کاال بی ارزش تر می شود چون دست ها زیاد می شوند و 
خواهنده کمتر. در دانش انسان شناسی فرهنگی به این 
پدیده نیاز و نهاد شناخته شده است. نیازسنجی الزمه 
برقراری تناسب برای بسترهای فرهنگی است بنابراین 
بدون نیازشناسی نهادسازی مضر و دردسرآفرین است. 
مدنظر  باید  همواره  ایران  هنری  و  فرهنگی  مدیران 
نیز  ایرانیان  و  روبه جلو است  ایران  باشند که  داشته 

مانند سایر ملل جهان متناسب با نیازهای شان به نهادها 
و سازمان های پیشرو نیازمند هستند. مثلت هنر، دولت 
و هنرمند از سه ضلع غیرقابل تفکیک برخوردارند و 
ناگزیر برای تعالی جامعه و جهان پیش رو هیچ یک از 
این سه ضلع نباید قربانی دیگری یا کمتر از دیگری 
بماند. بنابراین توجه به هنر به منزله اهمیت به اساس 
کشور است و آرامش و امنیت کشور نیز مستلزم تامین 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هنرمند است.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

حسین زاده محمد 

این روزها برخي از مجریان قدیمي صداوسـیما 
در حالـي بـه قـاب تلویزیـون بازگشـته اند کـه کمتر 
از گذشـته برنامه هـاي گفتگومحـور آنهـا موردتوجـه 
مخاطـب قـرار مي گیـرد. از شکسـت سـنگین رضـا 
رشـیدپور در برنامـه اي کـه ویژه ماه رمضان داشـت 
از دورهمـي مهـران  تـا اسـتقبال نه چنـدان خـوب 
بـه  نیـاز  مخاطـب  کـه  مي دهـد  نشـان  مدیـري، 
برنامه هایـي بـا سـاختارهاي جدیـد و البتـه نوآورانه 
و خالقانه دارد. برنامه شـبگرد، برنامه شـبانه شـبکه 
دو سیماسـت کـه بعـد از گفتگـوی ویـژه خبـری بـا 
موضوعـات روز اجتماعـی منعطـف بـه مفاهیـم ماه 
مبـارک رمضـان بـه روی آنتن مـی رود. ایـن برنامه 
بـا اجـرای محمـد سـلوکی در ایـن شـب ها میزبـان 
چهره هـای مختلفـی همچـون نرگـس آبیار، افشـین 
پیروانـی، شـهرام گیل آبـادی، سـیدعباس موسـوی، 
شـاخه هایی  از  سـلوکی  مهـدی  و  سـاعی  هـادی 
نظیـر فرهنـگ و هنـر، ورزش، سیاسـت و اجتمـاع 
بـوده اسـت و تـالش کـرده بـا اسـتفاده از رنـگ و 
موسـیقی فضـای گفتگوهـا متفـاوت از سـایر آثـار 
تلویزیونـی باشـد. محمـد سـلوکي کـه از مجریان و 
برنامه سـازان قدیمي صداوسـیما محسـوب مي شود، 
در گفتگـو بـا دنیـاي جوانـان به ایـن برنامـه و البته 
مشـکالت این روزهـاي تلویزیـون اشـاره مي کند...

-ایـن روزهـا برخي از برنامه هـاي تلویزیون یا 
مخاطـب ندارنـد و یـا آنقـدر اندک اسـت کـه هیچ 

بازخـوردي از آنهـا دیده نمي شـود! بازخـورد برنامه 
شـما چطور بوده اسـت؟

*خـدا را شـکر بـا توجـه بـه آنچـه در طـی 
ایـن مـدت می بینـم از برنامـه اسـتقبال شـده، البته 
شـب هایی بـه دلیـل فضـای سـنی و تحلیل هـای 
خاصـی کـه داریـم ایـن میـزان متغیـر بـوده و کم 
و زیـاد می شـود. امـا درمجمـوع بازخوردهـا خـوب 
بـوده و از ایـن بابـت خوشـحالیم. بـه هـر حـال به 
دلیـل اینکـه سـاعت پخـش برنامـه کمـی بی وقت 
اسـت شـاید آن هیجـان برنامه هـای اجتماعـی که 
مخاطبان کم سـن و سـالی دارد را نداشـته باشـیم.

