
روند صعود بازار سرمایه در آینده منطقی خواهد شد
دانشجویان شهریه پرداز از ترم گذشته تاکنون این 
مطالبه را دارند که چرا وقتی آموزش بر بستر آموزش 
آنالین به دانشجو ارائه می شود، همچنان باید شهریه 

بر اساس آموزش حضوری را بپردازند؟
هشت ماه از زمانی که »آموزش مجازی« و »برخط« جای 
خود را به آموزش حضوری و کالس درس داد، می گذرد؛ در 

این مدت، پاندمی کرونا بسیاری از دانشجویان را از امکانات 
برخی  میان،  این  در  البته  و  کرد  محروم  دانشگاه  فیزیکی 
محور  پژوهش  دانشجویان  حضور  امکان  تا  کردند  تالش 
دانشگاه  در  دارند،  آزمایشگاه  به  نیاز  که  را  آن هایی  یا  و 

فراهم سازند.
صفحه 2

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور: 

نتایج نهایی کنکورهای دکتری و ارشد 
هفته آینده اعالم می شود

بازگشت ۴ فروند هواپیمای قدیمی به خط پرواز!
کت  شر ه  یر مد ت  هیا ییس  ر
انجام  با  اعالم کرد:  آسمان  هواپیمایی 
فروند  چهار  اساسی(  )تعمیرات  اورهال 
به  ورود  آستانه  در  شرکت  این  قدیمی  هواپیمای 
ناوگان هوایی قرار دارد که باعث صرفه جویی ۱۵ 

میلیون دالری می شود.
روابط عمومی شرکت هواپیمایی  به گزارش 
مصوبات  پیرو  گفت:  آتش زای«  »شهاب  آسمان، 
بهینه  استفاده  منظور  به  همچنین  و  مدیره  هیات 
از امکانات، بازگشت به خدمت هواپیماهای موجود 
به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.وی اضافه 
کرد: هواپیماهای مذکور با هزینه تقریبی پنج میلیون 

دالر دوباره آماده بهره برداری شده اند.
صفحه 3

سرمایه گذاری به سبک وارن بافت چگونه است؟

با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنید
5

وقتي مخاطب جرات رفتن به سالن هاي تئاتر را ندارد
صفحه 8
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مظفري: چرا کرونا 

فقط سالن هاي 
سینما را تعطیل 

کرده است!؟

6ورزش
شکایت النصر از 

پرسپولیس به جایی 
نخواهد رسید!

هنگ 7فر

اين روزها بحث برگزاري جشنواره ها و يا عدم برگزاري آنها به 
يك موضوع داغ تبديل شده و در شرايطي كه كرونا باعث شده 
تا بسياري از جشنواره ها در سراسر جهان برگزار نشوند، به نظر 
مي رسد كه مسئوالن سينمايي در كشورمان تمايل زيادي دارند 

تا تحت هر شرايطي جشنواره هاي سينمايي را برگزار كنند.

8 ماه پيش AFC به فدراسيون های عضو خود در خصوص 
تذكراتی  است  نژادپرستی  مصداق  كه  رفتارهايی  بروز 
داده بود كه فدراسيون به آن توجهی نداشت. حسن غفاری 
رييس سابق راوبط بين الملل فدراسيون فوتبال در مصاحبه 
ای خواندنی درباره جزييات مسائل انضباطی امروز باشگاه 

پرسپوليس صحبت كرده است.

های  محدوديت  با  دولت  گفت:  رئيس جمهور  اول  معاون 
خود  تالش  تمام  اما  است  روبرو  بودجه  بخش  در  فراوانی 
را به كار خواهد بست تا اجازه ندهد كه يأس و نااميدی بر 
جامعه مستولی شود.جلسه ديدار اعضای شورای عالی خانه 
هنرمندان ايران و مديران خانه های سينما و تئاتر با معاون 

اول رييس جمهور برگزار شد.

اکثر
 فعاالن فرهنگ 

مشکل معیشتی دارند

سایه اعتراضات شهریه ای بر ترم جدید کرونایی سئوال از وزیر دفاع 
درباره حقوق پرداختی به سربازان

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حقوق پرداختی به سربازان حتی 
کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد آنها را هم نمی دهد، از طرح سئوال خود از 
وزیر دفاع در این رابطه خبر داد. علی خضریان گفت: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت 
وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، به صورت شفاف نحوه محاسبه حقوق سربازان 
مشخص شده است که در حال حاضر حقوق دریافتی سربازان وظیفه با قانون فاصله زیادی دارد.
صفحه 2

انتقال  طرح  به  واکنش  در  رقابت  شورای  رئیس 
قیمت گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت گفت: 
برخی شاید اطالع ندارند زمانی که وزارت صمت مسئولیت 
قیمت گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو 
را کنترل کند،خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت 
نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.

کمیته سیاست  که  داشته  این حکایت  از  خبرها  برخی  اخیرا 

گذاری خودرو مقدمات انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان 
حمایت را فراهم کرده و قرار است برای نهایی شدن آن موضوع در 
شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب برسد. ظاهرا در این ماجرا 
پای خودروسازان نیز در میان بوده و نسبت به زیانی که در حال حاضر 
دارند معترض شده و حتی گفته می شود آنها درخواست قیمت گذاری 

براساس نرخ حاشیه بازار را داشته اند که با آن موافقت نشده است،
صفحه 3

وزارت صمت نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند!
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صفحه 3

ساناز باقری راد
 مقابل درب بسته مدرسه اش روی 
تابلوی  به  و  نشسته  کارتن  تکه  یک 
مدرسه خیره شده است. نور آفتاب غصه 
و حسرت چشم هایش را بیشتر نمایان 
مدرسه  میزهای  از  نه  دیگر  می کند. 
خبری هست و نه از کالس درس. پدرش 
موبایل  به خرید  توانش  و  است  دامدار 
هوشمند نمی رسد تا دخترک در کالس 
با غصه جا ماندن  آنالین شرکت کند. 
گذشته اش،  سال  همکالسی های  از 
پهن  زمین خاکی  روی  را  کتاب هایش 

کرده و برای خودش امال می نویسد.
به سمتش می روم، می گوید: من 
هم باید مثل همکالسی هایم امسال با 
شروع سال تحصیلی، به مدرسه می رفتم 
و مشق هایم را می نوشتم اما از همه هم 

سن و سال هایم جا مانده ام.
این جمالت، داستان تلخ و پر تکرار 
بسیاری از کودکان نقاط محروم کشور به 
ویژه در روستاها و شهرهای مرزی است. 
داستانی که به دلیل کرونا گریبان دانش 
آموزان کشور را گرفته و با بسته شدن 
مدارس محصالن و کودکان زیادی را 

گرفتار کرده است.
دیگری  داستان  از کرونا بدتر  اما 
سایه  که  است  »شاد«  سامانه  نام  به 
محرومیت را بیش از پیش بر سر مردم 
مناطق محروم انداخته و دسترسی به آن 
برای بیش از یک پنجم دانش آموزان 

کشور تبدیل به حسرت شده است.
این روزها کودکان مناطق محروم، 
عشایر و حاشیه نشین ها بیش از همه 
مورد بی مهری قرار گرفته اند و دانش 
آموزان استان های جنوب شرقی کشور 
ازجمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
همه  از  روزشان  و  حال  و…  کرمان 

بدتر است.
آموزان  دانش  ز  ا یکی  محمد 
از  روستایی  است،  آباد  قادر  روستای 
و  سیستان  استان  خاش  شهر  توابع 
دانش  از  زیادی  تعداد  که  بلوچستان 
آموزان آن امسال از تحصیل جا مانده اند.

لباس مردانه بلوچی به تن دارد و 
در ساعتی که باید پای کالس آنالین 
روستا  در  دوستانش  با  باشد،  مدرسه 
از یک گله گوسفند  نگهداری  در حال 
با  و  می شویم  همکالم  هم  با  است. 
گالیه از عدم امکان ادامه تحصیل در 
سال جدید می گوید: من ۱3 سال دارم 
به یک  خواندن  درس  برای  هرسال  و 
روستای  نزدیکی  در  روستایی  مدرسه 
مدرسه  امسال  اما  می رفتم  خودمان 

به  نتوانستم  مان بسته شده و من هم 
دوستانم  از  بعضی  بروم.  هفتم  کالس 
یا پدرهایشان موبایل داشتند و االن در 
کالس های مجازی شرکت می کنند اما 

ما در خانواده موبایل نداریم.
کمی مکث می کند و ادامه می دهد: 
تمام  آینده  سال  کند کرونا برای  خدا 
شود تا حداقل سال بعد به مدرسه بروم 
شرایط  این  اگر  صورت  این  غیر  در 
وقت  هیچ  دیگر  شاید  کند  پیدا  ادامه 
موهای  به  بخوانم.نگاهی  درس  نتوانم 
کوتاهش می کنم که با خنده می گوید: 
درس  و  مدرسه ها  شدن  باز  امید  به 
موهای  شدن،  مهندس  برای  خواندن 
سرم را تراشیدم اما نمی دانستم که قرار 
است امسال از دوستانم جا بمانم.وضعیت 
کپرنشین های  و  روستاها  از  بسیاری 
سیستان به همین شکل است و سامانه 
انتظار  در  را  زیادی  آموزان  دانش  شاد 

درس و مدرسه باقی گذاشته است.
یا در آرزوی  * در آرزوی معلمی 

سامانه »شاد«
یکی  پر  سیاه  کپرنشین  روستای 
این  محروم  شدت  به  مناطق  از  دیگر 
مدرسه  تنها  که  روستایی  است.  استان 
آن یک چادر کپری است و دانش آموزان 
از مقطع ابتدایی تا پایان راهنمایی را در 

همان کپر نهایتاً ۵ متری می گذرانند.
هرچند که حال همان کپر هم بی 
استفاده مانده و دانش آموزان سیاه پر به 
دلیل نبود زیرساخت اینترنت در منطقه 
را  نتوانستند سال جدید تحصیلی  آنها، 

آغاز کنند.
یکی از دختران روستا که بیشتر از 
به ستون چادر مدرسه  ندارد،  ۱۰ سال 
کپری اش تکیه داده و مشغول خواندن 
کتاب فارسی سال گذشته اش است. به 
سمتش می روم، لبخند می زند و لباسش 

را مرتب می کند.
از وضعیت مدرسه روستا می پرسم و 
می گوید: این کپر تنها امید بچه های این 
روستا است. هرچند بسیار کوچک است 

و به سختی در آن، جا می شویم اما من 
و دوستانم می خواهیم درس بخوانیم و 
روزی معلم شویم تا بتوانیم به روستاهای 
اطراف برویم  تا هیچ کودکی در روستا 

بی سواد نباشد.
ادامه  و  می زند  ورق  کتابش را 
هم  اگر  نداریم  اینترنت  اینجا  می دهد: 
باشد نمی تواند در  کسی موبایل داشته 
سامانه شاد وارد شود. امسال هیچکدام 
از بچه های روستای ما نتوانستند درس 
بخوانند اما در شهرهای دیگر بچه ها به 
مدرسه می روند. شما اگر می توانید کاری 
کنید که اینجا هم اینترنت وصل کنند تا 

ما هم امسال درس بخوانیم.
نفر  میلیون   3.۵ آمارها  اساس  بر 
حدود  یعنی  کشور  آموزان  دانش  از 
از کل محصلین مدرسه ای،  2۱ درصد 
توانایی دسترسی به آموزش های آنالین 
و استفاده از سامانه شاد را ندارند. 3.۵ 
میلیون نفری که تعداد قابل توجهی از 
آنها در روستاها و مناطق محروم استان 

سیستان و بلوچستان زندگی می کنند.
این منطقه  از روستاهای  بسیاری 
حتی دارای مدرسه نیستند یا کالس های 
درس تمام پایه ها مجموعاً در یک اتاق 
خالصه شده است. کالس هایی که در 
آنها  اغلب  در  و  ایام کرونا تعطیل شده 

دیگر معلمی برای تدریس وجود ندارد.
و  سیستان  آموزان  دانش  حاال 
ناشاد  سامانه ای  و  مانده اند  بلوچستانی 
به نام »شاد« که دانش آموزان یکی در 
دارند.  را  به آن  توانایی دسترسی  میان 
کودکان  اینترنت  به  دسترسی  وضعیت 
است  مشکل  دارای  حدی  به  روستاها 
که هنگامی که 22 شهریور ماه امسال 
کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر 
در  آب 3  نذر  افتتاح طرح  برای  کشور 
حضور  استان  این  روستاهای  از  یکی 
یافت، کودکان روستا همراه با برگه هایی 
احمر  هالل  مسئولین  مقابل  دست  در 
حاضر شدند و درخواست ایجاد اینترنت 
در روستای خود را کردند. برگه هایی که 

بر روی آنها نوشته شده بود: »ما اینترنت 
نداریم و نمی توانیم درس بخوانیم«.

* وعده وزیر ارتباطات؛ نوشدارویی 
پس از مرگ سهراب!

عدم دسترسی بسیاری از روستاهای 
نقاط محروم کشور به شبکه اینترنت در 
اردیبهشت   2۸ که  دارد  ادامه  حالی 
سال جاری محمد جواد آذری جهرمی 
جهانی  روز  مراسم  در  ارتباطات،  وزیر 
تمام  در  اینترنت  اتصال  از  ارتباطات 
جاری  سال  پایان  تا  کشور  روستاهای 
تحریم های  وجود  با  گفت:  و  داد  خبر 
بین المللی بیش از ۸3 درصد روستاهای 
باالی 2۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات 
و اینترنت متصل شده اند و تا پایان سال 
اقدام  با  روستاها  این  تمام  دسترسی 
به  توجه  شد.با  خواهد  کامل  جهادی 
جهرمی  آذری  تاکیدات  از  یکی  اینکه 
و ۱۹  بوده  ارتباطی  عدالت  لزوم وجود 
شهریور ماه نیز در جلسه شورای اداری 
زنجان نیز بر این موضوع تاکید کرده، 
بهتر است تا پیش از پایان یافتن سال 
تحصیلی پیش رو نسبت به ایجاد پوشش 
اینترنتی روستاها و مناطق حاشیه ای به 
ویژه در استان های جنوب شرقی کشور 
دانش  از  نفر  میلیون   3.۵ تا  کند  اقدام 
آموزان کشور قربانی کم کاری دولت و 

مسئولین نشوند.
* به داد شهرهای دور از پایتخت 

هم برسید
کمیسیون  عضو  نادری  حمد  ا
آموزش و تحقیقات مجلس طی روزهای 
گذشته در توییتی از طرحی برای تامین 
تبلت و گوشی برای 3 میلیون دانش آموز 
»طرح  نوشت:  و  داد  خبر  بضاعت  بی 
دوفوریتی تهیه سه میلیون تبلت و گوشی 
هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت 
را حدود یک ماه پیش تهیه و با جمع 
کردم.  سابمیت  امضا   ۴۰ حدود  آوری 
اعالم وصول شده و در نوبت قرار دارد. 
خواهد  مکلف  دولت  طرح  این  مطابق 
مشخص  بودجه ای  محل های  از  شد 
شده، سه میلیون ابزار تهیه و در اختیار 
آنان قرار دهد.«اما به نظر می رسد که 
 ،۹۹ سال  بودجه  شدن  بسته  دلیل  به 
منبع مالی الزم برای اجرای این طرح 
تامین نخواهد شد و در صورت اجرای 
از  پس  به  آن  اجرای  نیز  مذکور  طرح 
خواهد  بودجه ۱۴۰۰ موکول  تصویب 
شد. به عبارتی این طرح در صورت اجرا 
نیز احتمااًل به عمر سال تحصیلی فعلی 
نخواهد رسید و اجرای آن فایده ای برای 

دانش آموزان نخواهد داشت.

وعده وزیر ارتباطات؛ نوشدارویی پس از مرگ سهراب 

حسرت درس خواندن دنش آموزان با نبودن اینترنت
دیدگاه

بار سنگینی که کرونا
 روی دوش معلوالن گذاشت

 الهه صالحی
 چند ماه است که می گویند مراقب باشید به سطوح دست نزنید و 
ما حواسمان  از  کدام  اما شاید هیچ  کنید.  را ضدعفونی  دست های خود 
نباشد که کسانی که حس المسه راهنمای آنان در زندگی روزمره است، 
از  بیشتر  چقدر  بوده و  رو  به  رو  دشواری هایی  چه  با  اخیر  ماه  چند  در 
دیگران، سینه به سینه کرونا ایستاده اند. هرچند که خودشان می گویند ما 
همیشه در دوران قرنطینه و کرونا زندگی کرده ایم و برای ما چیز تازه ای 
نیست اما زندگی در شرایط تازه، امکانات و شیوه های تازه ای را می طلبد 

که برایشان فراهم نیست. 
قابل انکار نیست که شیوع کرونا، چندین ماه است که زندگی را برای 
همه افراد جامعه سخت تر کرده است اما شیوع این ویروس برای برخی از 
گروه ها سختی ها و اضطراب بیشتری به همراه داشته است و آنها را بیش 
یا خانه نشین کرده است. حاال خطر  قرار داده  بقیه در معرض خطر  از 
کرونا هم به نبودن زیرساخت های شهری و دسترسی ناپذیری اضافه شده 
و گروهی که برای تردد در شهر، گاهی نیاز به کمک گرفتن از دیگران 
داشتند، حاال به دلیل فاصله گذاری اجتماعی شرایط برایشان سخت تر از 
هر وقت دیگری است. در این بین شاید بتوان نابینایان را گروهی دانست 
که به واسطه اینکه حس المسه جایگزین بینایی کرده اند، بیشتر از هر 

گروه دیگری از معلوالن با خطر آلودگی مواجه هستند.
* کرونا معلوالن را مجبور به عقب نشینی کرد

سهیل معینی، رییس هیئت مدیره انجمن باور در این باره می گوید: 
و  می زدم  ماه حرف  چند  از  بعد  نابینا  دوستان  از  قبل یکی  وقت  »چند 
پرسیدم در این چند ماه چه می کردی؟ جواب قابل تاملی داد. گفت البته 
ما به علت محدودیت هایمان همیشه در دوران کرونا بوده ایم. طنزی تلخ 
و واقعیت بود چرا که بچه های معلول همیشه تحت دالیلی مانند عدم 
دسترس پذیری محیطی و عدم ایمنی تحرکشان برابر با سایر افراد جامعه 
نبوده و بنابراین آنقدر که بقیه از خانه ماندن زجر می کشند، شاید ما پیش 

زمینه ای داشتیم.«
هم  معلول  افراد  زندگی  روی  کرونا  ایام  »اما  می دهد:  ادامه  او 
هم  ما  برای  بوده  همه  برای  که  محدودیت هایی  وهمان  بوده  اثرگذار 
بوده اما از جهاتی جلوه های دیگری هم داشته است؛ از جمله اینکه افراد 
در  که  داشتند  تردد  مراکزی  به یک سری  توانبخشی  و  آموزش  برای 
دوران کرونا بسته شده و خیلی از آنها اگر تا پیش از این تالشی برای 
بیرون آمدن از خانه و شکستن حلقه های انزوا داشتند، در دوران کرونا 
متحمل نوعی عقب نشینی شدند که تاثیرات بسیار منفی روی زندگی 
نابینایان  درباره  و  است  و محدودشان کرده  است  معلول گذاشته  افراد 
شرایط کمی متفاوت تر است چون آنها به دلیل اینکه به نسبت دیگران 
وابستگی بیشتری به حس المسه دارند، بیشتر در معرض آلودگی های 
یا  می خورد  سطوح  به  ناخواسته  و  خواسته  دستشان  و  بودند  کرونایی 
است،  همراه  آنها  با  هرروز  و  می آید  بیرون  آنها  با  هرروز  که  عصایی 
دائما با سطوح تماس دارد؛ برای همین دوستان نابینا باید بیشتر از بقیه 
دستکش  از  می توانند  کمتر  و  کنند  عفونی  را ضد  دست هایشان  مردم 

استفاده کنند چرا که به حس المسه شان احتیاج دارند.«
نابینایان نیست و هر گروه  هرچند که این مشکالت تنها مختص 
از معلوالن مشکالت خاص خودشان را دارند؛ عده ای از افراد معلول نوع 
مشکل شان به گونه ای است که سیستم ایمنی شان را به نوعی تحت تاثیر 
قرار می دهد و برای این دسته باید مراقبت های بیشتری صورت می گرفت 
و ناشنوایان هم مشکالتی دارند که جامعه کمتر ممکن است بداند و توجه 
کند؛ اغلب ناشنوایان از طریق لبخوانی حرف دیگران را متوجه می شوند 
و با آنها ارتباط برقرار می کنند که زمانی که دیگران از ماسک استفاده 
می کنند، عمال قادر به برقراری ارتباط نیستند. نکته دیگر این است که 
خیلی از این افراد ممکن است از درکارهایشان از دیگران کمک بگیرند و 
این ارتباط و وابستگی با دیگران آنها را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد.

