فرارسیدن روزکارگر و معلم گرامی باد
یادداشتی از عماد افروغ

کمک ۴۵۰میلیون تومانی
رهبر معظم انقالب به ستاد دیه

مطهری فلسفه را برای بهتر شدن
حال مردم میخواست
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت خطاب
به امریکاییها:

اینجا خلیج فارس
است نه خلیج نیویورک
یا واشنگتن
قدردانی رئیس جمهوری از موافقت رهبر
انقالب با آزادسازی سهام عدالت
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معلم؛ در خط مقدم
«جهادآموزشی»

جزئیات آزادسازی سهام عدالت اعالم شد

 49میلیون نفر
آماده ورود به بازار بورس

مهمتریــن و اساســیترین مؤلفه
تأثیرگــذار در نظــام آموزشــی
یادداشت
کشــور معلمــان هســتند که نقش
مهمی را در حــوزه انتقال دانش،
مهارت ،فرهنگ ،اخالق مداری و
شــهروندی به بیــش از ۱۵میلیون
دانشآموز ایفا میکنند .معلمان
محسن
دانا ،توانا ،متعهد ،متدین ،خالق
حاجی میرزایی
و فــداکاری کــه بــا وجــود کمبــود
وزیر آموزش و
پرورش
امکانــات و تجهیزات و مشــکالت
اقتصــادی ،همچنــان صمیمانه و مشــفقانه در خدمت
نظام تعلیم و تربیت دانشآموزان کشور هستند.
دوازدهم اردیبهشــت ماه -روز بزرگداشت مقام شامخ
معلم  -فرصت مغتنمی اســت تا با قدردانی از تالش
و کوشــش معلمان بار دیگــر بر این باور تأکید شــود که
«معلمــی شــغل انبیــا اســت» چرا کــه معلم پیــامآور
خوبیهــا و زیبایــی هاســت و در تعهــد بــه تخصــص
حرفــهای اش بــدون هیــچ چشمداشــتی ،روشــنگری و
هدایــت تعلیمــی و تربیتــی دانشآمــوزان را برعهــده
دارد.
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«ایران» از داستان فداکاری معلمان
در مناطق دوردست گزارش میدهد

 ۱۲۷شهر سفید محدودیت برگزاری
مراسم مذهبی ندارند
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الفبای مهربانی
در روزهای کرونایی

سه اثر مثبت
آزادسازی سهام عدالت

رئیس قوه قضائیه در نشست هماندیشی با
اصحاب تولید و فعاالن کارگری:

دستگاههای متصل
به قدرت نباید با بخش
خصوصی رقابت کنند
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تکل کرونا
روی اقتصاد فوتبال

9

هکرها در پی شیوع کرونا در جهان
دست به کار شدهاند

هوش مصنوعی
سالح اصلی مجرمان
در حمالت سایبری

13

خزان گردشگری
روستایی

14

مشاور جو بایدن :آقای پمپئو
امریکا دیگر عضو برجام نیست!

3

دزدی
با رعایت فاصله

6

در حاشیه زادروز حمید سمندریان

مردی برای تمام نسلها
 امیر دژاکام  :استادی که با تئاتر کاسبی نمیکرد اتابک نادری :افتخار رفاقت با معلمی بزرگ پیام دهکردی :آغوشی بزرگ از اعتماد و آموزشهشتاد و نهمین سالروز تولد حمید سمندریان را پشت سر گذاشتیم .کسی که از استادان و سرآمدان تئاتر ایران بود و بسیاری از هنرمندان تئاتر او را یکی از تأثیرگذارترین
چهرههای این هنر میدانند؛ استادی که شاگردان بسیاری تربیت کرد که در سالهای بعد یاد و خاطرهاش را همیشه گرامی داشتند.
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70هزار شاغل

در صنعت پرورش گلمحمدی و

نذرماسک
4

گالبگیری به خاطر کرونا بیکار شدند

گل به گل نشست
فروش گالب صفر شده است
 100هزار تن گل
محمدی بدون خریدار مانده است
حتی در
قبرستانها به جای گالب ،الکل میپاشند

عکس :محسن قائمی /ایسنا

هنر کرونا؛ کاهش جرایم واقعی،
افزایش جرایم مجازی

صفحه  5را بخوانید

سیصد و چهلم

قطعنامه پیشنهادی
امریکا علیه ایران روی میز
اعضای شورای امنیت

قصــه فــداکاری معلمــان پایانــی نــدارد؛ انــگار کار معلمــی بــا از
خودگذشــتگی و فداکاری گره خورده اســت و این قصه امروز و دیروز
نیست .سالهای سال است معلمان نشان دادهاند که معلمی فراتر
از یک شغل است و کارشان فقط به یک کالس درس ختم نمیشود.
مگر میشود فداکاری محمدعلی محمدیان همان معلم مهابادی
را فراموش کرد ،معلمی که موی سرش را بهخاطر دانشآموز مبتال
به سرطان تراشید تا با او همدردی کند یا حمیدرضا گنگوزهی معلم