-چـرا سـاعت ۱۲ شـب را براي پخـش برنامه 
انتخـاب کردید!؟

*مـا بـا یـک پیش بینـی به سـراغ ایـن برنامه 
و ایـن زمـان رفتیـم. در ایـام نـوروز و پیش تـر از 
آن بـه دلیـل تعطیالتـی کـه در پی شـیوع ویروس 
کرونـا ایجـاد شـد زندگـی مـردم نیـز تغییـر کـرد، 
بنابرایـن پیش بینـی مـا ایـن بـود کـه بازگشـت به 
زندگـی گذشـته تقریبـا غیرممکـن خواهـد بـود و 
بـا فـرض رسـیدن مـاه مبـارک رمضـان کـه ایـن 
می شـود  علـت  بـر  مزیـد  زمانـی  به هم ریختگـی 
قطعـا زندگـی مـردم زمانـش جابجـا خواهـد شـد. 
اگـر مثـال پیـش از ایـن ۱۲ تـا ۲ زمـان ناهـار بود، 
امـروز بـه شـکل عمومی سـاعت 3 تـا 4 بعدازظهر 
ایـن اتفـاق می افتد. بنابراین سـاعت شـب و زندگی 
برنامه ریزی هایـی کـه  بـا  شـبانه عقب تـر رفتـه و 
البتـه  کردیـم.  درخواسـت  را  زمـان  ایـن  داشـتیم 
قـرار بـود سـاعت ۲3:30 آغـاز برنامـه باشـد، امـا 

ایـن هـم ازجملـه اتفاقـات جالبـی بـود کـه افتاد و 
باعـث شـد گروهـی که بـه دنبـال جک شـنیدن و 
آواز و موسـیقی هسـتند دیگر برنامه را دنبال نکنند 
و مخاطـب مـا نباشـند. درواقـع مخاطـب مـا امروز 
افرادی هسـتند که دوسـت دارند از سیاسـت، تئاتر، 
سـینما و ورزش حرف هایـی از جنـس آدم هایـی که 
در ایـن حـوزه کار کردنـد را بشـنوند. مـا بـه دنبال 

ایجـاد تفـاوت در سـاختار بودیـم.

-و چـه تفاوت هایي ایجاد کردید؟
*سـعی کردیـم بـا سـایر برنامه هایـی کـه در 
شـب های مـاه مبـارک رمضـان پخـش می شـوند 
متفـاوت باشـیم، چـرا که بـه نظر می رسـد مخاطب 
عـادت بـه دیـدن ایـن برنامه هـا کـرده اسـت. مـا 
سـعی در تجربه فضاهای جدید داریم و در شـبگرد، 
بـا درایـت مدیـر شـبکه این اتفـاق افتاد تا بـا افراد 
از زاویـه ای دیگـر صحبـت کنیـم و شـب های مـاه 
رمضـان بعـد از کرونـا که ضایعه ترسـناکی اسـت، 
مخاطـب را بـه آرامـش دعـوت نکنیـم بلکـه او را 
در فضـای آرام قـرار دهیـم کـه ایـن بـا موسـیقی 
مناسـب، بـازی بـا رنـگ، لبخنـد و حرف هایـی که 

مـورد توجـه قـرار گیـرد اتفـاق می افتد.

-مهمان هـاي شـما از چهره های شناخته شـده 
عرصه هـای مختلـف هسـتند کـه مخاطـب انتظـار 
شـنیدن صحبت های تکراری از آنها را دارد... شـاید 
همیـن موضـوع باعث شـود که در ابتدا برنامه شـما 
را دوسـت نداشـته باشـد ولي شما سـعي کرده اید با 
ایجـاد فضایـي تـازه و البتـه سـواالتي غیرتکـراري 