نظام وظیفه
تغییرات جدید مدت خدمت سربازی 

کارکنان وظیفه اعالم شد
انتظامی در اطالعیه ای اعالم کرد:  سازمان وظیفه عمومی نیروی 
در راستای متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در 
مناطق گوناکون با رویکرد عدالت محوری، ارتقاء انگیزه خدمتی در مناطق 
امنیتی درگیر و افزایش نیروی انسانی سازمان های نیروهای مسلح، مدت 

خدمت سربازی کارکنان وظیفه تغییر کرده است.
در این اطاعیه آمده است: مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه 
بومی در مناطق عادی 2۴ ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و 

بد آب و هوا 2۱ ماه و امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.
مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق عادی 
2۱ ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۱۸ ماه و 
امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.تغییرات جدید مدت خدمت سربازی  مناطق 
برای کارکنان وظیفه ای که از یکم آذر سال ۹۹ به خدمت سربازی اعزام 
می شوند، اعمال می شود و مشموالنی که قبل از تاریخ مذکور به خدمت 

اعزام شوند، مدت خدمت آنان مطابق مقررات قبلی محاسبه می شود.
همچنین مدت خدمت سربازی برای مشموالن مامور به دستگاه های 

دولتی )غیرنظامی( در همه مناطق 2۴ ماه است.
مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از 
www.vazifeh.police. طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی

ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان 
سروش khabaresarbazi @ از آخرین خبر مربوطه مطلع شوند.

محض اطالع
منع عبور و مرور در ۵ کالنشهر

 به دلیل کرونا
رییس جمهور با درخواست منع عبور و مرور در ۵ شهر مهم که شیوع 

کرونا باال است مثل تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه موافقت کردند.
وزیر بهداشت گفت: رئیس جمهور اجازه اعمال محدودیت در پنج کالنشهر 
تهران، اصفهان، ارومیه، کرج و مشهد را داده و در روزهای تعطیل پیش رو 

محدودیت ها اجرا می شوند.
سعید نمکی در حاشیه جلسه هیات دولت امروز، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: باید به موج سوم کرونا بپردازیم که بخشی از کشور را گرفتار کرده است. 
ما با بررسی هایی که روی ویروس انجام دادیم، متوجه شدیم ویروس دچار 
تغییرات و جهش هایی شده است ؛ گرچه در بیماری زایی هنوز مشخص نیست 
اما در سرعت انتشار و گرفتار کردن جمعیت کشور برایمان مشخص است که 

سرعت عمل بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل زنگ خطری است برای کشور برای رعایت 
فاصله گذاری، برای کمتر شدن مسافرت ها و برای استفاده بیش تر از ماسک. 
با تشدید شرایط فعلی جریمه ای برای جمعیتی که پروتکل های بهداشتی را 
مراعات نمی کردند و حقوق دیگران را مورد تهدید قرار می دادند وضع کردیم 

که امیدوارم با وضع این قوانین در کنترل کرونا موفق شویم.
نمکی گفت: دیروز خدمت رئیس جمهور محترم درخواستی را تقدیم کردم 
و از ایشان خواستم اجازه دهند در پنج شهر مهم که میزان شیوع ویروس باال 
است و ممکن است گرفتاری های بیش تری پیش آید مثل کالنشهر هران، 
کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در سه روز تعطیلی منع عبور و مرور و محدودیت 
اعمال کنیم و ایشان بالفاصله موافقت کردند. امیدواریم با اجرای این موضوع در 
سه روز تعطیلی در کاهش تردد ها در راستای کاهش بیماری قدم هایی برداریم.

وی یادآور شد: استراتژی هایی تنظیم کردیم که عالوه بر اعمال محدودیت 
های جدید در قسمت های پرخطر ، برنامه های سنگین تری مثل بیماریابی 
و انجام تست ها صورت  دهیم. همکاری های جدیدی هم با سازمان بسیج 
و سازمان های مردم نهاد را  شروع کردیم. نمکی در پایان گفت: با توجه به 
فصل سرما برنامه های جدیدی را برای مبارزه با کرونا تدوین کردیم که یکی 

از اضالع آن سخت گیری های بیشتر است.  
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سئوال از وزیر دفاع درباره حقوق پرداختی به سربازان
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حقوق پرداختی به سربازان 
حتی کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد آنها را هم نمی دهد، از طرح 

سئوال خود از وزیر دفاع در این رابطه خبر داد.
قانون خدمت وظیفه عمومی  و ۵۰  ماده ۴۹  در  علی خضریان گفت: 
در خصوص حقوق سربازان وظیفه، به صورت شفاف نحوه محاسبه حقوق 
سربازان مشخص شده است که در حال حاضر حقوق دریافتی سربازان وظیفه 

با قانون فاصله زیادی دارد.
اصل ۹۰ همچنین  امنیتی کمیسیون  و  نظامی  کمیته سیاسی،  رییس 
گفت: در شرایط حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده 
در کشور، که مشکالت معیشتی فراوانی را برای عموم جامعه خصوصا اقشار 
ضعیف فراهم کرده است و سربازان در حال خدمت نیز عموما از قشر ضعیف 
و آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند. با استناد به اظهارات رئیس محترم 
از حقوق مصوب  تنها ۱3 درصد  نیروهای مسلح سربازان وظیفه  ستاد کل 
تمامی سربازان پرداخت می شود که این میزان حقوق پرداختی به سربازان 
حتی کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد ایشان به محل خدمتشان را 
هم نمی دهد. این شرایط برای سربازی که متاهل و سرپرست خانوار باشد را 

بسیار سخت تر خواهد کرد.
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  رسالت های  از  که  آنجایی  از  لذا  گفت:  وی 
ماده ۴۹ و ۵۰  و  است  نیروهای مسلح کشور  از  پشتیبانی  نیروهای مسلح، 
تا ۹۰ درصد حقوق  پرداخت ۶۰  بر  را  قانون خدمت وظیفه عمومی، دولت 
پایوران به سربازان مجرد و متاهل ملزم نموده است، که تأمین بودجه مورد 
نیاز به عهده وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و می بایست 

در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  عنوان  به  کرد:  تصریح  خضریان 
اسالمی این مشکل را در قالب سئوال از وزیر محترم دفاع مطرح کرده ام و 
امیدوار هستیم تا با همکاری این وزارتخانه پرداخت حقوق سربازان وظیفه طبق 

قانون انجام پذیرد تا بخشی از مشکالت این عزیزان مرتفع شود.

نیروی انتظامی جلو سفرهای غیرضروری را بگیرد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر لزوم پرهیز 
از سفرهای غیرضروری از دولت و نیروی انتظامی خواست که جلوی ترددهای 

غیرضروری مردم را بگیرند.
سیدعلی موسوی با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا ویروس در کشور 
و آثار مخرب این ویروس به عنوان یک بالی خانمان سوز در جهان بیان کرد: 
این ویروس در کشور ما نیز گسترش پیدا کرده و موجب شده وضعیت اغلب 
استان های کشور قرمز شود، دولت باید با برنامه و با جدیت کنار مردم بایستند 
و آسیب دیدگان و اقشار نیازمند را حمایت کند، همه ما باید در این وضعیت 

بحرانی کرونا به فکر حال مردم و به دنبال رفع گرفتاری مردم باشیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی کادر درمانی کشور اظهار 
کرد: دولتمردان و مسئولین باید شرایطی را در کشور فراهم کنند تا با پیشگیری 
از ابتال بتوانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم، در حوزه ضدعفونی کردن 
معابر و خیابان ها باید اقدامات موثری انجام شود که حتی می توانیم از مردم و 
نهادهای مردمی در این خصوص کمک بگیریم، همچنین باید به قابل دسترس 
بودن محلول های ضدعفونی و ماسک برای مردم توجه الزم را داشته باشیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در خصوص 
کنترل راه ها و جاده های منتهی به مراکز تفریحی مانند شمال کشور  که 
موجب تردد غیر ضرور می شود از نیروی انتظامی و دولت درخواست می کنیم 
به این موضوع ورود کرده و جلوی مسافرت های غیرضروری را بگیرد، باید 
به این مهم توجه کرد تا از جابجا شدن این ویروس و افزایش ابتال جلوگیری 
کنیم؛ چرا که در سفرهای غیرضروری ویروس از شهری به شهر دیگر منتقل 

می شود و جان افراد را به خطر می اندازد.

ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و به زانو در آورده است
حجت االسالم حسن روحانی روز 23  مهرماه در جلسه هیات دولت اظهار داشت: 
یکشنبه هفته آینده - 2۷ مهرماه - تحریم تسلیحاتی ۱۰ ساله ایران لغو خواهد شد. 
ما برای این موضوع چهار سال با آمریکا جنگیدیم و آنها به این در و آن در می زدند 
که چنین اتفاقی نیفتد، اما به خاطر ایستادگی مردم و تالش مسئوالن و دیپلمات ها 

این تحریم کنار خواهد زده شد.
وی ادامه داد: آنها که می گویند برجام چه خاصیتی داشته، این یکی از کارهای 
خواستیم  که  کشوری  هر  به  را  اسلحه  می توانیم  بعد  به  این  از  که  است  برجام 
اقدامات دولت  از  این تنها یکی  از هر کشوری که خواستیم بخریم.  یا  بفروشیم 
است. ما برای آنکه به نکات و برنامه های مورد نظرمان برسیم بعضی مواقع نیاز 

به صبر و حوصله داریم.
روحانی با بیان این که در چند سال اخیر شری به عنوان حاکمان جدید کاخ 
سفید ایجاد شده است، تصریح کرد: این شر نه فقط گریبان ما که گریبان همه دنیا 
را گرفته است. شما افغانستان را ببینید چه خبر است و شرق و غرب آن در دست 
کیست؟ و در آنجا با چه شرایط خطرناکی مواجه است یا این که ببینید آنهایی که 
ادعای نابودی داعش را داشتند در منطقه با داعش چه کردند و در مقابل آنها مردم 

منطقه و عزیزان رزمنده ما توانستند داعش را کنار بزنند.
رییس جمهور ادامه داد: از مسئوالن آمریکایی می خواهیم که فقط یک موفقیت 
خود را در سیاست خارجی شان بگویند. آنها در تمام موارد شکست خورده اند. در مقابل 
مردم فلسطین، عراق و سوریه شکست خورده اند و جز با زور نمی خواهند کاری را 
انجام دهند. آن لحن بی ادبانه ای که حتی یک مدیر در جمع کوچک از آن کلمات 
استفاده نمی کند را از مسئوالن آمریکا دیدیم. اینها نشان می دهد که ملت ایران آنها 

را عصبانی کرده و به زانو در آورده است.
۹۹.۹.۹ سامانه  تاریخ  در  این که  بیان  با  از سخنانش  دیگری  در بخش  وی 
جامع تجارت افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: من سال ها و ماه هاست که به دنبال این 
موضوع هستم تا از روزی که کسی ثبت سفارش می کند تا زمانی که جنس در مغازه 
به فروش می رسد بتوانیم همه مسائل آن را در این سامانه دنبال کنیم. از گمرک و 
انبارداری تا این که جنس کجا رفته و برای مقابله با احتکار تمام انبارها زیر سلطه 
این سامانه قرار می گیرند و باید تمام اقدامات بانک مرکزی در این سامانه قرار گیرد.

رییس جمهور اضافه کرد: برای کسانی که در کامل شدن این سامانه تالش 
کرده اند تقدیرنامه ارسال خواهد شد و از آنها که از برنامه عقب هستند سوال می شود 
دولت  است.  اختیاری  سامانه  این  که  کند  فکر  نباید  عقب هستند. کسی  چرا  که 
الکترونیک وظیفه ماست و آموزش، بهداشت، کسب و کار، خدمات و ... همه باید در 
داخل این سامانه بیایند. دیگر آب و برق و گاز به صورت کاغذهای جداگانه نخواهد 
بود و همه در این سامانه جمع می شود این کار بزرگی است که برای شفافیت، مبارزه 

با فساد و آرامش و رفاه مردم خواهد بود.
رییس جمهور در ادامه بیان کرد: ما در این ایام تالش زیادی کردیم تا اقتصادمان 
مسیر دیجیتالی را طی کند به خصوص در این شرایط کرونایی امروز که باید تا جایی 
که می شود اقدامات حضوری را به مجازی تبدیل کنیم. ما در این هفته سامانه ای 
را افتتاح کردیم که همه مدارک دانشگاهی محصلین ما در این سامانه ثبت و ضبط 

شده است که از سال ۱3۹2 آمده است و به تدریج تکمیل می شود.
روحانی ادامه داد: با این سامانه دیگر نیازی نیست که هر کسی چندین کپی از 
مدارک خود را همراه داشته باشد و مشکالتی که تاکنون وجود داشته از بین خواهد 
رفت. این سامانه در اختیار همه است و هر کسی می خواهد می تواند تحصیالت 
دانشگاهی را در این سامانه ببیند. ما مدتها به دنبال ایجاد این سامانه بودیم که 

خوشبختانه در این هفته افتتاح شد.
فروردین ماه  سیل  برای  که  اقداماتی  دوشنبه  روز  این که  به  اشاره  با  وی 
۱3۹۸ انجام شده بود تکمیل شد اظهار کرد: 2۵ استان ما در سال ۱3۹۸ گرفتار 
سیل شدند و مردم با مشکالت عظیمی روبه رو بودند. باید این خبر را بدهم که 
تمام خانه ها، مراکز تجاری و جاده ها ساخته شده است ۱۵۷ هزار خانه با خرابی 
مواجه شده بود که ۶۶ هزار خانه از اول ساخته شده و حدود ۹۹ هزار خانه دیگر 

هم ترمیم و تحویل داده شده اند.

مراکز آموزش عالی شهریه شان را افزایش دادند

سایه اعتراضات شهریه ای بر ترم جدید کرونایی
دانشجویان شهریه پرداز 
این  تاکنون  گذشته  ترم  از 
مطالبه را دارند که چرا وقتی 
به  آنالین  آموزش  بستر  بر  آموزش 
باید  همچنان  می شود،  ارائه  دانشجو 
را  حضوری  آموزش  اساس  بر  شهریه 

بپردازند؟
که  نی  ما ز ز  ا ه  ما هشت 
»برخط«  و  زی«  مجا موزش  »آ
حضوری  آموزش  به  را  خود  جای 
در  می گذرد؛  داد،  درس  کالس  و 
از  مدت، پاندمی کرونا بسیاری  این 
فیزیکی  امکانات  از  را  دانشجویان 
این  در  البته  و  کرد  محروم  دانشگاه 
امکان  تا  کردند  تالش  برخی  میان، 
حضور دانشجویان پژوهش محور و یا 
آن هایی را که نیاز به آزمایشگاه دارند، 

در دانشگاه فراهم سازند.
در این بین موضوع شهریه از ترم 
گذشته تاکنون به یکی از دغدغه های 
اساسی دانشجویان شهریه پرداز شبانه، 
شده  تبدیل   … و  پردیسی  مهمان، 
دانشجویان  این  که  طوری  به  است؛ 
شدن  مجازی  با  که  استدالل  این  با 
ی  ینه ها هز ز  ا ری  بسیا موزش،  آ
ر  نتظا ا  ، فته یا هش  کا ه  نشگا ا د
ز  ا ا  ر شهریه  کاهش  یا  و  تخفیف 
داشته اند؛  مسئوالن دانشگاهی خود 
هرچند که مسئوالن دانشگاهی معتقدند 
هزینه های دانشگاه کاهش نیافته است.

مطالبه اصلی دانشجویان در ترم 
توجه  با  که  است  این  تحصیلی  جدید 
به رکود اقتصادی در کشور و کاهش 
درآمد اقشار مختلف جامعه، با تخفیف 
و یا کاهش شهریه شان موافقت شود.