خاشــی کــه خودش زیــر آوار جان داد امــا جان دانشآموزانــش را از
مرگ نجات داد .اصالً نمیتوان داستان ایثار خانم معلم کردستانی
را از یــاد برد ،خانم معلمی که به دانشآموزان بیبضاعتش کمک
مــی کــرد و خودش را به آب و آتش مــیزد تا خرج تحصیل و درمان
دانشآموزانــش را تأمیــن کند یا آن آقای معلم بلوچســتانی که هر
روز صبــح دانشآموزانــش را از رودخانــه خروشــان عبور مــیداد تا
همه کودکان روســتا حق تحصیل داشته باشند .این فداکاریها هر از

گاهی تیتر یک نشــریات و فضای مجازی میشود و همه از مهربانی
معلمان و بیمهری که به آنها میشــود میگویند .در این روزها هم
اگر چه کالس درس و مدرسه تعطیل است اما دوباره ایثار معلمان
ســرخط خبرهای شــبکههای اجتماعی شــده اســت .در ایــن دوران
کرونایی عکسهایی در شبکههای مجازی دستبهدست میشود که
نشان از عشق معلمان به دانشآموزانشان دارد.

آرشیو شخصی اتابک نادری

کرونا در خانههای بومگردی را
تخته کرده است

عکس  :محسن رضایی

درسهای کووید  19به صنعت فوتبال
توگو با امیرعلیزاده ،مدیر عامل کانون
در گف 
بانک های ایرانی در اروپا و کارشناس ارشد
اقتصاد ورزش

واگــذاری و آزادســازی ســهام
عدالت از مدتها قبل در دســتور
یادداشت
کار دولــت و مجلــس قرار داشــته
اســت و برای اولین بار در مجلس
نهــم مطــرح شــد .آنچه بــا طرح
این موضــوع بهدنبــال آن بودیم
بحث انتقال و مالکیتی اســت که
محمدرضا
از ســال  85بــا اذن رهبــر معظم
پور ابراهیمی
انقــاب بــه دولــت وقــت وضــع
نماینده مجلس
شــده بود تا الزامات واگــذاری آن
صــورت بگیــرد و بتوان این مالکیــت را بهصورت واقعی
منتقــل کــرد در حالی که بــه دالیل مختلف انجام نشــد
تــا اینکه در دســتور رهبر معظم انقالب و به درخواســت
رئیس جمهوری این موضوع بهعنوان حکم حکومتی در
دستور کار قرار گرفت .بهطور قطع در شرایط کنونی کشور
آثار و پیامدهای ناشی از اجرای این دستور در بخشهای
مختلف بســیار مهم اســت که به چند محور آن میتوان
اشاره کرد:
ادامه در صفحه 8

اصالحات
نیازمند ایده و اراده

ایــن روزهــا و در پــی بــروز برخــی
تغییرات در ساختار فعالیتهای
یادداشت
اصالحطلبــان ،پرسشــی اساســی
دربارهآینده اصالحطلبیو ضعف
و قوتهای آنان مطرح شده است
و اینکــه آنــان در نهایــت چــه باید
کننــد؟ بنــده در این بــاره نظر کلی
عباس عبدی
روزنامه نگار
خــود را پیشتر گفتــهام .اکنون نیز
میکوشــم تا حدی جزییتر بیان کنم .مهمترین مشــکل
کنونی اصالحطلبان در راهبرد کلی آنان اســت .مشکالت
دیگری نیز وجود دارد ولی آنها نیز یا متأثر از همین مشکل
اصلی اســت یا حداقل تا رفع مشــکل اصلی سایر مسائل
نیز قابل حل شــدن نیستند .سیاســت اصالحطلبی چند
رکن اساســی دارد .از برخــی امور پرهیز و بر برخی رفتارها
تأکیــد میکند .خشــونتورزی خط قرمز اســت .حتی اگر
مورد ســتم و خشــونت قرار گیرنــد نمیتوانند خودشــان
در بازتولیــد آن نقشــی ایفــا کننــد .رفتارهای قانونــی و در
چارچوب قانون رکن دیگر است .حتماًپرسیده میشود که
اگــر قوانین خوب بود و خوب اجرا میشــد که دیگر مجال
بحثی نبود ،درست است.
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خلیج فارس یا خلیج
«همیشه»فارس

* نکته اول
دهــم اردیبهشــت را روز خلیــج
یادداشت
فارس نامیدهاند .در همین ماقبل
کرونــا ،جلســات و ســخنرانیهای
فراوانی در این روز برگزار میشــد
کــه بمانــد .نکتــه اصلی اکثــر این
ســخنرانیها مقابلــه بــا ســرقت
حبیب احمدزاده
این نــام تاریخی توســط غیر بود،
نویسنده
بــا تأکید بــر این دو ممنــوع ،نه به
نــام تقلبی «خلیــج» و نه بهنام تقلبــی «خلیج عربی»،
کــه طبق تصویب و تأیید ســازمان ملل بهصورت اســناد
رسمی در سال  2001این دریا تنها یک نام دارد و آن هم
«خلیج فارس» است .تا بدینجا بحثی نیست ولی بحث
جالب از آنجا شــروع میشــود که ما ایرانیان به اصطالح
وطنپرست خود نام جدید و تقلبی عالوه بر دو نام قبلی
بــرای این آبــراه اختــراع کردهایم و آن «خلیج همیشــه
فارس» است.
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