ایـن کلیشـه را از بیـن ببرید...
*بله، درسـت است. ما همیشـه در برنامه سازی 
شـعاری داریـم کـه هـر وقـت کسـی را دیدیـد کـه 
کاری انجـام داد، دیگـر آن کار را تکـرار نکنیـد و 
از دریچـه دیگـری بـه موضـوع مشـابه نـگاه کنیـد 
و ایـن بـرای مـا تبدیـل بـه یـک اصـل شـد. اگـر 
از خانـم آبیـار دعـوت می کنیـم پیش فـرض ذهنـی 
مخاطـب صحبـت درباره فیلم هاي ایشـان اسـت اما 
آیـا او صرفـا همیـن ویژگی را دارد؟ نه او شـخصیت 
تاثیرگـذاری در سینماسـت و سـینما تنها یک بخش 
از وجـود اوسـت و ایـن تفـاوت نـگاه باعث می شـود 
تـا او دربـاره موضوعـات دیگـری که دغدغـه ذهنی 
اوسـت صحبـت کنـد کـه در جـای دیگـری ایـن 
اتفـاق نیفتـاده و مـا وجوه دیگـر او را پیـدا می کنیم. 
درواقـع مـا بـرای تک تـک برنامه ها موضـوع داریم، 
ایـن اتفـاق باعـث می شـود تا هم ما سـرخط داشـته 
باشـیم و هـم مخاطـب می دانـد دنبـال چیسـت و 
مهمـان هـم بـه ذوق می آیـد تـا حرف هـای تـازه 
بزنـد. در کنـار ایـن موضوعـات، توجـه بـه تقویـم 
زمانـی را نیـز در نظر داریم چـون ضبط برنامه زودتر 
اتفـاق افتـاده خیلـی دقیق بـه اخبـار نمی پردازیم اما 
تمـام تالش مـان ایـن اسـت کـه بـا پیش بینی هـای 
درسـت و موضوعـات به ایـن فضا بپردازیـم و خیلی 
صحبت های مـان تکـراری نباشـد، مـا از همـه ابـزار 
اسـتفاده می کنیـم تـا حوصلـه مخاطبان سـر نرود و 

از ایـن فضـا اسـتفاده کند.

-سـواالتي و موضوعاتـي کـه بـراي مهمان ها 
مطـرح مي کنیـد چطـور شـکل مي گیرد؟

اسـت،  شـده  طراحـی  پیـش  از  *سـؤاالت 

در  آنچـه  بـا  و  می شـوند  نتخـاب  ا سـرفصل ها 
گفتگـو اتفـاق می افتـد، پیـش می رویـم. بایـد دیـد 
فضـا چطـور پیش مـی رود و حال مهمـان و فضای 

برنامـه چگونـه اسـت تـا بـا هـم قـدم برداریـم.

-در ایـن برنامه اتاق فکر هم دارید؟
*در طـول ایـن سـال ها دوسـتان زیـادی پیدا 
کـردم کـه حتـی بـا یـک تلفـن از آنهـا مشـورت 
می گیـرم. امـا سـعی می کنـم همـه مشـورت ها را 
جمـع کنـم و در یک هسـته مرکـزی محدود از بین 
همـه آنهـا بهترین هـا را کـه با شـرایط روز و برنامه 
همخـوان اسـت اسـتفاده کنـم. درواقـع اتـاق فکـر 
بـه آن معنـا نداریـم، ایـده برنامـه از سـوی خـودم 
مطـرح شـد و دوسـتان بسـیاری کمـک کردنـد تـا 

بتوانیـم بـه ایـن سـمت پیـش برویم.

-ضبط برنامه در شـرایط کرونا چگونه اسـت؟
*کار را بسـیار سـخت کـرده اسـت! مـن هـم 
برنامـه دونیمـه مـاه، ویژه برنامـه کرونـا را داشـتم 
کـه از اواسـط اسـفند تـا پایـان نیمـه شـعبان ادامه 
یافـت و کار بسـیار سـختی بـود و هـم ایـن برنامه 
را شـروع کـردم. درواقـع بـا همان تجربـه وارد این 
فضـا شـدم و حـس کـردم بـا دورکاری و کمتریـن 
نیـروی انسـانی بایـد کار را انجـام داد. جـا دارد از 
همینجـا از دوسـتان و همکارانـم کـه همـراه مـن 
شـدند تشـکر کنـم کـه تـالش کردنـد امنیـت خود 
و دیگـران را حفـظ کننـد و در یـک فضـای آرام و 
ببریـم. تجربـه خوبـی بـود  مطلـوب کار را پیـش 
چـون در تمـام طـول ایـن مـدت شـعارم دقـت در 
نحـوه ارتباطـات بـود بـه همیـن دلیل بـرای خودم 

هـم ایـن چالـش ایجـاد شـد کـه در نهایـت دقـت 
و دوری بتوانـم کار را پیـش ببـرم و بـا دورکاری 

بهتریـن کار را انجـام دهـم.