حضور  عدم  با  معتقدند،  نها  آ
ز  ا ری  بسیا  ، ه نشگا ا د در  نشجو  ا د
و  سرویس  غذا،  خوابگاه،  هزینه های 
نگهداری  و  تعمیر  رفاهی،  امور  سایر 
تأسیسات و نیز هزینه های برق، گاز و 
اینترنت و… کاهش می یابد و پرداخت 
شهریه مانند نرخ پیش از وقوع کرونا، 

موجه نیست.
شبانه  ارشد  دانشجویان  از  یکی 
این باره  می گوید:  در  تهران  دانشگاه 
دانشگاه این ترم نسبت به ترم گذشته، 
در میزان شهریه ها افزایشی اعمال نکرده 
است، اما مطالبه ما این است که با توجه 
به اینکه افزایش هزینه ها، بار سنگینی بر 
دوش ما و خانواده هایمان گذاشته است، 

تخفیفی در شهریه صورت گیرد.
 ۱۵ از  بیش  افزایش  از  گالیه   *

درصدی شهریه
یک دانشجوی شهریه پرداز علم و 
صنعت هم که به عنوان مهمان در این 
دانشگاه تحصیل می کند، می گوید که 
افزایش  از ۱۵ درصد  بیش  شهریه اش 
رشته  دانشجوی  این  است.  داشته 
مهندسی مکانیک می گوید: در این ترم 
۱۸ واحد و یک درس کارگاهی برداشتم 
که شهریه آن ۷ و نیم میلیون تومان شد؛ 
در حالی که ترم گذشته، بابت ۱۶ واحد 

۶ میلیون تومان پرداخت کردم.
که  ترم  ین  ا در   : فزود ا وی 
دروس عملی به صورت مجازی ارائه 
مناسبی  کیفیت  از  کالس  می شود، 
استاد  که  طوری  به  نیست؛  برخوردار 
یک فیلم از یوتیوب دانلود و برای ما 
را خودمان  این روش  پخش می کند؛ 
به  نیازی  و  دهیم  انجام  نیم  می توا

نیست! کالس مجازی 
یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه 
شهید بهشتی می گوید: یک ماه گذشته و 
در نامه ای به مسئوالن مربوطه دانشگاه، 
و  ثابت  شهریه  در  کردیم  درخواست 
و  پردیس  دوره های  دانشجویان  متغیر 
شبانه تخفیف اعمال شود و شهریه ها بر 
اساس شهریه دوره های مجازی، مطابق 
با آئین نامه و قوانین کالس های مجازی 
و همچنین با توجه به سال ورود دانشجو 

به دانشگاه، محاسبه شود.
* شهریه حذف ترم گذشته عودت 

داده نشد

شهریه  در  تخفیف  اعمال  وی 
ه های  ر و د ن  یا نشجو ا د مه  ن نا یا پا
ز  ا دیگر  یکی  را  شبانه  و  پردیس 
خود  درخواست های دانشجویانی نظیر 
برخی  گذشته،  ترم  افزود:  و  برشمرد 
درخواست  شهریه پرداز،  دانشجویان 
حذف ترم کردند و در حالی که دانشگاه 
ترم،  حذف  صورت  در  بود  داده  وعده 
شهریه عودت داده می شود اما تا همین 
هیچ شهریه ای بازگشت  گذشته  هفته 

داده نشده است.
* در شهریه دانشجویان میهمان و 

اتباع خارجی تجدید نظر شود
شهید  دانشگاه  دانشجوی  این 
آموزش  شیوه  است  معتقد  بهشتی 
کالس های  بازدهی  اصاًل  مجازی 
شهریه  در  باید  و  ندارد  را  حضوری 
اتباع خارجی نیز  و  مهمان  دانشجویان 
و  کالس ها  شدن  مجازی  به  توجه  با 
عدم استفاده از امکانات دانشگاه، تجدید 

نظر و تخفیفی در آنها اعمال شود.
* دانشگاه می گوید امکان کاهش 

شهریه وجود ندارد
ن  یا نشجو ا د ز  ا یکی 
ه  نشگا ا د ز  ا د پر یه  شهر
قم می گوید: هیأت امنای دانشگاه برای 
ترم جدید تخفیف و یا کاهش شهریه ای 
نگرفته  نظر  شهریه پردازها در  برای 
است و در پاسخ به مطالبه ما می گوید 
»دانشگاه بر بستر مجازی خدمات ارائه 
می دهد و امکان کاهش وجود ندارد.« 
دانشگاه البته مهلت پرداخت شهریه را 

تا سال آینده افزایش داده است.
ل  حا ر  د  : د ا د مه  ا د ا ی  و
که  کارگاهی  و  عملی  حاضر دروس 
شهریه باالتری نیز بابت آن می پردازیم، 
به دلیل بحران شیوع ویروس به صورت 
مجازی برگزار می شود و ما از مجازی 
مجازی  عملی  دروس  شدن  برگزار 
رضایت نداریم. چرا که یادگیری از این 
طریق بسیار دشوار است؛ دانشگاه گفته 
است که شاید اواخر ترم؛ طی 2 الی 3 
صورت  به  را  عملی  کالس های  هفته 

حضوری و فشرده برگزار کند.
ه  نشگا دا نشجویان  دا ز  ا یکی 
کیفیت  به  اشاره  با  امیرکبیر  صنعتی 
کالس های  فراوان  مشکالت  و  نازل 
در  دانشگاه  شهریه  می گوید:  مجازی، 
افزایش  درصد   2۰ حدود  جدید  ترم 
داشته این در حالی است که علی رغم 
کاهش  کشور،  در  هزینه ها  افزایش 
درآمد خانواده ها و عدم حضور دانشجو 
تا  شهریه  نمی رفت  انتظار  دانشگاه  در 

این میزان افزایش یابد.
این  باید  حالی  در  داد:  ادامه  وی 
که  شویم  متحمل  را  افزایش  میزان 
بارگذاری  به  فقط  اساتید  از  بسیاری 
و در  می کنند  محتوای آفالین بسنده 
واقع کیفیت یادگیری به نازل ترین حد 

خود رسیده است.
* شهریه باید ۵۰ درصد افزایش 

می یافت
ه  نشگا ا د ئیس  ر وجود  ین  ا با 
تورم  به  توجه  با  است  معتقد  امیرکبیر 

موجود باید افزایش ۵۰ درصدی شهریه 
را می داشتیم اما تنها 2۰ درصد شهریه 
را هم  این  البته  او  داده ایم.  افزایش  را 
و  کیش  پردیس  برای  که  است  گفته 
اینکه  دلیل  به  اقماری  پردیس های 
برگزار  مجازی  صورت  به  کالس ها 
آمد  و  رفت  و  اسکان  هزینه  می شود 
دانشجویان  به  و  یافته  کاهش  اساتید 
این پردیس ها تخفیف هایی در شهریه 

داده شد.
معتمدی با رد این تصور که عدم 
کاهش  را  هزینه ها  دانشجو  حضور 
داده، می گوید: تصور اشتباهی در میان 
دانشجویان، استاد و مسئوالن کشور و 
وجود  برنامه ریزی به  سازمان مدیریت 
دلیل  به  دانشجویی  هزینه  که  آمده 
ین  ا ما  ا یافته  کاهش  فعلی  شرایط 
موضوع صحیح نیست چراکه تنها هزینه 
تغذیه دانشگاه ها با کاهش مواجه بوده 

است.
*  دو دانشگاه دولتی شهریه های 

شبانه را افزایش نداد
حدود ۱۰ روز گذشته رئیس مرکز 
ممیزه  هیأت های  و  امنا  هیأت های 
شهریه  افزایش  میزان  علوم  وزارت 
-۱3۹۹ ترم  در  دولتی  دانشگاه های 

 2۰ حداکثر  و   ۱۰ حداقل  را   ۱۴۰۰
درصد اعالم کرد؛ با این وجود اما برخی 
شهریه ها  جدید،  ترم  در  دانشگاه ها 
مثال  طور  به  نداده اند؛  افزایش  را 
اعالم  شریف  و  تهران  دانشگاه های 
کرده اند که شهریه ترم جدید برای نوبت 
شهریه  همان  و  نمی یابد  افزایش  دوم 
سال ۹۸ از دانشجویان اخذ خواهد شد.

کرده  اعالم  نیز  الزهرا  دانشگاه 
دانشجویان  حال  رفاه  برای  است 
تخفیف  درصد   2۰ شهریه پرداز شبانه 
شهریه در تمامی مقاطع در نظر گرفته 

است.
در سوی دیگر اعتراض دانشجویان 
نسبت  گذشته  ترم  در  آزاد  دانشگاه 
ند  ما نتیجه  بی  شهریه  کاهش  به 
کرد که  دانشگاه تاکید  و رئیس این 
در  او  شود.  پرداخت  باید  شهریه ها 
عنوان  تلویزیونی  زنده  گفتگوی  یک 
هزار   ۵۸ آزاد  دانشگاه  که  بود  کرده 
باید  و  دارد  و هیأت علمی  کارمند 
حقوق آن ها پرداخت شود؛ طهرانچی به 
ین  ا به  شده  د  ر ا و ات های  ر خسا
کرد  دوران کرونا اشاره  در  دانشگاه 
نشان می دهد  ما  برآوردهای  گفت:  و 
د  موجو یط  ا شر لیل  د به  ه  نشگا ا د
ر  د ن  توما د  ر میلیا  2۰۰ و  ر  ا هز
اعم  بخش درآمدهای غیرشهریه ای؛ 
از بوفه ها، پارکینگ و پیمانکاران و …

متحمل خسارت هایی شده است.
آزاد  دانشگاه  شهریه  وضعیت   *

در ترم جدید
دانشگاه آزاد اما برای ترم جدید 
تدابیری در خصوص شهریه  کرونایی 
به  است،  گرفته  نظر  در  دانشجویان 
کل  گفته طهرانچی در  به  که  طوری 
ثابت کاهش  دوره ها، سرجمع شهریه 
نوع  با  متناسب  متغیر  شهریه  و  یافته 

رشته و محل تحصیل دانشجو کاهش 
و یا افزایش می یابد. آنطور که اعالم 
جمع کمتر  در سر  متغیر  شهریه  شده 

از ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
دانشگاه  این  اساس تصمیم  بر 
پرطرفدار  رشته های  میزان شهریه در 
قدری  زن،  توا رعایت  راستای  در 
افزایش یافته است. از جمله تسهیالتی 
ابتدای  در  آزادی ها  دانشگاه  برای  که 
این است که  ترم در نظر گرفته شده 
آنها در زمان انتخاب واحد فقط شهریه 
پرداخت  و  کرده اند  پرداخت  را  ثابت 
شهریه متغیر به زمان دیگری موکول 
ین  ا ه  نشگا دا همچنین  است.  شده 
دانشجویان  که  فراهم کرده  را  امکان 
شهریه متغیر خود را به صورت قسطی 

پرداخت کنند.
در  آزاد  دانشگاه  ثابت  شهریه 
ورودی های  برای  کاردانی  رشته های 
میلیون و  تا یک   ۴۰۰ بین   ،۹۹ سال 
واحد محل  به  بسته  تومان  هزار   2۰۰
است.  شده  گرفته  نظر  در  تحصیل 
شهریه  کارشناسی  مقطع  در  همچنین 
 ۵۰۰ میلیون و  تا یک   ۶۰۰ بین  ثابت 
ناپیوسته ۶۰۰  کارشناسی  تومان،  هزار 
تومان  هزار   ۸۰۰ میلیون و  تا یک 

خواهد بود.
* افزایش شهریه دانشگاه پیام نور 

از صفر تا ۱2 درصد
دیگر دانشگاه ها؛ از جمله پیام نور 
 ۱۰ شهریه  افزایش  رشته ها  برخی  در 
بوده و در برخی رشته ها  تا ۱2 درصد 
در مناطق کمتر برخوردار، این افزایش 
مسئوالن  است.  بوده  درصد  صفر 
در  کرده اند؛  اعالم  نور  پیام  دانشگاه 
سال تحصیلی جاری شهریه بیش از ۷۰ 
نداشته  افزایش چندانی  درصد رشته ها 
و حتی در برخی از رشته ها به ویژه در 
مناطق کم برخوردار، این افزایش صفر 

درصد بوده است.
نتفاعی  غیرا مؤسسات  اغلب   *

شهریه ها را ۱۵ درصد افزایش دادند
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 
تا   ۱۵ از  تحصیلی  جدید  ترم  در  نیز 
ند  ر ا د شهریه  یش  فزا ا درصد   2۵
فتر  د کل  مدیر  گفته  به  لبته  ا که 
علوم،  وزارت  غیردولتی  آموزش های 
درصد   ۱۵ فقط  مؤسسات  این  اکثر 
در  شمیرانی  فرزانه  داشتند.  افزایش 
مؤسسات  است  گفته  بطه  ا ر همین 
بخش  یک  غیرانتفاعی  و  غیردولتی 
که  ر  طو ن  هما هستند  صی  خصو
قسمت ها  تمام  در  هزینه ها  افزایش 
مؤسسات  این  و  آورده  فشار  افراد  به 
حقوق  و  نگهداری  هزینه های  نیز 
اعضای هیأت علمی دارند و مجبورند 

بچرخانند. را  مؤسسه 
دانشگاه علمی کاربردی نیز ضمن 
جدید،  ترم  در  شهریه  افزایش  اعالم 
اعالم کرد؛ رایزنی با برخی از بانک ها 
به  شهریه  تمام  تا  است  شده  انجام 
دانشجو  اختیار  در  تسهیالت  صورت 
تحصیل،  اتمام  از  بعد  و  گیرد  قرار 

پرداخت شود.
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نتایج نهایی کنکورهای دکتری و ارشد 
هفته آینده اعالم می شود

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی کنکورهای 
دکتری و کارشناسی ارشد هفته آینده اعالم می شود.

فاطمه زرین آمیزی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده نتایج 
اعالم  مهرماه  آخر  هفته  در  ارشد سال ۹۹  کارشناسی  و  دکتری  آزمون های 
در   ۱3۹۹ سال  نیمه متمرکز  دکتری  دوره  ورودی  آزمون  افزود:  می شود.وی 
مردادماه و آزمون کارشناسی ارشد سال ۱3۹۹ در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مرداد 

۹۹ برگزار شده اند.
 ۱3۹۹ سال  نیمه متمرکز  دکتری  دوره  ورودی  آزمون  مهر،  گزارش  به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود 

که برگزار شد. این آزمون صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ برگزار شد.
در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و 
۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند. 
از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری 
۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر 

نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.
اسامی ۴۱ هزار و 3۶2 نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه ها معرفی 
در   ۱3۹۹ سال  متمرکز  نیمه  دکتری  مقطع  پذیرش  ظرفیت  و  است  شده 
دانشگاه های دولتی ۱3 هزار و ۹۸۱ نفر و در دانشگاه آزاد اسالمی حدود ۱۰ 

هزار نفر اعالم شده است.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱3۹۹ در روزهای پنجشنبه ۱۶ مرداد، جمعه 

۱۷ مرداد و شنبه ۱۸ مرداد ۹۹ برگزار شد.
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱3۹۹ تعداد ۶۹۴ هزار و ۴۱۷ داوطلب ثبت 
نام کردند که از این تعداد ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر شدند. از میان حاضران 
در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ تعداد ۴2۴ هزار و 2۷۶ نفر مجاز به انتخاب رشته 

شدند و تعداد 22۹ هزار و 3۹۷ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.
میزان   ۱3۹۹ سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  دوره  در  پذیرش  ظرفیت 

۱۵۷ هزار نفر اعالم شده بود.

جزئیات پذیرش کاردانی به کارشناسی
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات پذیرش در دوره های با 
آزمون و بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱3۹۹ را اعالم کرد.

فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سال ۱3۹۹ در ۱۶ رشته امتحانی با آزمون جمعه ۱۴ شهریور برگزار شد. همچنین 
پذیرش دانشجو در ۴۷ کدرشته امتحانی این مقطع صرفًا با سوابق تحصیلی 
)معدل کل مقطع کاردانی( صورت گرفت و داوطلبان رشته های بدون آزمون 
تا ۱۴ شهریور فرصت داشتند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.زرین آمیزی اظهار 
داشت: کل قبولی کاردانی به کارشناسی 3۱ هزار و ۵3۱ نفر است که از این 

تعداد ۱۴ هزار و ۸۴۴ نفر زن و ۱۶ هزار و ۶۸۷ نفر مرد هستند.
وی خاطرنشان کرد: در دوره روزانه 2۱ هزار و ۱۶2 نفر، در دوره شبانه 2 
هزار و ۹3۸ نفر، در دوره های غیرانتفاعی کارشناسی ناپیوسته ۶ هزار و ۹۹۱ 
نفر، در دوره مجازی 2۰ نفر، در دوره مجازی غیرانتفاعی 2۰۵ نفر و در دوره 

های شهریه پرداز این مقطع 2۱۵ نفر پذیرفته شده اند.
سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: در مجموع از 3۱ هزار و ۵3۱ نفر  
قبولی کاردانی به کارشناسی تعداد 23 هزار و 2۵۷ نفر در رشته های با آزمون و ۸ 
هزار و 2۷۴ نفر در رشته های بدون آزمون و با سوابق تحصیلی پذیرفته شده اند.

نفر برای رشته فوریت های  وی اظهار داشت: همچنین 2 هزار و ۶۶ 
علوم  های  دانشگاه  به  مصاحبه  برای  ظرفیت  برابر  چند  عنوان  به  پزشکی 

پزشکی معرفی شده اند.

بیمار کرونایی در بیمارستان خودکشی کرد
مرد ۸۶ ساله ی مبتال به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز 
خود را از پنجره اتاق بستری به پائین انداخت و پس از انتقال به بخش اورژانس 

علی رغم تالش های تیم احیاء به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

مرد متجاوز، در آستانه اعدام  قرار گرفت
حکم مفسد فی االرض بودن مرد شروری که پس از ورود به خانه های 2۰ 
زن و کودک آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، از سوی دیوانعالی کشور تأیید 

شد و وی در فهرست اجرای حکم قرار گرفت.
اوایل دی سال ۹۷ رسیدگی به این پرونده آغاز شد. ماجرا از این قرار بود 
که مرد ناشناسی زنگ خانه ها را به صدا درمی آورد و با شنیدن صدای کودکان 
یا زنان تنها پشت آیفون خودش را از دوستان پدر خانواده معرفی می کرد. سپس 
به بهانه اینکه می خواهد بدهی اش را بپردازد از آنها می خواست در خانه را باز 
کنند اما به محض ورود به خانه اگر زنان یا کودکان تنها بودند آنها را مورد آزار 

و اذیت قرار می داد.
متهم 32 ساله در تحقیقات به آزار و اذیت 2۰ کودک دختر و پسر و زنان 
تنها اعتراف کرد. بازپرس دشتبان از شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران به 
خاطر تعدد جرایم متهم، کیفرخواست امیر را به اتهام مفسد فی االرض صادر کرد.

متهم جوان در دادگاه انقالب پای میز محاکمه رفت و با صدور حکم مفسد 

فی االرض از سوی قضات دادگاه انقالب، پرونده برای تأیید به دیوان عالی کشور 
ارجاع شد. قضات دیوانعالی نیز حکم را تأیید و پرونده برای اجرا به دادسرای امور 
جنایی تهران ارجاع شد. با تأیید این حکم، بزودی امیر به اتهام افساد فی االرض 

پای چوبه دار خواهد رفت.

برخورد پراید با تراکتور ۶ مصدوم برجای گذاشت
رئیس جمعیت هالل احمر مشگین شهر گفت: برخورد یک دستگاه پراید 

با تراکتور در سه راه سد سبالن مشگین شهر ۶ نفر مصدوم برجای گذاشت.
شهرام ابراهیمی افزود: در این حادثه متأسفانه خودروی پراید آتش گرفت 
و سرنشینان خودرو پراید ۵ نفر شامل 3 نفر مرد، یک نفر زن و یک دختربچه 

حدود ۷ ساله بودند که 
خوشبختانه مصدومین دچار سوختگی نشدند.

بازداشت ماموری که متهم را ُکشت
دادسرای نظامی ناحیه جنوب غرب استان تهران به قتل فردی در شهریار 
ورود پیدا کرد و در همین مورد مامور شلیک کننده به متهم ضمن احضار به 

مرجع قضایی در بازداشت موقت به سر می برد.
علی قاسمی گفت: در ساعات پایانی پنج شنبه ۱۷ مهر ماه مأموران انتظامی 
شهریار به دنبال دریافت گزارشی به یکی از باغ های منطقه مراجعه و دو متهم را 
دستگیر و در صدد انتقال آن دو برای اخذ توضیحات بیشتر در مقر پلیس برآمدند. 
هنگام داللت متهمان به مقر پلیس یکی از آنها ضمن درگیری با مأموران از محل 
متواری شد که یکی از مأموران برای متوقف کردن وی تیراندازی کرد و بر اثر 

اصابت گلوله، متهم جان باخت.
این مقام قضایی گفت: بالفاصله پس از اطالع از این حادثه ناگوار دادسرای 
نظامی ناحیه جنوب غرب استان تهران به پرونده ورود کرده و ضمن احضار متهم، 
پس از انجام تحقیقات اولیه قرار بازداشت موقت وی صادر و روانه بازداشتگاه  شد.
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AMD مادربرد های ارزان قیمت
 با چیپست A۵20 را معرفی کرد

A۵2۰ تراشه جدید AMD است که بازار مادربردهای اقتصادی را هدف قرار 
داده و از الین PCIe 3.۰ پشتیبانی می کند. A۵2۰ با پردازنده های رایزن 3۰۰۰ و 

APUهای رایزن ۴۰۰۰ رنویر سازگاری دارد.
از مدت ها پیش شایعه های مختلف اعالم می کردند AMD در پی رونمایی و 
بازار مادربردهای  به شکلی ویژه تر  تا  از مادربردهای خود است  عرضه ی مدل جدیدی 
اقتصادی را هدف قرار دهد. مادربرد جدیدی که تیم قرمز به بازار عرضه کرده با نام 
AMD ای AMD A۵2۰(( ۵2۰ شناخته می شود و در دسته ی مادربردهای اقتصادی 
جای می گیرد؛ البته شرایط بازار ایران به گونه ای است که عمال قطعه ی سخت افزاری 
اقتصادی پیدا نمی شود، اما در هر صورت در بازارهای جهانی A۵2۰ مادربردی اقتصادی 
به حساب می آید. AMD A۵2۰ دارای برخی ویژگی های متمایزکننده  است که قطعا 

می تواند برای عالقه مندان به بازار مادربردهای اقتصادی محصولی جالب توجه باشد.
مادربرد جدید AMD در تالش است به ازای مبلغی که برای خریدش پرداخت 
می کنید، بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد؛ گرچه هنوز این مادربرد توسط کارشناسان 
با  که  می رسیم  نتیجه  این  به  فنی  مشخصات  روی  از  قضاوت  با  اما  نشده،  بررسی 
پایین تر  به دلیل  و  دارد  باکیفیت طرف هستیم. A۵2۰ ویژگی های متنوعی  مادربردی 
بودن قیمتش نسبت به مادربردهای رده باال، به برخی قابلیت ها مجهز نشده است. البته 
بسیاری از کاربران ممکن است جای خالی قابلیت هایی را که AMD A۵2۰ از آن ها 

استفاده نمی کند، حس نکنند.
در وهله ی اول باید بدانید که مادربرد جدید AMD از اورکالک کردن پردازنده ی 
مرکزی )CPU( پشتیبانی نمی کند که البته این موضوع، چندان مشکل ساز نمی شود؛ زیرا 
پردازنده های سری رایزن 3۰۰۰ که با کدنام متیس Matisseشناخته می شوند فضای 

زیادی برای اورکالک کردن دستی دراختیار شما قرار نمی دهند.
می شوند  ساخته   A۵2۰ تراشه  پایه ی  بر  که  مادربردهایی  مورد،  این  افزون بر 
مخصوص کسانی هستند که به تهیه ی مادربردهای جدید عالقه دارند؛ اما بودجه شان 
محدود است. مادربردهای موردبحث به طور معمول دارای ساب سیستم های نسبتا ضعیفی 
برای تحویل انرژی هستند. انرژی ارائه شده برای انجام کارهای عادی کافی به نظر می رسد؛ 

اما قطعا برای اورکالک کردن کافی نیست.
مادربردهای سری  قابلیت   از مهم ترین   A۵2۰ تراشه موارد،  این  تمامی  درکنار 
AMD ۵۰۰ که برای برخی کاربران اهمیت زیادی دارد، پشتیبانی نمی کند و آن هم 
ممکن  گرافیک  کارت   برای   ۴.۰  PCIe مشخصه ی   .۴.۰  PCIe جز  نیست  چیزی 
است اهمیت زیادی نداشته باشد زیرا رابط x۱۶ 3.۰ PCIe کامال کافی به نظر می رسد. 
متأسفانه نبود PCIe ۴.۰ در تراشه A۵2۰ بدین معنی است که نمی توانید در رایانه ی 
نسل های  بگیرید.  بهره   ۴.۰  PCIe پرسرعت   SSD حافظه   از  تراشه  این  به  مجهز 
SSD اندازه ی  و  به حد  اما سرعت شان  دارند،  SSD هم سرعت بسیار خوبی  قبلی 

های PCIe ۴.۰ نمی رسد.
در زمینه ی پردازنده ی مرکزی ممکن است کمی ناامید شوید. براساس اطالعیه ی 
از  صرفا   A۵2۰ تراشه  مبتنی بر  مادربردهای   ،AMD ازسوی  منتشرشده  رسمی 
پردازنده های خانواده ی رایزن 3۰۰۰ و البته پردازنده های شتاب یافته ی )APU( سری 
توانایی  موردبحث  مادربردهای  یعنی  گفته  این  می کنند.  پشتیبانی  رنویر  رایزن ۴۰۰۰ 
پشتیبانی از نسل های قبل سری پردازنده  رایزن را ندارند. به بیانی دیگر، نمی توانید در 
مادربرد جدید AMD از پردازنده های Athlon با کارت  گرافیک رادئون، نسل اول 
رایزن، نسل اول رایزن با کارت های گرافیک رادئون، نسل دوم رایزن و نسل دوم رایزن 

با کارت های گرافیک رادئون استفاده کنید.
البته در نظر داشته باشید که شماری از شرکت های تولیدکننده ی مادربرد همواره 
مطیع تصمیمات AMD نیستند و خودشان قابلیت های اضافی به مادربرد می آورند. خبر 
خوب این است که مادربردهای A۵2۰ قرار است از پردازنده های موردانتظار AMD که 
بر پایه ی معماری ذن Zen 3 3توسعه داده می شوند و با کدنام ورمیر ))Vermeer از 
آن ها یاد می شود پشتیبانی کند. درحال حاضر به طور دقیق نام نهایی پردازنده های ورمیر را 
نمی دانیم؛ برخی رسانه ها نام رایزن ۴۰۰۰ و برخی دیگر نام رایزن ۵۰۰۰ را مطرح کرده اند. 
نکات منفی تراشه A۵2۰ قطعا به حدی است که باعث می شود کاربران حرفه ای 
تمایلی به تهیه ی آن نداشته باشند، اما A۵2۰ برای کاربران عادی گزینه ی بسیار خوبی 
است و قابلیت های متنوعی در بر دارد. A۵2۰ نسبت به تراشه A32۰ برخی بهبودهای 
مهم به خود دیده است که روی تجربه ی کاربری اثر مثبت می گذارد. درحالی که مادربردهای 
مادربردهای  استفاده می کردند،   2.۰  PCIe کند  از الین های   A32۰ تراشه مبتنی بر 

مبتنی بر تراشه A۵2۰ از الین های PCIe 3.۰ استفاده می کنند.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1581- پنجشنبه 24 مهر 1399 اقتصاد- 

یک کارشناس بازار سرمایه 
به  بازار  این  اینکه  بر  تاکید  با 
صورت خودانتظام اصالح قیمتی 
داشته است، اظهار کرد: روند صعودی بازار 
اما این صعود نسبت به  ادامه دارد  سرمایه 
تر  منطقی  جاری  سال  نخست  ماه  چهار 

خواهد بود.
فردین آقابزرگی، با اشاره به برگزاری 
اظهار  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دنیا  کشورهای  همه  مالی  بازارهای  کرد: 
از انتخابات و اتفاقات سیاسی سایر کشورها 
البته در مقطع کنونی این  تاثیر می پذیرد، 
تاثیرپذیری در کشور ما بیشتر جنبه روانی و 

تاثیرات ناملموس اقتصادی دارد.
موضوع  این  دلیل  داد:  ادامه  وی 
این است که اقتصاد کشور ما در سه دهه 
گذشته از این مسائل زیاد دیده است و به 
دلیل عدم ارتباط و مراودات مالی با دنیا و 
تاثیرپذیری  از  غربی  کشورهای  مخصوصا 

زیاد مصون است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر 
صورت  به  مقطعی  در  سرمایه  بازار  اینکه 
خود انتظام اصالح قیمت داشت، گفت: در 
چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ سهم بورسی 
بین 3۰ تا ۵۰ درصد اصالح قیمت داشتند و 
بنابراین تاثیر روانی انتخابات آمریکا در این 
بازار چشمگیر نخواهد بود. درحال حاضر بازار 
سرمایه به نقطه ای رسیده است که جای 
وجود  بازار  ثبات  مورد  در  تردید  و  نگرانی 
ندارد. در واقع بازار به ثبات رسیده است و 
بعد از این هم با شیب مالیم حرکت می کند.

آقابزرگی با بیان اینکه روند صعودی 
البته  کرد:  اظهار  دارد،  ادامه  سرمایه  بازار 
ماه نخست سال  به چهار  روند نسبت  این 
جاری مالیم تر و منطقی تر است و حرکت 

نقدینگی به سمت این بازار خواهد بود.
***

ریزش بورس ها در اروپا و آمریکا
بیشتر شاخص های مهم بورسی غربی 

قرمزپوش شدند.
احیای  روند  بلومبرگ،  گزارش  به 
دارد  ادامه  اقتصادی در کشورهای مختلف 
به  بازگشت  حال  در  رفته  رفته  بازارها  و 
شرایط پیش از بحران کرونا هستند. با این 
حال احتمال سقوط آزاد مجدد اقتصادی در 
کامال  گیری  موج جدید همه  بروز  صورت 

جدی است. 
گزارش  در  پول  المللی  بین  صندوق 
با  جهانی  اقتصاد  انداز  از چشم  خود  جدید 
پیامدهای  و  به شیوع گسترده کرونا  اشاره 
اعالم  تجارت  و  کارها  و  کسب  روی  آن 
اقتصادی  انتظار می رود متوسط رشد  کرد 
۱۸۹ کشورهای جهان امسال به منفی ۴.۴ 
بیشتر  درصد   ۰.۸ چه  اگر  که  برسد  درصد 
اما در صورت تحقق،  از برآورد قبلی است 
بدترین عملکرد از زمان بحران مالی بزرگ 

دهه ۱۹3۰ تاکنون خواهد بود. 
امور  ارشد  کارشناس  گوپیناث-  گیتا 
اقتصادی صندوق بین المللی پول در همین 
رابطه گفت: در شرایطی که اقتصاد جهان در 
حال بازگشت تدریجی از پیامدهای کرونایی 
است، ا یک مسیر طوالنی، غیر مطمین و 
داشت.  خواهیم  خود  روی  پیش  را  دشوار 
نشود  مهار  ویروس  بیشتر  شیوع  روند  اگر 
این امکان وجود دارد که شرایط اقتصادی 

مجددا رو به وخامت رود. 
المللی  طبق پیش بینی صندوق بین 
پول، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 

 ۵.2 به  و  شد  خواهد  مثبت  مجددا   آینده 
درصد می رسد. 

وال  برای  امیدوارکننده  خبری  در 
اقتصادی  بینی  خوش  شاخص  استریت، 
آمریکا در ماه اکتبر به ۵۵.2 واحد رسیده که 
این رقم ۷.2 واحد بیشتر از رقم ثبت شده 
در ماه قبل است. همچنین شاخص سیاست 
ماهانه  جهش  باالترین  نیز  فدرال  گذاری 
خود طی ۱3 ماه اخیر را تجربه کرده است و 
این مساله می تواند به نوعی بیانگر خوش 
بینی فعاالن اقتصادی به افزایش شتاب رشد 
اقتصادی آمریکا در ماه های پایانی سال باشد 
برای مجموع  هر چند که ثبت رشد منفی 
اجتناب  تقریبا  کشور  این  در   2۰2۰ سال 

ناپذیر خواهد بود. 
انگلیس، رشد  طبق اعالم مرکز آمار 
به  منتهی  ماه  در سه  این کشور  اقتصادی 
آگوست امسال به هشت درصد رسیده است 
که بهترین رشد فصلی ثبت شده ۱۰ سال 
اخیر محسوب می شود. این رشد نسبت به 
مدت مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۹ درصد 
کمتر شده است.رشد اقتصادی در بسیاری 
از بخش های مهم اقتصادی این کشور در 

حال حاضر در سطح مثبت قرار دارد.
مرکزی  بانک  مقامات  از  شماری 
نرخ  بیشتر  کاهش  برای  آمادگی  از  اروپا 
نرخ  اند.  داده  خبر  لزوم  صورت  در  بهره 
منفی  اکنون  یورو  منطقه  سطح  در  بهره 
طول  در  شده  ثبت  بهره  نرخ  کمترین  و 
تاریخ این منطقه پولی است اما به نظر می 
رسد حتی این نرخ منفی و تزریق گسترده 
نقدینگی به بازار به شکل مستقیم و خرید 
اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا نیز 
هنوز نتوانسته است به عطش بازارها برای 

وجه نقد پاسخ بدهد. 
در ژاپن نیز بانک مرکزی این کشور 
اعالم کرد نرخ بهره را به منظور حمایت از 
بازار و تحریک طرف تقاضا در سطح منفی 
۰.۱ درصدی حفظ می کند. انتظار می رود 
به  مجبور  نیز  ژاپن  مرکزی  بانک  مقامات 
حفظ طوالنی مدت سیاست های کنونی به 

مانند همتایان آمریکایی خود شوند. 
میزان  و  چگونگی  سر  بر  کشمکش 
بسته حمایتی جدید در برابر کرونا در آمریکا 
تحت  را  معامالت  روند  و  دارد  ادامه  هنوز 
تاثیر قرار داده است. نانسی پلوسی- رییس 
کنگره از ترامپ خواسته است تا در خواسته 
حال  این  با  کند.  نظر  تجدید  خود  های 
کارشناسان معتدند بعید است دموکرات ها 

استانه  در  را  بسته  این  اجرایی شدن  اجازه 
از سوی دیگر در مجلس  بدهند.  انتخابات 
سنا، میچ مک کانل- رییس این مجلس از 
ارایه بسته پیشنهادی جمهوری خواهان تا 

هفته آینده خبر داده اند. 
دموکرات ها طرفدار تزریق نقدینگی 
بسیار زیادی به اقتصاد هستند. طبق عقیده 
آن ها پرداخت های نقدی از ۱2۰۰ دالر در 
ماه باید به ۱۸۰۰ دالر در ماه افزایش پیدا 
دموکرات  پیشنهاد  مبلغ طبق  این  که  کند 
ها به جای یک بار پرداخت ماهانه در طول 
چهار پرداخت هفتگی و هر هفته ۴۵۰ دالر 
موافق  اما  خواهان  جمهوری  بود.  خواهد 
پرداخت یارانه نقدی مستقیم با مبلغ کمتر و 
البته پرداخت ماهانه )در یک نوبت( هستند. 
این اختالف نظر حساسیت ها را نسبت 
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 
بیشتر کرده است چرا که دو طرف در صورت 
پیروزی رویکردهای متفاوتی از هم را پیش 

خواهند گرفت.  
ای  منطقه  دفتر  مدیر  مستر-  لورتا 
بدون  حتی  گفت:  کلیولند  در  رزرو  فدرال 
احیای  روند  نیز  بیشتر  حمایتی  های  بسته 
اقتصادی ادامه می یابد اما از سرعت آن به 
شدت کاسته خواهد شد. خیلی ناامیدکننده 
اجرایی  بر سر  ایم  نتوانسته  است که هنوز 
برسیم.  توافق  به  جدید  بسته  یک  شدن 
زیادی  کارهای  مرکزی  بانک  حال  این  با 
پایین  بسیار  بهره  نرخ  و  است  داده  انجام 
یک فرصت طالیی را برای تامین نقدینگی 
مورد نیاز کسب و کارها فراهم کرده است.

 2۷3 و  میلیون   3۸ از  بیش  تاکنون 
گزارش  کرونا  به  ابتال  مورد   ۱۷۵ و  هزار 
شده است که در این بین یک میلیون و ۸۸ 
هزار و ۵۴۹ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با 22۰ هزار و ۴32 نفر، 
برزیل با ۱۵۰ هزار و ۷۷2 نفر، هند با ۱۱۰ 
هزار و ۶۱۷ نفر، مکزیک با ۸3 هزار و ۹۴۵ 
نفر و انگلیس با ۴3 هزار و ۱۸ نفر بوده است.

بورس آمریکا  
شاخص ها  بیشتر  استریت،  وال  در 
نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از 
روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با ۰.۵۴ درصد کاهش 
و   در سطح 2۸ هزار  و  قبل  روز  به  نسبت 

۶۸۱.۰۴ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۷۵ 

واحدی   3۵۰۷.۶۷ سطح  تا  ریزش  درصد 
بورسی  مهم  شاخص  دیگر  و  رفت  پایین 
 ۰.۰2 با  کامپوزیت«  »نزدک  یعنی  آمریکا 
درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۸۷۸.۹۹ 

واحدی بسته شد.
بورس های اروپایی

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
با  لندن  بورس   »۱۰۰ »فوتسی  شاخص 
۱.۰3 درصد کاهش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۵۹۶۹.۷۱  واحد بسته شد.  شاخص 
»دکس 3۰« بورس فرانکفورت در آلمان 
با ریزش ۱.۷۹ درصدی و ایستادن در سطح  
۱3 هزار و ۱۸.۹۹ واحدی به کار خود خاتمه 
پاریس  بورس  »کک ۴۰«  داد و شاخص 
در سطح ۴۹۴۷.۶۱  افت ۱.۸3 درصدی  با 
واحد بسته شد. در مادرید شاخص »ایبکس 
3۵« ۰.۹۸ درصد پایین رفت و به ۶۸۷۵.2۰ 

واحد رسید.
بورس های آسیایی

 ، سیا آ ی  بورس ها مالت  معا ر  د
جایی  تا  داشتند؛  شاخص ها عملکرد خوبی 
که شاخص »نیک کی 22۵« بورس توکیو 
تا سطح 23  با صعود ۰.۱۸ درصدی  ژاپن 
هزار و ۶۰۱.۷۸ واحدی باال رفت. شاخص 
 2.2 کنگ  هنگ  بورس  سنگ«  »هانگ 
و  هزار   2۴ سطح  در  و  رفت  باال  درصد 
چین شاخص  در  شد.  بسته  واحد   ۶۴۹.۹۸
 ۰.33 افزایش  کامپوزیت«  »شانگهای  
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۸3۹.2۰ 

واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص »اس اند پی اس 
 ۱.۰۴ با  سیدنی  بورس   »2۰۰ ایکس  اند 
درصد صعود و ایستادن در سطح ۶۱۹۵.۷۵  
واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 
 « شاخص  آسیایی،  مهم  شاخص های 

تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
نفت

قیمت ها  روند  سیاه  طالی  بازار  در 
صعودی بود. هر بشکه نفت »وست تگزاس 
به  افزایش  درصد   ۱.۴۸ با  مدیت«  اینتر 
۴۰.2۶ دالر رسید و نفت خام برنت دریای 
شمال با صعود ۱.۸3 درصدی به ازای ۴2.۴۰ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره

همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای 
هر اونس طال با افت ۱.۵۴ درصدی نسبت 
به روز قبل در سطح ۱۸۹3.۵2 دالر معامله 
شد. هر اونس نقره با کاهش 3.۶۷ درصدی 

به ازای 2۴.2۵ دالر مبادله شد.