-بـا توجـه بـه ایـن کـه دو برنامـه را در طـی 
ایـن مـدت تولیـد کردیـد، آیـا سـاخت ایـن برنامه 

پـس از مـاه مبـارک ادامـه خواهـد یافـت؟
مبـارک  مـاه  پایـان  تـا  فصـل  ایـن  *فعـال 
رمضـان ادامـه دارد و بـا لطف بینندگان و سـفارش 
شـبکه و لطـف مدیـر گـروه شـاید بتوانیـم فضـا را 
ادامـه دهیـم و تغییـرات جدیـدی داشـته باشـیم. 
امیـدوارم بتوانـم یـک فضـای جدیـد پیـدا کنـم و 

کنـم. پیاده سـازی  را  آن 

قدیمـي  برنامه سـازان  و  مجریـان  از  -شـما 
تلویزیـون هسـتید... فکـر مي کنیـد چرا ایـن روزها 
مـردم کمتـر مخاطـب برنامه هاي تاک شـو هسـتند 

و بایـد بـراي رفـع ایـن مشـکل چـه کرد؟
*جـاي برنامه هـاي قدیمـي وافعـا در تلویزیون 
و  از عملکـرد دوسـتان  دارد  امـا جـا  اسـت  خالـی 
بسـیار  افـراد  مـا  رفقـای  کنـم.  دفـاع  همکارانـم 
را  رسـانه  فضـای  و  هسـتند  درجه یکـی  و  خـالق 
بـرای آگاهـی بخشـی و ایجـاد لـذت تصویـری در 
خانه هـای مـردم می شناسـند. امـا هیـچ کاری بدون 
پـول و امکانـات بـه ایـن راحتـی سـاخته نمی شـود. 
بـا دشـمنی و تنگ نظـری   از سـوی دیگـر برخـی 
ضربه هـای مهلکی به دوسـتان خود کـه خادم مردم 
هسـتند می زننـد کـه حتـی انگیزه هـا را نیـز از آنهـا 
می گیـرد. به طـور مثال همین دشـمنی ها باعث شـد 
تـا مجموعه هـای بـزرگ صنعتـی کـه می تواننـد به 
ایده هـا و طرح هـای جدیـد کمـک کننـد و اسپانسـر 
سـاخت برنامه هـای متنـوع شـوند، از فضـای تولیـد 
فاصلـه گیرنـد، ضمـن اینکـه برخـی نیـز از این آب 
ایـن  دیگـر  تلویزیـون  می گیرنـد.  ماهـی  گل آلـود 
امـکان را نـدارد کـه در تمـام شـبکه ها برنامـه تولید 
کنـد، امـا انگیزه بـرای تولیدکنندگان همیشـه وجود 
داشـته و دارد. امیـدوارم همـه بـا هم چـه آنهایی که 
منابـع مالـی دارنـد و چـه آنهایـی کـه تولیـد محتوا 
می کننـد، دست به دسـت هـم دهیـم و وارد میـدان 
شـویم و به تولید بپردازیم. اگر در تلویزیون محتوای 
خـوب تولیـد کنیـم، می توانیـم تاثیـر روی فضـای 
مجازی داشـته باشـیم که سـهم زیـادی از محتوای 
آن برگرفتـه از رسـانه ماسـت و چـه حیـف که همه 
ایـن محتـوا را در رسـانه نداریـم و بـا قـدرت از آن 
اسـتفاده نمی کنیـم. امیـدوارم مردم، سـرمایه گذاران 
و تولیدکننـدگان بـه همـراه رسـانه، کارهـای بزرگ 
انجـام دهیـم و حتـی مخاطب خود را در کشـورهای 
فارسـی زبان حاشـیه ماننـد تاجیکسـتان، افغانسـتان 

و... بیشـتر کـرده و ایـن اتفـاق را فرامـرزی کنیـم.

شبگردي با مجري قدیمي تلویزیون

محمد سلوکي: هیچ برنامه خوبي بدون پول و امکاتات تولید نمي شود!