بانک کارآفرین از طرح تسهیالتی ثمرآفرین رونمایی کرد
سبد  به  تنوع بخشی  هدف  با  کارآفرین  بانک 
اقشار  نیازهای  به  پاسخگویی  و  خود  تسهیالتی 

مختلف جامعه، از طرح ثمرآفرین رونمایی کرد.
کارآفرین، در  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
این  تسهیالتی  جدیدترین طرح  از  رونمایی  مراسم 
بانک، دکتر علیرضا صادقی معاون مدیرعامل در امور 

بانکی با اشاره به ضرورت تنوع بخشی به سبد تسهیالت اعطایی تصریح کرد: 
بانک کارآفرین به عنوان بانکی پیشرو و پیشتاز در صنعت بانکداری کشور، 
به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان در طیف های مختلف، اقدام به 

طراحی و ارائه بسته های تسهیالت اعتباری نموده است.
وی همچنین افزود: با توجه به رویکرد بانک مبتنی بر توسعه بانکداری 
تجاری و شرکتی، طرح تسهیالتی جدید این امکان را برای مشتریان حقوقی 
بانک فراهم می نماید تا بتوانند تسهیالت مناسبی را از طریق این طرح در 

اختیار کارکنان خود قرار دهند.
خاطرنشان  ثمرآفرین  تسهیالتی  طرح  ویژگی های  تبیین  با  وی 
کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان معرفی شده از سازمان ها 
بابت  از  کسب شده  امتیاز  و  حساب جاری  معدل  اساس  بر  شرکت ها  و 
رسوب سرمایه گذاری، می توانند از مزایای تسهیالت در قالب عقد قرارداد 
کاالها  خرید  مرابحه جهت  و  نیازهای ضروری  رفع  قرض الحسنه جهت 
بازسازی واحد مسکونی در قالب طرح  بادوام و تعمیر و  لوازم مصرفی  و 

ثمرآفرین برخوردار شوند.
سید مصطفی نوری مدیر امور برنامه ریزی و نظارت اعتباری با اشاره 
به اهداف طرح تسهیالتی ثمرآفرین خاطرنشان کرد: خط مشی جدید بانک 
کارآفرین بر تنوع بخشی به سبد تسهیالتی است تا اقشار مختلف جامعه 

بتوانند بخشی از نیازهای اقتصادی و مالی خود را برطرف کنند.
وی همچنین گفت: این طرح می تواند نیازهای مشتریان و هموطنان 
را در بخش های حقیقی و حقوقی تأمین نماید. افراد حقیقی می توانند در 
صورت تمایل، امتیاز استفاده از اولویت دریافت تسهیالت خود را به بستگان 
درجه یک منتقل و نسبت به معرفی ایشان جهت استفاده از اولویت دریافت 

تسهیالت اقدام کنند.
حساب  افتتاح  به  نسبت  که  حقوقی  اشخاص  کرد:  تصریح  نوری 
با  مطابق  باشند،  کرده  اقدام  کارآفرین  بانک  شعبه  نزد  ثمرآفرین 
پرسنل  نند  می توا ثمرآفرین  سپرده  رسوب  بابت  کسب شده  متیاز  ا
به  تسهیالت  دریافت  اولویت  از  استفاده  جهت  را  خود  زیرمجموعه 

نمایند. معرفی  بانک 
جهت  ثمرآفرین  سپرده  ماندگاری  حداقل  گزارش  این  اساس  بر 
بهره مندی از اولویت دریافت تسهیالت ۹۰ روز و حداقل موجودی جهت 
افتتاح حساب ۱۰ میلیون ریال می باشد. همچنین حداکثر میزان تسهیالت 
قرض الحسنه طرح 2۰۰ ریال با دوره بازپرداخت حداکثر 3۶ ماهه و حداکثر 
 ۴۸ حداکثر  بازپرداخت  دوره  با  ریال  میلیارد   2 مرابحه  تسهیالت  میزان 

ماهه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این طرح اعتباری اینجا کلیک 
کنید. همچنین کارشناسان مرکز ارتباط کارآفرین با شماره ۰2۱233۵۰ آماده 

پاسخگویی به سواالت شما هستند.

اولین نشست مجازی شعبه یزد بانک توسعه صادرات برای دانش 
بنیان ها برگزار می شود:

آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و بانک توسعه صادرات

اولیــن نشســت مجــازی )وبینــار( آشــنایی بــا 
حمایــت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــران از  ــادرات ای ــعه ص ــک توس ــوری و بان جمه
صــادرات محصــوالت شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــاه  ــی ام مهرم ــنبه س ــزد، روز چهارش ــتان ی در اس

ــی شــود. ــزار م ــح برگ ســاعت ۱۱ صب
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه صــادرات ، اســتان یــزد 
دارای بیــش از ۱۰۰ شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه تاکنون ۱2 شــرکت 
جــذب بانــک توســعه صــادرات شــده انــد و ســایر شــرکت هــا نیــز بــا 
توجــه بــه تســهیل قوانیــن و مقــررات در دســتور کار بازاریابــی قراردارنــد.

ــعه  ــر توس ــرکل دفت ــتیری مدی ــده روح اهلل اس ــاد ش ــار ی در وبین
کســب و کار بیــن الملــل معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
سیدحســین حســینیان رییــس اداره کل صــادرات کاالی بانــک توســعه 
ــعه  ــک توس ــی بان ــس اداره کل بازاریاب ــان ریی ــعود عبدی ــادرات، مس ص
صــادرات، مجیــد غفــوری منــش رییــس بانــک توســعه صــادرات شــعبه 
یــزد و شــهرام شــکوهی معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک علــم و فناوری 

یــزد حضــور خواهنــد داشــت.
شــرکت هــای دانــش بنیــان صادراتــی اســتان یــزد، گــروه هــدف 
اولیــن وبینــار مجــازی بــه منظــور تبییــن حمایــت هــای بانــک توســعه 
صــادرات ایــران و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری هســتند.

مانــده تســهیالت شــعبه بــرای شــرکت هــای دانــش بنیان تــا پایان 
مردادمــاه ســال جــاری 32۸ میلیارد ریال اســت.

تاریخ برگزاری 3۰ مهرماه ۱3۹۹، ساعت ۱۱ صبح
تلفن هماهنگی ۰3۵3۷2۶۹۸۱۶

افزایش خدمات بانکی به نابینایان در موسسه اعتباری ملل
در راســتای ایفــای مســئولیت هــای اجتماعی 
و مناســب ســازی خدمــات بانکــی تعداد شــعبی که 
در موسســه اعتبــاری ملــل بــه روشــندالن محتــرم 
خدمــات بانکــی ارایــه مــی نماینــد بــه ۱۰ شــعبه 

ــش یافت. افزای
بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتباری 

ملــل ارایــه خدمــات متنــوع بانکــی بــه منظــور اســتفاده راحــت و آســان 
ــورت  ــه ص ــن موسس ــعبه ای ــراه در ۱۰ ش ــور هم ــدون حض ــان ب نابینای

مــی پذیــرد.
ــل طراحــی و  ــا خــط بری ــه فرمهــای بانکــی ب ــن شــعب کلی در ای
در دســترس مــی باشــند ضمنــا در ســامانه هــای نصــب شــده در ایــن 
ــا اســتفاده از یــک دســتیار صوتــی و  ــد ب ــا مــی توانن شــعب افــراد نابین
برجســته نــگار دارای صفحــه کلیــد و نمایشــگر بریــل فرمهــای بانکــی 

ــد. را تکمیــل نماین
ضمنــا روشــندالن گرامــی کــه گوشــیهای اندرویــد در اختیــار دارنــد 
ــای  ــاس اســتاندارد ه ــام و در مقی ــزار ف ــرم اف ــا نصــب ن ــد ب ــی توانن م

جهانــی خدمــات بانکــی را شــخصا انجــام دهنــد.
ــرم بدیــن شــرح  ــان محت ــه نابینای ــده خدمــات ب ــه دهن شــعب ارای

مــی باشــند:
۱-شیراز جنوبی تهران کد۵۱۵
2-هفده شهریور تبریزکد۵۴۸
3-شهیدمدرس تبریزکد2۴۶

۴-شهدای کرج کد3۵۵
۵-شریعتی اهواز کد3۷۰

۶-گلستان کرمانشاه کد3۵۸
۷-مرکزی مشهدکد2۱۱

۸-امیرساری کد32۶
۹-جمهوری کرمان کد3۶۵
۱۰-میدان سلماس کد ۴۶2

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:
تولید پتروشیمی ها در دوران شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به اقدام های پتروشیمی ها 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: همه این اقدام ها به 
نحوی بود که نه تنها تولید صنعت پتروشیمی کشور در این دوران متوقف نشد و 

کاهش نیافت، بلکه تولید این صنعت نسبت به پارسال افزایش هم داشته است.
جعفر ربیعی در آیین تحویل ۱۴۱ دستگاه ونتیالتور اهدایی وزارت نفت به 
بیمارستان های مناطق نفت خیز جنوب به اقدام های پتروشیمی های کشور در عمل 
به مسئولیت اجتماعی با آغاز شیوع ویروس کرونا اشاره و اظهار کرد: با توجه به 
اینکه شرکت های پتروشیمی بیشتر در عسلویه و ماهشهر تجمع دارند، خوشبختانه 
اقدام های مشترک، هماهنگ و خوبی در دو استان خوزستان و بوشهر انجام شد، 
به طوری که پتروشیمی ها حدود ۹۰ میلیارد تومان در این دو استان هزینه کرده اند.

و  حرارت سنج  دوربین های  به  دوشهر  این  فرودگاه های  تجهیز  به  وی 
دستگاه های اندازه گیری اکسیژن خون، توزیع اقالم بهداشتی به وفور در دو استان 
و به ویژه شهرستان های ماهشهر، امام خمینی و عسلویه و تأمین آب ژاول مورد نیاز 
کل کشور ازسوی پتروشیمی کارون اشاره کرد و افزود: هم اکنون نیز آمادگی کامل 
برای تأمین آب ژاول مورد نیاز هر مکانی را که وزارت بهداشت اعالم کند داریم.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: برای دانشگاه های 
علوم پزشکی بوشهر و خوزستان نیز افزون بر کمک های نقدی به صورت مستقیم، 
دستگاه های تجهیزاتی مانند ونتیالتور، اکسیژن ساز، تخت آی سی یو، سی تی اسکن 

و غیره از سوی پتروشیمی ها تأمین شده است.
افتخارهای  دیگر  از  را  کادر سالمت کشور  لباس  اولیه  مواد  تأمین  ربیعی 
بسیار  این  از  پیش  عزیزان  این  لباس  گفت:  و  دانست  پتروشیمی  شرکت های 
اولیه  تأمین مواد  با  اما هم اکنون خوشبختانه  بود،  ناراحت کننده  و  زبر  نامناسب، 
این البسه از سوی صنعت پتروشیمی کشور و تحویل به کارخانجات پایین دست، 

لباس های بهتری در حال تولید است.
وی به نقش مهم صنعت پتروشیمی در تولید، صادرات و رونق اقتصادی 
کشور و تأمین درآمد ارزی و مواد اولیه صنایع پایین دست اشاره و تصریح کرد: 
یکی از وظایف پتروشیمی ها براساس دستورعمل هایی که از سوی وزیر نفت از 
همان ابتدای شیوع این بیماری ابالغ شد، حفظ تولید صنعت پتروشیمی و جلوگیری 
از کاهش تولید بود که بر مبنای آن از همان ابتدای شیوع این ویروس کار کل 
پیمانکاران اجرایی صنایع پتروشیمی به منظور کاهش ترددها تعطیل و دورکاری 
در سطح صنعت با حفظ تولید و با اولویت نیروهای آسیب پذیر و بانوانی که فرزند 

کوچک تر از ۶ سال داشتند، اجرا شد.
ربیعی با اشاره به اینکه کل پروتکل های بهداشتی حتی سخت تر از صنایع 
دیگر در مجتمع های پتروشیمی اجرا شد و در حال اجراست، افزود: ما مطمئن 
هستیم که داخل شرکت های پتروشیمی این بیماری شیوع نمی یابد و آنچه ممکن 

است رخ دهد از بیرون وارد می شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه مشاغل کلیدی 
و حساس در همه شرکت های پتروشیمی شناسایی شدند و پیش بینی های الزم 
برای احتمال درگیری کارکنان و جایگزینی  نیرو به منظور جلوگیری از کاهش تولید 
محصوالت پتروشیمی صورت گرفته است، گفت: همه این اقدام ها به نحوی بوده 
است که نه تنها تولید پتروشیمی کشور متوقف نشد و کاهش نیافت، بلکه در همین 
دوران کرونایی، تولید صنعت پتروشیمی نسبت به پارسال افزایش نیز یافته است.

و  اصالح  با  گاز  مترمکعب  میلیون   ۵۰۰ ساالنه  صرفه جویی 
بهینه سازی موتورخانه ها

میلیون   ۵۰۰ حدود  ساالنه  صرفه جویی  از  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
مترمکعب گاز با اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها در کشور خبر داد.

موتورخانه  بهینه سازی  ملی  طرح  از  رونمایی  آیین  در  منتظرتربتی  حسن 
در  خوبی  شرایط  امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  تجاری،  و  مسکونی  واحدهای 
تأمین گاز کشور برقرار بوده است، گفت: شرکت ملی گاز ایران تالش ویژه ای 
بند  منابع  از  استفاده  با  و  است  داشته  گازرسانی  توسعه  در  سرمایه گذاری  برای 
»ق« و قانون رفع موانع تولید تواسنتیم توسعه خوبی در بحث گازرسانی شهرها 

و روستاها داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی پروژه های شرکت ملی گاز از محل جایگزینی 
و صرفه جویی تأمین می شود، افزود: این موضوع کمک می کند که پروژه ها بدون 

تحمیل مالی به دولت پیش برود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، قانون رفع موانع تولید شامل دو 
بخش توسعه و جایگزینی سوخت و بهینه سازی می شود که بخش دوم کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
تربتی تصریح کرد: بهینه سازی مصرف انرژی عماًل خارج از حیطه وظایف 
وزارت نفت و شرکت ملی گاز است و این موضوع باید توسط مصرف کنندگانی 
همچون نیروگاه ها و صنایع دنبال شود، با این حال با وجود توسعه پارس جنوبی 
نمی توان  نشود  کنترل  مصرف  اگر  و  نیست  مصرف  نیاز  پاسخگوی  تنهایی  به 

نگران تأمین گاز نبود.
وی تأکید کرد: به همین دلیل بود که از ابتدای امسال در نشست هایی با 
حضور وزیر نفت تصمیم گرفته شد به موضوع بهینه سازی نیز ورود و از ظرفیت 
بند ق استفاده کنیم که یکی از این بخش ها بهینه سازی مصرف موتورخانه ها بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: شاید ورود ما به این موضوع به عنوان 
فروشنده معنادار نباشد، اما به عنوان مسئولیت اجتماعی به این موضوع پرداختیم 
چون طبق بررسی کارشناسان اگر در موتورخانه ها در بخش های سرویس و تنظیم 
مشعل، عایق کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی، اصالح 
و بهینه سازی انجام شود ۱۰ درصد معادل حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال 

صرفه جویی می شود.
تربتی با بیان اینکه این کار زمان بر نیست، برای مشترکان رایگان است و 
هزینه های آنها را هم کاهش می دهد، افزود: مسئولیت اجتماعی ما حکم می کرد 
به موضوع ورود کنیم و با این کار هم مصرف سوخت کاهش می یابد و هم از 

محیط زیست حفاظت می شود.
وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح، گفت: ما به دنبال این بودیم که ضمن 
افزایش کارایی برای مردم، اشتغال ملی هم ایجاد شود، به همین دلیل این موضوع 
با اتحادیه شوفاژکاران و چند شرکت مطرح شد و کار با همکاری آنها انجام می شود.

ملی  طرح  اجرای  چگونگی  توضیح  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، اظهار کرد: سامانه ای ایجاد شده 
و مشترکانی که خواستار اصالح موتورخانه هستند می توانند در آن اعالم آمادگی 
کنند، مجریان کار هم می توانند در این سامانه مشتری یابی کنند و مشخصات 

خودشان و مشتریان را در سامانه برای انجام کار به ثبت برسانند.
مالک  با  سامانه  این  در  می تواند  موتورخانه  تعمیرکار  کرد:  تصریح  تربتی 
موتورخانه قرارداد ببندد، از این بابت که مسئولیت تعمیر را به عهده بگیرد و اصالح 
و بهینه سازی به درستی انجام شود و مالک هم اجازه می دهد این کار انجام شود و 
خود را به شرکت های گاز استانی معرفی می کند، نماینده شرکت گاز نیز تأیید می 
کند که چه اصالحاتی نیاز است و پس از انجام کار هم این نماینده از اصالحات 

بازدید و آن را تأیید می کند.
وی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از محل بند »ق« قانون بودجه برای 
این طرح برنامه ریزی شده است، گفت: طبق پیش بینی ما حدود 3۰۰ هزار موتورخانه 
در این طرح بهینه سازی می شود، البته اگر بیشتر هم باشد و مراجعه کننده داشته 

باشیم ادامه می دهیم و محدودیتی نداریم.
منتظر پاسخ ترکیه برای تمدید قرارداد هستیم

به  ایران  گاز  صادرات  وضع  به  اشاره  با  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
ترکیه  به  گاز  صادرات  قطع  با  امسال  آغاز  کرد:  اظهار  همسایه،  کشورهای 
همراه بود و نگرانی هایی را از این بابت به وجود آورد، اما صادرات گاز ایران 
به کشورهای همسایه هم اکنون 2 درصد بیش از زمان مشابه پارسال است و 
ضمن اینکه آن کمبود در ماه های آغازین سال جبران شد، مجموع صادرات 

بیشتر هم شده است.
تربتی درباره آغاز مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، 
گفت: قرداد کنونی تا چهار یا پنج سال آینده اعتبار دارد، البته در نشستی که هفته 
گذشته به صورت ویدئوکنفرانس با طرف ترکیه ای برگزار شد موضوع تمدید قرارداد را 
مطرح و اظهار تمایل کردیم که با توجه به فرصت باقی مانده به این بحث ورود کنیم.

وی تصریح کرد: البته هنوز وقت برای آغاز مذاکرات هست و اکنون به  دلیل 
شیوع ویروس کرونا رفت و آمدها کمی سخت شده است و امیدواریم پس از این 
شرایط مذاکرات را با این کشور آغاز کنیم، اما فعال درخواست و عالقه مندی خود 

را برای تمدید قرارداد مطرح کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضع صادرات 
گاز به پاکستان هم گفت: این موضوع همچنان از نظر حقوقی و از طریق دیپلماسی 
دنبال می شود و هنوز به این نتیجه نرسیدیم که وارد بحث داوری شویم یا خیر، 

اما امیدواریم این صادرات شکل گیرد و ما آمادگی داریم.

پیش بینی کارشناسی از آینده بورس؛

روند صعود بازار سرمایه در آینده منطقی خواهد شد
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زیر نظر: محمد امامی

به  واکنش  در  رقابت  شورای  رئیس 
این  از  خودرو  قیمت گذاری  انتقال  طرح 
برخی  گفت:  حمایت  سازمان  به  شورا 
شاید اطالع ندارند زمانی که وزارت صمت 
برعهده  را  خودرو  گذاری  قیمت  مسئولیت 
داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل 
کند،خودروسازان هم بهتر است همه چیز را 
گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول 

درآورده و زیانشان را جبران کنند.
اخیرا برخی خبرها از این حکایت داشته 
مقدمات  گذاری خودرو  کمیته سیاست  که 
به  رقابت  شورای  از  قیمت گذاری  انتقال 
سازمان حمایت را فراهم کرده و قرار است 
شورای  در  موضوع  آن  شدن  نهایی  برای 
هماهنگی سران سه قوا به تصویب برسد. 

ظاهرا در این ماجرا پای خودروسازان 
زیانی که در  به  بوده و نسبت  نیز در میان 
حال حاضر دارند معترض شده و حتی گفته 
می شود آنها درخواست قیمت گذاری براساس 
نرخ حاشیه بازار را داشته اند که با آن موافقت 
نشده است، ولی اینگونه مطرح شده تا زمانی 
بورس عرضه می شود قیمت  که خودرو در 
گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت 
منتقل شود.  این در حالی است که شورای 
قیمت   به  ماه های گذشته مجددا  در  رقابت 
گذاری خودرو برگشته بود، چرا که در حدود 
مصوبه  نتیجه  در  شورا  این  پیش  سال  دو 
از  به نوعی  هیات هماهنگی سران سه قوا 
مسئولیت قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته 
شده بود، آن هم در شرایطی که مسئوالن در 
شورای رقابت معتقد بودند برداشت نادرست 
وزیر صنعت، معدن و تجارت)صمت( وقت از 
مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا 
وزارت صمت  به  انتقال  و  گذاری  قیمت  از 
شد،ولی در نهایت بعد از رایزنی های صورت 
گرفته و به استناد قانون که تاکید دارد باید 
شورای رقابت به بازار انحصاری ورود و قیمت 
گذاری را بر عهده بگیرد بار دیگر در ابتدای 
سال جاری شورای رقابت به قیمت گذاری 

خودرو برگشت. 

اما با طرح کنار گذاشتن شورا و انتقال 
رضا  با  حمایت،  سازمان  به  گذاری  قیمت 
شیوا- رئیس شورای رقابت - موضوع مورد 

پرسش قرار گرفت. 
را  بازار  صمت  وزارت  چرا   پس   

سامان نداد؟
واگذاری  تجربه  به  باره  این  در  وی 
قیمت گذاری به وزارت صمت اشاره کرد و 
گفت: از بهمن ماه سال ۱3۹۷ تا اردیبهشت 
ماه امسال قیمت گذاری و به نوعی کنترل 
قیمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا 
نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته 
بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این 

سمت پیش رفت؟
رئیس شورای رقابت ادامه داد: شاید 
برخی اطالع ندارند از سابقه وزارت صمت 
و  است  افتاده  اتفاقی  چه  که  باره  این  در 
به  نهایت  در  که  نبوده  موفق  وزارتخانه 
رقابت  شورای  به  گذاری  قیمت  برگشت 

منتهی شد. 
خودروسازها همه چیز را گردن قیمت 

نیاندازند
وی در ادامه به درخواست خودروسازها 

برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته 
و یا قیمت گذاری براساس حاشیه بازار اشاره 
کرد و گفت: قیمتی که در حال حاضر شورای 
رقابت براساس فرمول تعیین می کند با در 
ابعاد  همچنین  و  بخشی  تورم  گرفتن  نظر 
دیگر از جمله هزینه های مالی، هزینه نقل 
هفت  سود  و  خودروسازان  پول  انتقال  و 
درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت 
برای مصرف کننده واقعی نیز به صرفه باشد.

خودروسازها  این که  داد:  ادامه  شیوا 
دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل 
سازان  قطعه  به  نمی توانند  خود  مشکالت 
پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که 
بخواهند قیمت گذاری را از جای دیگر منتقل 
کنند بلکه مشکل خودروساز باید به گونه ای 
دیگر حل شود، بروند دارایی های غیر مولد 
هزینه های  و  فروخته  را  خود  غیرمرتبط  و 
غیرمتعارف خود را کاهش دهند نه این که 
همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و 

از محل آن جبران کنند. 
سازمان حمایت موافق قیمت حاشیه 

بازار است
اما شیوا درباره اینکه چرا برخی اصرار 

شورای  از  خودرو  گذاری  قیمت  که  دارند 
رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود 
گفت:از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت 
گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار 
بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادالنه 

ای که شورای رقابت تعیین می کرد نبود.
قیمت  اگر  حالت  این  در  گفت:  وی 
گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق 
خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن 
موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برسد به 

خودروسازان خواهد رسید.
و  لت  و د نصیب  ی  بیشتر د  سو

خودروسازان می شود
رئیس شورای رقابت این را هم گفت 
که باید توجه داشت این نحوه قیمت گذاری 
و  حمایت  سازمان  برای  تواند  می  خودرو 
دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم 
باشد و سود بیشتری نصیب شان خواهد شد. 
وی یادآور شد: با توجه به انحصاری 
جایی  آن  بازار  حاشیه  خودرو  بازار  بودن 
آید  بدیت  آن  در  تعادلی  قیمت  که  نیست 
باالتر  قیمت  مراتب  به  حاشیه  قیمت  بلکه 

از قیمت منصفانه است.

رئیس شورای رقابت:

وزارت صمت نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند!

رییس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان اعالم کرد: 
هواپیمای  فروند  چهار  اساسی(  )تعمیرات  اورهال  انجام  با 
قدیمی این شرکت در آستانه ورود به ناوگان هوایی قرار دارد 

که باعث صرفه جویی ۱۵ میلیون دالری می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، 
و  مدیره  هیات  مصوبات  پیرو  گفت:  آتش زای«  »شهاب 

بازگشت  امکانات،  از  بهینه  استفاده  منظور  به  همچنین 
کار  دستور  در  به طور جدی  موجود  هواپیماهای  به خدمت 

قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هواپیماهای مذکور با هزینه تقریبی پنج 

میلیون دالر دوباره آماده بهره برداری شده اند.
ادامه  آسمان  رییس هیات مدیره شرکت هواپیمایی 

داد: در صورتی که قصد خرید این چهار فروند هواپیما را 
داشتیم باید حدود 2۰ میلیون دالر برای این کار اختصاص 

می یافت.
به گفته وی با اورهال این چهار فروند هواپیما به دست 
متخصصان داخلی حدود  ۱۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

تنها از این محل عاید کشور شده است.

با همت متخصصان داخلی انجام شد؛

بازگشت ۴ فروند هواپیمای قدیمی به خط پرواز!
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آشنایی با 
ارزهای دیجیتال 

و کسب و کار الکترونیک

گردآورنده:  فرزاد عباسی
مشاور کسب و کار
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وارن بافت
Warren Buffett

سرمایه گذاری به سبک وارن بافت چگونه است؟
وارن بافت میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل هلدینگ برکشایر هاتاوی، 
و  است  دوران  تمام  سرمایه گذاران  و  موفق ترین سهام داران  از  یکی 

بسیاری از سرمایه گذاران آرزوی تکرار موفقیت های او را دارند.
ثروت خالص او 88/9میلیارد دالر گزارش شده و از دسامبر 2019، 

بافت به چهارمین فرد ثروتمند در جهان تبدیل شده است.
بنابراین، غافلگیرکننده نیست که چرا رویکرد او به سرمایه گذاری 

تا این حد محبوبیت پیدا کرده است.
خبر خوب اما این است که همه می توانند اصولی که وارن بافت برای 
انتخاب سهام استفاده می کند را یاد گرفته و از آنها در استراتژی های 
در  مهم  اصل  هشت  به  ادامه  در  کنند.  استفاده  خود  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری که این میلیاردر آمریکایی به کار می بندد، اشاره شده است.

1- با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنید
استراتژی وارن بافت مبتنی بر سرمایه گذاری با نگاه بلندمدت است 
و او این اصل مهم را از آموزگار مالی اش، بنجامین گراهام آموخته است.

به گفته گراهام، این اصل شامل خرید سهام با قیمت های کمتر از 
ارزش ذاتی و نگه داشتن آنها تا زمانی که به ارزش واقعی می رسند، است.

بنابراین طبق آنچه وارن بافت می گوید، برای کسب بازدهی باالتر، 
بهتر است سهاِم خریداری شده را فراموش کنید. در صنعت خدمات مالی 

از این اصل به عنوان ذهنیت خرید و نگه داشتن یاد می شود.
از دیدگاه بافت، خریدوفروش دائمی سهام باعث کاهش درصد قابل 
توجهی از بازدهی سرمایه گذاری شما در قالب مالیات و کارمزد می شود.

2- داشتن پرتفوی بیش از حد متنوع، ایده خوبی نیست
درحالی که بیشتر سرمایه گذاراِن آگاه، اهمیت تنوع پرتفو را درک 
تنوِع  تئوری  سرمایه گذاری،  مدیران  از  بسیاری  متاسفانه  اما  می کنند، 
بیش از حد را ترویج می کنند. این روند در نهایت مجموِع درآمدها آنها را 

افزایش می دهد و نه سود شما را.
در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذاران، به دلیل نگرانی از اینکه ممکن 
است یک سهم، باعث کاهش مجموِع سود آنها شود، رویکرد تنوِع بیش 

از حد را در سبد سرمایه گذاری خود در پیش می گیرند.
درباره سرمایه  گذاری  زیادی  اطالعاِت  که  بافت، کسانی  به عقیده 
باید  نهایت  در  متنوع می کنند.  از حد  بیش  را  ندارند، سبد سهام خود 
نگاِه  با  به سهام داری  را  تنوع، شما  از  میزان  این  او،  دیدگاه  از  گفت، 

میان مدت تبدیل می کند.
اگرچه مفهوم تنوع بخشی به پرتفو، راهی برای کاهش نوسانات 
محسوب می شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که تنوِع بیش از حد 
بازدهی شما را کاهش می دهد؛ چرا که شما در معرض ریسک بازار قرار 

دارید و با تنوع سهم نمی توان این ریسک را حذف کرد.
از دیدگاه سرمایه گذاران بزرگ، سبدی با پنج تا 12 سهم می تواند 

آنکه  تعداد سهم، ضمن  این  با  باشد.  معقول  یک سبد سرمایه گذاری 
ریسک را به  حداقل می رسانید، می توانید بیشترین سود را کسب کنید.

3- ابتدا بر روی خودتان سرمایه گذاری کنید
به گفته بافت، بهترین سرمایه گذاری که شما می توانید انجام دهید، 
سرمایه گذاری بر روی خودتان است. از هر طریقی که ممکن است در 
جهت توسعه توانایی هایتان بهره ببرید که در نهایت منجر به مولد بودن 

خواهد شد.
در  چالش ها  بزرگ ترین  از  یکی  که  است  معتقد  همچنین  بافت 
تصمیمات   به  اعتماد  نداشتن  سهام،  بازار  در  سرمایه گذاری  هنگام 
سرمایه گذاری تان است. این اتفاق غالبا ریشه در عدم آگاهی یا تخصص 

در مورد ریسک های بازار دارد.
با در نظر گرفتن این موضوع، کامال منطقی خواهد بود اگر ابتدا با 
شرکت در کالس های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری و معامله گری شروع 

کنید تا در بلندمدت به موفقیت مورد نظر دست یابید.
یک  برای سهام  را  عادالنه ای  قیمت  می دهد،  ترجیح  بافت  وارن 

شرکت بزرگ بپردازد تا قیمتی پایین برای یک شرکت متوسط.
چرا زماِن ارزشمند خود را با امید به پیروزی هدر دهید، وقتی می توانید 

با اندکی صبر و کسب دانش سرمایه گذاری را شروع کنید؟
متاسفانه بسیاری از افراد، برخالف آنچه که بافت می گوید عمل کرده 
و به کارگزاری ها، گزارش های بازار سهام و نکاتی که دوستان و اعضای 

خانواده می گویند، تکیه می کنند.
در واقع، اگر به دیگران تکیه کنید و از آنها بپرسید که چه سهامی 
قرار  احساسی  تصمیم گیری های  معرض  در  را  خود  همچنان  بخرید، 
داده اید که به هیچ وجه، روشی موثر برای موفقیت در بازار سرمایه نیست.

اما با سرمایه گذاری بر روی خود و کسِب دانش، بر ترستان غلبه 
با دستیابی  از اشتباه  خواهید کرد. در واقع، ترس از شکست یا ترس 
بلندمدت و  به ثروتی  را  بر ترس شما  به دانش برطرف می شود. غلبه 

پایدار می رساند.

۴- سهام شرکت های باکیفیت را بخرید
وارن بافت به سرمایه گذاری در شرکت های باکیفیت اعتقاد دارد. او 
ترجیح می دهد، قیمت عادالنه ای را برای سهام یک شرکت بزرگ بپردازد 

تا قیمتی پایین برای یک شرکت متوسط.
و  بزرگ  شرکت های  در  سرمایه گذاری  برای  اشتها  عمدتا  اما 
شناخته شده کاهش یافته؛ به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران خرید 
سهام شرکت های کوچک را ترجیح می دهند. استداللشان هم این است 
کمتری  ریزِش  با  سهم ها  این  ارزش  شود،  سقوط  دچار  بازار  اگر  که 

مواجه خواهند شد.
اما چنین اعتقادی برای سرمایه گذاران هزینه باالیی دارد و معموال 
سهام  خرید  به جای  بیشتر  که  چرا  می شود؛  بیشتر  سودآوری  از  مانع 

شرکت های بزرگ و باکیفیت به معامالت سوداگرانه می پردازند.
با تمرکز بر کیفیت به جای کمیت، سود بیشتری نصیب شما می شود. 
تجربه نشان داده است که بیشتر معامله گرانی که در بازار سرمایه شکست 
می خورند، خرید سهام ارزان قیمِت شرکت های معمولی را به خرید سهاِم 

شرکت های مهم ترجیح می دهند.

۵- بر روی شرکت ها و صنایعی که با آنها آشنا هستید، سرمایه گذاری 
کنید

اگرچه این نکته کامال معقول به نظر می رسد، اما متاسفانه بسیاری 
به  دست  کامل،  آشنایِی  بدون  و  گمانه زنی  به  اتکا  با  تنها  افراد  از 
سرمایه گذاری هایی مانند خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده می زنند 

که برایشان گران تمام می شود.
اما بافت در این زمینه هشدار می دهد و می گوید، هرگز نباید دست 

روی سرمایه گذاری هایی بگذارید که با آنها به طور کامل آشنا نیستید.
قبل از خرید سهام یک شرکت باید درباره عملکرد آن برای کسب 
درآمد و همچنین مهم ترین عواملی که بر آن صنعت تاثیرگذار است، تحقیق 
کنید. وارن بافت می گوید، اگر ظرف مدت 10 دقیقه نتواند به این پرسش ها 
پاسخ دهد، به ارزیابی شرکت یا صنعت دیگری بر همین اساس می پردازد.

که  نمی دانند  و سرمایه گذاران  معامله گران  از  درصد  از 90  بیش 
چگونه ضرر و زیان های خود را به حداقل برسانند.

به خوبی  را  آنها  که  یا شرکت هایی  بازارها  در  افراد  اوقات،  اغلب 
نمی شناسند، سرمایه گذاری می کنند و همین امر موجب تصمیم گیری های 

احساسی و در نهایت بازدهِی کمتر می شود.
اگر دانش الزم برای ارزیابی و درک عملکرد بازار یا ریسک های 
سرمایه گذاری را ندارید، بهترین کار این است که به 20 سهام برتر و 
مهِم بازار بسنده کنید. این سهام عمدتا کمترین ریسک را دارند و به 

شما برای کسب ثروت بلندمدت و پایدار کمک می کنند.

۶- خرید سهام در واقع خریِد بخشی از یک کسب وکار است
منزلتان  برای  اثاثیه  در حال خرید  فروشگاهی  در  که  کنید  تصور 
هستید. به طور خودکار در مورد رقابت این بازار، تامین کنندگان، قیمت ها 
و غیره فکر می کنید. هم موقعیت مکانی آن فروشگاه خاص و هم موقعیت 

رقابتی آن را در بازار در نظر خواهید گرفت.
در بازار سهام هم دقیقا همین اتفاق رخ می دهد. هنگام خرید سهم 
باید بتوانید این اطالعات را با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال 
بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که در شرکت های باکیفیتی در حال 

سرمایه گذاری هستید.
متاسفانه افراد زیادی با بورس و خرید و فروش سهام مانند کازینو 
رفتار کرده و به نوعی با پول خود قمار می کنند. این اتفاق همواره در زمان 
بحران های مالی، رونق و رکودها رخ داده است. در هر کدام از این دوره ها 
تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران بر روی دارایی هایی سرمایه گذاری 

کردند که از ارزش ذاتی ناچیزی برخوردار بودند.
با کسِب دانش مناسب اما می توانید از چنین اشتباهات پرهزینه ای 
جلوگیری کنید. با داشتن نگاه بلندمدت و ریسِک کمتر، حتی نسبت به 
متخصصان بازار و افرادی که در ازای دریافت پول، مدیریِت سرمایه گذاری 

شما را برعهده می گیرند، سوِد بیشتری به جیب می زنید.

۷- ریسک خود را مدیریت کنید
از این قرار است: هرگز  بافت در سرمایه گذاری  قانون اول وارن 

پول خود را از دست ندهید.
و قانون دوم: هرگز قانون شماره یک را فراموش نکنید.

در  توانایی  عدم  او،  مهم  قول های  نقل   از  دیگر  یکی  اساس  بر 
مدیریت ریسک به دلیل نداشتن دانش درباره کاری که انجامش می دهید، 

رخ می دهد.
واقعیت این است که اگرچه اکثریت افرادی که در بازار سرمایه فعال 
هستند، در سطحی عقالنی مدیریت ریسک را می فهمند، اما معدودی از 

سرمایه گذاران قادرند آن را به خوبی و درستی انجام دهند.
که  نمی دانند  و سرمایه گذاران  معامله گران  از  درصد  از 90  بیش 

چگونه ضرر و زیان های خود را به حداقل برسانند.
به  بیان دیگر، بسیاری از افراد می دانند که چگونه سهام بخرند، 
نتیجه  آگاهند که چطور بفروشند و در  این موضوع  از  اما تعداد کمی 
ضرر  جلوی  نمی توانند  آنها  چون  می دهند.  دست  از  را  خود  سرمایه 

بگیرند. را 
به گفته بافت، زمانی که یک شرکت، دیگر مطابق معیارهای او عمل 
نکند، او سهام شرکت را می فروشد. بنابراین توصیه می شود، وقتی که 
ریسِک نگه داشتِن سهمی باال می رود، به دنبال بهانه برای نگه داشتِن 

آن سهم نگردید.
به  کنید،  اقدام  فروش  برای  باید  زمانی  چه  شوید،  متوجه  اینکه 

ماندگاری شما در بازار سرمایه منجر می شود.

8- از اشتباهات خود بیاموزید و پیشرفت کنید
شاید برای شما غافلگیرکننده باشد، اما وارن بافت هم اشتباه می کند. 
تفاوت او با دیگر سرمایه گذاران در این است که بافت از اشتباهاتش 

درس می گیرد.
توصیه بافت این است که تمامی اشتباهات خود در بازار سرمایه را 
جایی ثبت کنید تا مطمئن شوید که آن اشتباه دیگر هرگز تکرار نمی شود.

نوشتن این اشتباهات در واقع روشی است برای اینکه مسئولیت 
تصمیم گیری هایتان را برعهده بگیرید. زیرا غالبا افراد ترجیح می دهند 

این موارد را نادیده بگیرند.
نظم و مسئولیت پذیری دو ویژگی مهِم معامله گران ماهر است.

بافت همچنین می گوید: باید این درس ها را با فرزندان و نوه های 
خود به اشتراک بگذارید تا این اشتباهات هیچ گاه ادامه نیابند.

سرمایه گذاری به سبک وارن بافت چگونه است؟
با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنید
سرمایه گذاری بر روی خود

ریسک خود را مدیریت کنید
مدیر  اقتصاددان،  سرمایه گذار،  بافت  وارن 
اجرایی و نیکوکار آمریکایی است، که به عنوان 
پنجمین فرد ثروتمند جهان شناخته می شود.

شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  او 
برکشایر هاتاوی است و مالکیت شرکت های 
مارس  و  ینز  ها کوئین،  دیری   ، یکو گا
اینکورپوریتد را در اختیار دارد، همچنین دارای 
الکتریک،  جنرال  اپل،  در شرکت های  سهام 
شرکت های  فارگو،  ولز  ساکس،  گلدمن 
کوکاکوال و پپسی، آمریکن اکسپرس، بنک آو 

امریکا و آی بی ام می باشد.
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گفتگو با پدر و پسر پینگ پنگ باز؛
ستاره ای دیگر در راه است!

پینگ پنگ باز اسبق ایران می گوید پسرش با شور و حرارت قدم در راه قهرمانی 
گذاشته و استعداد دیگری قرار است به تنیس روی میز ایران تحویل داده شود.

در تنیس روی میز بازیکنانی وجود دارند که پس از بررسی پشت پرده موفقیت 
آنها متوجه می شوید پدرانی دارند که به واسطه ی پینگ پنگ باز بودن خود نقش 
پدر و مربی را با هم ایفا کرده اند تا شاهد موفقیت هر چه بیشتر فرزندان خود باشند. در 
رشته تنیس روی میز این قبیل پدران کم نیستند مانند رحمت عالمیان که نوشاد و نیما 
عالمیان دست پروده او هستند و یا امید شمس که حمید و نوید را تحویل  تنیس روی میز 
ایران داده و اکنون نوید تبدیل به یکی از پدیده های تنیس روی میز ایران شده است.

با  با استعدادی دیگری در راه است که  در حال حاضر نیز پینگ پنگ باز 
بنیامین فرجی ۱۱ساله در  آموزش های پدر قدم در راه قهرمانی گذاشته است. 
همین ابتدای راه، قهرمان نونهاالن ایران و نایب قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا 
میانه شد و جواز حضور در قهرمانی آسیا را به دست آورد. البته بعدا کرونا مانع 

برگزاری این رقابتها شد.
بنیامین با وجود سن کم اما با اعتماد به نفس زیاد که کامال در کالمش مشهود 
است در مورد آینده خود صحبت می کرد و پدرش نیز آینده درخشانی را  برای این 

پینگ پنگ باز نونهال متصور است.
 گفتگویی را با این پدر و پسر پینگ پنگ باز انجام شده است که در ادامه آن 

را می خوانید:
*از چه زمانی حس کردی به تنیس روی میز عالقه داری؟

من از ۴ سالگی پینگ پنگ را شروع کردم. پدرم تمرین می رفت من هم 
همراهش بودم و عالقه مند شدم. البته فوتبال را هم دوست دارم.

*فکر می کنی در تنیس روی میز حرفه ای شده ای؟
حرفه ای که شدم اما باید باز هم کار کنم تا قوی تر شوم.

*در ایران بازی کدام بازیکن را دوست داری؟
نیما عالمیان و امیر حسین هدایی. با نیما اصال بازی نکرده ام اما با هدایی 

بازی داشته ام.
*از االن به آینده فکر کرده ای که می خواهی در تنیس روی میز به کجا برسی؟

می خواهم المپیک شرکت کنم. اگر کرونا نبود می خواستم در قهرمانی نونهاالن 
جهان هم شرکت کنم. من می خواهم در پینگ پنگ موفق شوم. ان شاءاهلل که کرونا 

برود و بتوانم در مسابقات بازی کنم.
*میانه ات با درس چگونه است ؟

صبح ها درس می خوانم و بعد از ظهرها هم تمرین پینگ پنگ دارم و در 
باشگاه بابایم تمرین می کنم.

*دوستانت تاکنون درخواست کرده اند پینگ پنگ را یادشان بدهی؟
بله. فورهند و بک هند یادشان می دهم.

*اوقات فراغت پینگ پنگ بازی می کنی یا فوتبال؟
پینگ پنگ بازی می کنم. بعضی اقاوت در پنجشنبه یا جمعه ها فوتبال بازی 

می کنم.
*طرفدار کدام تیم هستی؟

رئال مادرید  و استقالل.
*تا حاال پیش آمده از پینگ پنگ بازی کردن خسته شوی؟

من خیلی پینگ پنگ بازی کردن را دوست دارم و با تمام وجود ادامه اش می دهم.
*در خانه غیر شما و پدرت کس دیگری هم پینگ پنگ بازی می کند؟

بله.خواهرم هم پینگ پنگ بازی می کند.
*در خانه با خواهرت پینگ پنگ بازی می کنید؟ 

نه چون امکاناتش را در خانه نداریم.
در ادامه گفتگو با رضا فرجی پدر بنیامین را می خوانید:

*از چه سالی در تنیس روی میز حضور داشتید؟
من از سال ۶۵ به صورت آماتور پینگ پنگ را شروع کردم که خیلی خوشم آمد 
و ادامه دادم. در سال ۶۸ توانستم قهرمان جوانان ایران شوم. چهار مرتبه نیز قهرمان 
امیدهای ایران و قهرمان دهه ۶۰ مسابقات بین المللی دهه فجر شدم. در تور های 
جهانی مختلف هم شرکت کردم. پنج مرتبه هم در سوپر لیگ عنوان قهرمانی را به 
دست آوردم. از سال ۶۶ تا ۸۷ عضو تیم ملی بودم و تنیس روی میز را به صورت حرفه 
ای دنبال کردم. پس از آن دیگر بازی نکردم و وارد عرصه مربیگری شدم و باالترین 

درجه مربیگری را دارم و سرمربی تیم ملی امید هم بوده ام.
   *بنیامین از چه سنی عالقه خود به تنیس روی میز را نشان داد؟ 

زمانی که من باشگاه می رفتم همراه من می آمد. البته اوایل بازیگوشی می 
کرد. ۴ساله بود که عالقه نشان داد و چون نمی توانست پشت میز قرار بگیرد، او را 
روی میز می گذاشتم  و راکت  را به دستش می دادم. توپ را که به آن طرف تور می 
انداخت برایش لذت بخش بود.  کم کم پشت میز قرار گرفت و آموزش دید. به عنوان 
یک مربی و نه پدر حس می کنم توانایی زیادی دارد. او پنج مرتبه قهرمان نونهاالن 
ایران شد. قرار بود در مسابقات آسیایی شرکت کند که به دلیل کرونا لغو شد. در واقع 
کرونا تمام برنامه های ما را بهم ریخت. بنیامین در ۹ سالگی توانست قهرمان ۱۱ 
ساله های ایران شود و این خیلی ارزشمند بود چون در سنین پایین حتی اختالف سنی 

چند ماه هم روی قدرت و ضربه دست تاثیر دارد.
*بنیامین کامال تحت نظر خود شما آموزش می  بیند؟

بله، من باشگاه دارم و روزی سه ساعت هم با بنیامین تمرین می کنم. او خیلی 
با هوش و عالقهمند است و با عشق تمرین می کند و ما هم از جدیت او انرژی می 
گیریم. البته من به غیر از بنیامین، بازیکنان دیگری تحویل جامعه پینگ پنگ داده ام 
مانند متین نجفی که نفر ششم آسیا  و آریا  نصیری که نفر دوم نوجوانان ایران شد. 

شغل  و زندگی من مربیگری و انتقال تجربه است.
را  پدرانه  بنیامین حس  به  آموزش  در حین  کنید  اندازه تالش می  تا چه   *

دخیل نکنید؟
در کالس عمومی شرکت می  بنیامین هم  و  است  مربیگری    شغل من 
ام  او گفته  به  و  بابا صدا کرده  آموزش  را در حین  بنیامین من  بارها شده  کند. 
اینجا پدرش نیستم و باید من را مانند دیگر بازیکنان آقای فرجی صدا کند. از 
طرفی کسانی که من را می شناسند می دانند در کارم به عنوان یک مربی بسیار 
جدی و سخت گیر هستم. البته برخی اوقات این حس پدرانه هست اما درصدش 
خیلی کم است  و سعی کرده ام  خیلی حرفه ای تر به این مسئله نگاه کنم و 
پدرها هستند که قهرمان  از  دارم می گیرم. خیلی  خوشبختانه جواب مثبت هم 
انجام  را  تجربه  انتقال  فرزندان خود  به  اند  نتوانسته  اما  اند  بوده  ایران  و  جهان 
دهند. خدا را شکر این اتفاق برای ما افتاده است و خود بنیامین هم خیلی زحمت 

می کشد  و منظم کارهایش را انجام می دهد.
*آینده ای را برای بنیامین متصور هستید؟

من برنامه بنیامین را چیده بودم و می خواست در قهرمانی نونهاالن جهان مقام 
بگیرد که کرونا پیش آمد. می خواهم بعد از اتمام کرونا، او را به بهترین جایگاه پینگ 
پنگ برسانم و به عنوان پدر و مربی این را می گویم. چون توانایی اش را دارد  و نمی 
خواهم این استعداد ملی بسوزد. درست است االن کرونا دست ما را برای حضور در 
مسابقات بسته است اما جلوی ما را برای تمرین کردن نگرفته و با شور  و حرارت به 

او و بقیه شاگردانم آموزش  و تمرین می دهم.
*تاکنون پیش آمده او از پینگ پینگ بازی کردن خسته شود؟

بنیامین بیشتر از سنش دارد حرکت می کند  و اصال خسته نمی شود. او  پر حرارت 
در راه قهرمانی حرکت می کند. او قطعا یک اعجوبه است و ان شاءاهلل فدراسیون هم 

حمایت می کند ستاره  دیگری به میدان می آید.
*برای حضور در مسابقات خارجی به مشکل برخورده اید؟

تا به حال مشکلی پیش نیامده است فدراسیون هم کارش را انجام می دهد.
*صحبت پایانی؟

از فدراسیون و هیات تنیس روی میز تهران تشکر می کنم که ما در این راه 
حمایت می کنند.

تعصب کاپیتان در قرنطینه؛
سرمربی پرتغال: حال »رونالدو« خوب است

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال، گفت: 
حال عمومی »کریستیانو رونالدو« خوب است 
و او همیشه اشتیاق بازی کردن برای تیمش 

را دارد.
ملی  تیم  سرمربی  سانتوس«  »فرناندو 
پرتغال در نشست خبری پیش از دیدار با سوئد 
خود،  کاپیتان  نداشتن  اختیار  در  خصوص  در 
گفت: حال رونالدو خوب است. او فقط به دنبال 
بازی کردن است. نبود او ضرر بزرگی برای ما 
محسوب می شود اما من به دیگر بازیکنانم نیز 

اعتماد کامل دارم.
وی ادامه داد: کریستیانو ویژگی های خاص خودش را دارد. هیچ تیمی بدون 
بهترین بازیکن جهان بهتر نیست اما پرتغال قبال هم نشان داده که یک تیم متحد 

و یک دست است.
از  پیروی کرده و در یکی  از پروتکل های بهداشتی  رونالدو در حال حاضر 
اتاق های کمپ تمرینی تیم ملی پرتغال قرنطینه است. این بازیکن 3۵ ساله تمرین 
تیم ملی را در روز سه شنبه از روی بالکن اتاقش تماشا کرد و به آن ها روحیه می داد.

مقدماتی جام جهانی 2022؛
فرار شاگردان »کی روش«  و  »نیمار«  با هت تریک  برزیل  برتری 

از شکست
قطر   2۰2۰ جام جهانی  انتخابی  مرحله 
از خانه مقابل  با برتری برزیل در دیدار خارج 
شاگردان  رهایی  و  »نیمار«  هت تریک  با  پرو 
از  کلمبیا  ملی  تیم  در  کی روش«  »کارلوس 

شکست ادامه یافت.
صبح روز چهارشنبه از هفته دوم مرحله 
انتخابی جام جهانی 2۰22 و در منطقه آمریکای 
التین، تیم ملی برزیل پرافتخارترین تیم جهان در 
شهر لیما به میهمانی پرو رفت و در پایان دیداری 

جنجالی به برتری چهار بر دو دست یافت.
»نیمار« ستاره باشگاه پاری سن ژرمن در این دیدار برای برزیل هت تریک کرد و 
تیمش را به برتری رساند. البته 2 گل این بازیکن گران قیمت از روی نقطه پنالتی بود.

»ریچالیسون« هم دیگر گلزن سلسائو در این دیدار خارج از خانه بود.
پرو در این دیدار نمایش خوبی داشت و حتی گل نخست بازی را نیز به ثمر رساند، 
اما اعالم 2 پنالتی برای میهمان، شاکله پرو را از بین برد. بعد از اعالم دومین پنالتی 
برای برزیل، 2 بازیکن پرو به دلیل اعتراض شدید به داور در دقیقه ۸۴ اخراج شدند.

در دیگر دیدار، کلمبیا در دیدار خارج از خانه حساس با شیلی به تساوی دو بر 
دو رسید و یک امتیاز ارزشمند گرفت.

در این دیدار شیلی تا دقیقه ۹۰ از میهمان پیش بود اما »رادامل فالکائو« 
مهاجم باتجربه کلمبیا با گلزنی در ثانیه های پایانی، تیم تحت هدایت کی روش را 

از شکست نجات داد.
اما اروگوئه دیگر تیم مطرح آمریکای التین در زمین اکوادور با شکست دور از 
انتظار چهار بر دو مواجه شد. همچنین پاراگوئه نیز در زمین ونزوئال به پیروزی یک 
بر صفر رسید. پیش از این نیز آرژانتین در الپاز با حساب دوبر یک مقابل بولیوی 

به برتری رسیده بود.
با این اوصاف در پایان هفته دوم، برزیل و آرژانتین با ۶ امتیاز در رتبه های اول 
و دوم هستند. کلمبیا و پاراگوئه نیز با چهار امتیاز در جایگاه سوم و چهارم ایستاده اند.

مرحله انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای التین با حضور ۱۰ تیم و به 
صورت رفت و برگشت برگزار می شود که در نهایت چهار تیم به بزرگترین رویداد 

فوتبال جهان راه می یابند و تیم پنجم نیز به پلی آف می رسد.

شب تلخ کاپیتان آلمان؛
خاطرات لئو مسی برای مانوئل نویر زنده شد! 

مانول نویر، دروازه بان تیم ملی آلمان سه 
شنبه شب سه بار در مقابل ستاره های سوئیس 

تسلیم شد.
تیم ملی آلمان در ادامه روند پرفراز و نشیب 
خود در خانه مقابل سوئیس با نتیجه 3-3 متوقف 
شد تا احتماال انتقادات از یوواخیم لوو و تیمش 
و  بان  دروازه  نویر،  مانئل  یابد.  افزایش  دوباره 
کاپیتان ژرمن ها امشب سه بار در مقابل بازیکنان 
سوئیس مغلوب شد و شب شواری را سپری کرد.

اما مانوئل نویر اگرچه در بازی چند عکس 
العمل خوب نیز داشت و پیش از به ثمر رسیدن گل دوم با یک دبل سیو در مقابل 
ضربات بازیکنان حریف مقاومت می کرد، اما در نهایت سه بار در مقابل سوئیس 
دروازه خود را باز شده دید و یکی از بدترین شب های خود در دوران حضور در 

ترکیب تیم ملی آلمان را تجربه کرد.
در دقیقه 2۵ و روی پاس سفروویچ بود که فرئولر در موقعیتی تک به تک قرار 
گرفت و اگرچه مانوئل نویر تالش کرد با خروج از دروازه شرایط را برای فرئولر دشوار 
سازد، اما این بازیکن با یک ضربه چیپ فنی و فوق العاده موفق شد دروازه ژرمن ها 

را باز کند و تالش آنتونی رودیگر نیز برای نجات دروازه نتیجه نداد.
شکل به ثمر رسیدن این گل خاطرات تلخ بازی بایرن مونیخ مقابل بارسلونا 
در سال 2۰۱۵ را برای مانوئل نویر زنده کرد. در آن شبی که در نوکمپ لیونل مسی 
بسیار آماده بود، ستاره آرژانتینی در اواخر بازی موفق شد از ژروم بواتنگ به شکلی 
تماشایی گذر کرده و با یک ضربه چیپ و فوق العاده دروازه بایرن مونیخ را باز کند.

تا سالهای سال و همچنان هواداران بارسلونا و لیونل مسی با آن گل برای 
هواداران بایرن کری می خوانند و آن خاطره بد این بار در عرصه ملی برای مانوئل 

نویر تکرار شد.

رودری: اسپانیا مهاجم درجه یک ندارد

رودری ستاره اسپانیا بعد از شکست ۱-۰ مقابر اوکراین می گوید اسپانیا به دلیل 
کمبود مهاجمین در اختیارش نگران است.

اسپانیا در لیگ ملت های یوفا در شهر کیف به مصاف اوکراین رفت و با نتیجه 
۱-۰ شکست خورد. در این بازی رودریگو مورنو و میکل اویارزابال مهاجمین اسپانیا 
در گلزنی موفق نبودند. با توجه به اینکه الروخا در سه بازی اخیر خود تنها موفق 
به زدن یک گل شده رودری هافبک اسپانیا می گوید کمبود مهاجمین در تیم ملی 

اسپانیا نگران کننده است.
در بازی سه شنبه شب آداما ترائوره، آنسو فاتی و فران تورس در کناره ها به عنوان 
وینگر نمایش خوبی داشتند ولی رودریگو مورنو که ابتدا به عنوان مهاجم مرکزی به 
میدان رفته بود به ندرت در جریان بازی قرار گرفت و میکل اویارزابال که در دقیقه 

۶۰ به جای او وارد زمین شد هم تا پایان تنها یک شوت زد.
رودری ستاره خط میانی اسپانیا و منچسترسیتی بعد از این بازی نسبت به 
عملکرد تهاجمی اسپانیا ابراز نگرانی کرد و گفت: » ما قصد نداشتیم اینجا ببازیم 
ولی می دانستیم کار سختی در پیش داریم. آنها در بازی با آلمان هم کار را برای 

آلمانی ها خیلی سخت کرده بودند”.
رودری در ادامه گفت: » ما حاکم مطلق بازی بودیم ولی در مقابل دروازه 
مثل روزهای خوب مان عالی موفق نبودیم. آنها در طول بازی فقط یک بار جلو 
کشیدند و به گل رسیدند. ما باید از اشتباهات مان درس بگیریم. همانطور که مربی 
ما گفته بود در حال حاضر یک گلزن بزرگ نداریم و باید همه برای رسیدن به گل 
تالش کنیم. این شرایط کار را سخت تر می کند. ولی فراموش نکنید که هیچ تیم 

ملی اش همیشه پیروز نمی شود«.

به   AFC پیش  ماه   ۸
فدراسیون های عضو خود در 
که  رفتارهایی  بروز  خصوص 
داده  تذکراتی  است  نژادپرستی  مصداق 
بود که فدراسیون به آن توجهی نداشت.

راوبط  رییس سابق  حسن غفاری 
بین الملل فدراسیون فوتبال در مصاحبه 
مسائل  جزییات  درباره  خواندنی  ای 
پرسپولیس  باشگاه  امروز  انضباطی 

صحبت کرده است.
به گزارش سایت فردا غفاری تاکید 
میکند در ماجرای آل کثیر این بازیکن و 
باشگاه تقصیر خود را دارند ، همچنین 
جایی  به  پرسپولیس  از  النصر  شکایت 

نخواهد رسید.
باید به آل کثیر و امثال او آموزش 

بدهیم
و  شادی  درباره  ابتدا  غفاریدر 
می  حرف  کثیر  آل  عیسی  محرومیت 
باره می گوید: دو راه وجود  زند. در این 
دارد. راه اول این است که ما هم مثل 
عده ای که سعی دارند با تعصب به این 
حرکت  و  کنیم  رفتار  کنند،  نگاه  ماجرا 
عیسی آل کثیر را قابل دفاع بدانیم. راه 
دیگری هم هست. به برخی اصول حرفه 
ای نگاه کنیم و ببینیم در کجای کار دچار 
اشتباه شده ایم. من به عنوان فردی که 
عاشق مملکت و فوتبال کشورم هستم و 
همیشه دوست دارم اتفاقات خوبی برای 
فوتبال ملی و باشگاهی ما رقم بخورد 
حرکت آل کثیر را تایید نمی کنم. دلیل 
اگر فوتبال ما  این است که  این حرفم 
حرفه ای بود و باشگاه ها صاحب آکادمی 
فوتبال به معنی واقعی آن بودند هرگز 
چنین اتفاقاتی برای بازیکنان و تیم های 
مان رخ نمی داد. در آکادمی به بازیکن 
آموزش های الزم داده می شود و در کنار 
بازیکن مسائل  به  فنی  آموزش مسائل 
مهمی درباره درست فکر کردن هم می 
آموزند. حتی به او می آموزند که چه نوع 
خوشحالی هایی ممکن است حساسیت 
برانگیز باشد و نوعی توهین به تیم مقابل 
تلقی شود و چه نوع خوشحالی هایی مجاز 
است. در واقع به بازیکن آموزش داده می 
شود که چطور حتی از شادی گل خود 
لذت ببرد بدون آنکه تیمش را به مخاطره 
بیندازد. این در حالی است که باید بدانیم 
در فوتبال حتی توهین به یار خودی نیز 
مشمول جریمه هایی است که شاید خیلی 
از بازیکنان ما با قوانین مربوط به آن آشنا 
نباشند.بنابراین بهتر است به جای اینکه 
این بازیکن ارزشمند که من برایش خیلی 
احترام قائل هستم را به مسیر درست و 
حرفه ای سوق بدهیم و او را در مسیری 
با چنین  قرار ندهیم که فوتبال خود را 

حاشیه هایی خراب کند.

شادی قبلی عیسی هم مورد داشت
عضو سابق کمیته انتقالی فیفا سپس 
به ضعف مدیریتی در باشگاه پرسپولیس 
اشاره می کند و می گوید: اگر مدیریت 
بازیکن  این  قرارداد  در  داشتیم  درستی 
بی  زرد  کارت  گرفتن  که  نوشتیم  می 
مورد حتی می تواند جریمه هایی برایش 
به دنبال داشته باشد.در برخی بازی های 
بازیکن کارت زرد می گیرد و مورد تشویق 
مربی یا مدیر باشگاه هم قرار می گیرد 
چون در موقعیتی که مهاجم حریف می 
رود تا گلی به ثمر برساند بازیکن تصمیم 
حرکت  از  توپ،  زدن  ضمن  گیرد  می 
مهاجم به سمت دروازه جلوگیری کند و 
با تکل خود یک گل را از حریف می گیرد 
و تیمش را نجات می دهد. خب ممکن 
است کارت زرد هم بگیرد اما یک جایی 
هم هست که گرفتن این کارت زرد به 
تیم شما آسیب می زند. در چنین موقعیتی 
مربی یا مدیر باید به بازیکن تذکر بدهد. 
من  که  محمدی  گل  اگر  من  نظر  به 
برایش احترام زیادی قائل هستم بعد از 
آن کارت زرد به آل کثیر تذکر می داد 
شاید خوشحالی بعدی این بازیکن این 
قدر پرسپولیس را به دردسر نمی انداخت. 
من این حرف ها را نمی گویم که کام 
پرسپولیسی ها را تلخ کنم. من هم مثل 
همه ایرانی ها از رفتن نماینده کشورم به 
فینال لیگ قهرمانان اسیا خوشحال هستم 
و احساس غرور می کنم. اینها را به این 
دلیل عرض می کنم که در مقطعی دیگر 
شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم.نمی خواهم 
مثل بعضی ها دستم را کنار چشم هایم 
بگذارم و بگویم مگر چه اتفاقی افتاده؟ 
شادی بعد از زدن گل این همه جنجال 
ندارد و .... نه. ما باید مثل دهداری ها در 
فوتبال برخورد کنیم. هر چیزی که باعث 
ایجاد سوءتفاهم می شود را کنار بگذاریم 
و فوتبال را با اخالق دنبال کنیم.در این 
صورت به آینده این بازیکنان و فوتبال 

ایران کمک کرده ایم.
فدراسیون کم کاری کرد

موزش  آ کمیته  الن  ا همین 

فدراسیون فوتبال باید به این فکر بیفتد 
که قوانین مربوط به شادی بعد از زدن 
ها  باشگاه  به  نحو  بهترین  به  را  گل 
آموزش بدهد تا بقیه تیم ها حساسیت 
های AFC و فیفا را در این زمینه بدانند. 
در غیر این صورت ممکن است این اتفاق 
در مقطع بسیار حساس دیگر تکرار شود 
و یک تیم ایرانی یا حتی تیم ملی ما به 
بدترین شکل ممکن مجازات شود.البته 
 AFC این را هم بگویم که ۸ ماه پیش
به فدراسیون های عضو خود در خصوص 
نژادپرستی  مصداق  که  رفتارهایی  بروز 
است تذکراتی داده که متاسفانه فدراسیون 
فوتبال حتی تا این حد به خودش زحمت 
نداده که این تذکرات را در قالب آیین 
ایران  باشگاه های  به  یا بخشنامه  نامه 

ابالغ کند.
این محرومیت باید کاهش بیاید

غفاری اما معتقد است حاال باید با 
تمام ظرفیت ممکن از آل کثیر حمایت 
کنیم تا محرومیتش کاهش پیدا کند: البته 
حرف های من اصال منافاتی با اعزام یک 
تیم حقوقی کار درست به AFC ندارد. ما 
باید با همه توان مان به آل کثیر کمک 
کنیم که محرومیتش کاهش پیدا کند و 
شرایطی برای پرسپولیس به وجود بیاید 
که خیلی زودتر از ۶ ماه بتواند از مهاجم 
نماینده  کند.  استفاده  خود  کیفیت  با 
فوتبال ایران نباید از داشتن چنین بازیکن 
ارزشمندی در فینال آسیا محروم بماند.به 
نظرم می توانیم شرایطی را فراهم کنیم 
شود  نصف  حداقل  محرومیت  این  که 
و زمینه بازگشت دوباره این بازیکن به 
میادین را فراهم کنیم.در این زمینه جمع 
آوری عکس های شادی بعد از گل آل 
کثیر در بازی های داخلی می تواند مثمر 

ثمر باشد.
طلب برانکو حق مسلم اوست

لملل  ا بین  کمیته  سابق  عضو 
AFC سپس به موضوع طلب برانکو از 
باشگاه پرسپولیش اشاره می کند. غفاری 
می گوید: فیفا در خصوص طلب برانکو از 
پرسپولیس یک ماه فرصت داده بود. قبل 

از این یک ماه هم خود برانکو چند بار به 
باشگاه پرسپولیس فرصت داده بود تا حق 
و حقوقش را بپردازند اما متاسفانه از این 
مهلت یک ماهه فیفا تنها ۴۸ ساعت باقی 
مانده و حاال باشگاه پرسپولیس خودش را 
در کوچه ای بن بست قرار داده. مدیران 
دادند.  هدر  را  زیادی  وقت  باشگاه  این 
زمانی که دالر ۱۵ هزار تومان بود می 
بایست پول برانکو را پرداخت می کردند. 
اما ندانم کاری، ضعف و عدم برنامه ریزی 
این مدیران، حاال باشگاه پرسپولیس را به 
این نقطه رسانده که امکان دارد ۶ امتیاز 
که  دارم  خبر  من  شود.  کسر  تیم  این 
برانکو خیلی با مدیران باشگاه مدارا کرد. 
او یک مربی با شخصیت است که برای 
پرسپولیس خیلی خوب کار کرد اما وقتی 
قرار شد حق و حقوق خود را مطالبه کند 
هر روز و هر ماه با وعده های بی جهت 
سعی داشتند او را از حقوقش محروم کنند. 

حق برانکو است که طلبش را بگیرد.
پرسپولیس هم بگوید امیر قطر را 

کنار بگذارند!
شکایت النصر از پرسپولیس؛ غفاری 
نیز  ها  عربستانی  شکایت  به  نسبت 
در  دهد:  می  نشان  واکنش  اینگونه 
مورد شکایت النصر باید عرض کنم که 
شکایت آنها بیخود و بی جهت است و به 
جایی نخواهد رسید.ساختار کنفدراسیون 
فوتبال آسیا کامال حرفه ای است. رای 
از  النصر  شکایت  رد  درباره  شده  صادر 
 AFC پرسپولیس اصال به کمیته استیناف
کشیده نشد که النصری ها حاال خواهان 
برکناری بیگلری، رییس ایرانی استیناف 
ندارند  حق  ها  النصری  اصال  هستند. 
استیناف  در  نبودنش  و  بیگلری  درباره 
که  طور  همان  چون  کنند.  اظهارنظر 
ای  حرفه   AFC ساختار  کردم  عرض 
است و هر گاه استیناف مسئول رسیدگی 
به شکایت النصر درباره پرسپولیس شود 
نخواهد  رای  حق  اصال  بیگلری  آقای 
داشت و به هنگام رای گیری باید از اتاق 
کمیته خارج شود. همین طور اگر استیناف 
یک عضو عربستانی داشته باشد هم حق 
رای در این مورد را نخواهد داشت. اینها 
مواردی است که در AFC و ساختار آن 
تعریف شده و نیازی هم به این جنگ 
های روانی نیست. خواسته النصری ها در 
مورد برکناری بیگلری مثل این است که 
پرسپولیس به AFC  بگوید امیر قطر را 
کنار بگذارید. آقای بیگلری توسط مجمع 
AFC انتخاب شده و یک باشگاه حق 
ندارد چنین درخواستی را ارائه کند. ضمن 
اینکه فیفا هم حق ندارد رییس استیناف 
AFC  را برکنار کند. تنها در مواقعی چنین 
حقی دارد که آن عضو کار غیر اخالقی و 

غیر ورزشی انجام داده باشد.

رییس سابق راوبط بین الملل فدراسیون فوتبال:

شکایت النصر از پرسپولیس به جایی نخواهد رسید!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فوتبال  تیم  سرمربی 
ر  »بشا گفت:  پرسپولیس، 
را  قطری ها  پیشنهاد  رسن« 
به شدت مخالف  کند، چراکه  فراموش 

جدایی او هستم.
»یحیی گل محمدی« سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس در پیام مهمی خطاب 
به هواداران عالوه بر تاکید بر مخالفت 
خود با جدایی بشار رسن و سایر بازیکنان، 
ابراز امیدواری کرد مشکالت تیم به زودی 

حل شود.
در این پیام آمده:

»با توجه به نگرانی های هواداران 
را ضروری می  نکات  برخی  عزیز ذکر 

دانم؛
باشگاه امروز به بازیکنان فصل قبل 
گفته برخالف قول داده شده فعال بخاطر 
پرداخت  در   اولویت  و  مالی  مشکالت 
پرداختی  توانیم  نمی  عزیز  برانکوی  به 

داشته باشیم.
بازیکنان تاریخ ساز و باغیرت تصور 
می کردند با توجه به اظهارنظرها مبنی 
مشکل  این  برانکو  به  بدهی  تامین  بر 
منتفی  بار  دو سه  از  و  پس  حل شده 
شدن وعده پرداخت باقی مانده مطالبات 

و آپشن ها بیستم مهر حتما طلب شان 
مشخص  اکنون  اما  شود  می  پرداخت 
شده معادالت باشگاه بهم خورده و مبلغ 
طلب برانکو بطور کامل تامین نشده و 
پرداخت  توان  اکنون  باشگاه  همچنین 
به آنها را ندارد. بازیکنان زحمتکش تیم 
هم با آگاهی از این موضوع و مشکالت 
حضور  امروز  تمرین  در  آمده،  بوجود 

خواهند یافت.
شروع  از  قبل  مسائل  این  کاش 
تمرینات و موعد پرداخت در یک جلسه 
ضمنا  می شد.  اعالم  آنها  به  مشترک 
ما  پرافتخار  بازیکنان  اغلب  قرارداد 

یک چهارم پایه قرارداد برخی تیم ها است 
و آنها در صورت افتخارآفرینی در لیگ 
و آسیا حدود سی تا پنجاه درصد آپشن 

دریافت می کنند.
همین نفرات بودند که آپشن های 
لیگ  اواخر  را  هجدهم  لیگ  قرارداد 
نوزدهم و پس از کسر سی درصد دریافت 
کردند و نهایت همکاری را با باشگاه خود 
داشته اند و در زمره تاریخ سازان باشگاه 
شایسته  و  هستند  پرسپولیس  بزرگ 
نهایت احترام و تقدیر؛ و فراموش نکنیم 
این بازیکنان با کمترین امکانات و با از 
خود گذشتگی توانستند به فینال راه پیدا 

کنند. از هواداران عزیز خواهش می کنم 
مراقب کسانی که دنبال ایجاد اختالف 

بین شما و بازیکنان هستند، باشند.
قرارداد  مشکل  امیدوارم  ضمنا 
خلیل  مثل  تیم  باتعصب  نفرات  برخی 
نادری، رادوشویچ  زاده، کنعانی زادگان، 
و... و. با مذاکرات در فضایی منطقی حل 
و فصل شود و هیچ بازیکنی از جمع ما 
جدا نشود و پیشنهادات دیگر تیم ها به 

برخی نفرات هم دردسرساز نشود.
تاکید می کنم بشدت با جدایی بشار 
عزیز مخالفم و مخالفت من با جدایی بشار 
چه  هر  او  امیدوارم  می دانستند  همه  را 
زودتر این پیشنهاد قطری را فراموش کند.

استرس  می دانم  عزیز؛  هواداران 
خودم  حقیقتا  شده اید.  متحمل  زیادی 
هم درد دل هایی دارم و همچون شما 
نگران برخی مسائل هستم اما ان شاءاهلل با 
پیگیری باشگاه و هیات مدیره، نگاه مثبت 
بازیکنان و دعا و انرژی مثبت شما یکایک 
مشکالت و چالش ها حل شود و بتوانیم 
با تمرکز و آرامش اماده مسابقات شویم. 
برخی چالش ها ریشه در مسائل مالی دارد 
و برخی هم با انعطاف و پیگیری و بررسی 

ان شاءاهلل حل می شود.«

گل محمدی: به شدت مخالف جدایی بشار هستم

تبال  فو تیم  پیشکسوت 
پرسپولیس گفت: اولویت نخست 
مدیران باشگاه باید پرداخت پول 
برانکو و حفظ بازیکنان باشد چرا که در غیر 
ادامه  پرسپولیس  موفقیت های  صورت  این 

پیدا نخواهد کرد.
انتقاداتی  به  اشاره  با  پیوس«  »فرشاد 
که علیه مدیران پرسپولیس مطرح می شود، 
نادیده  را  خوب  اتفاقات  نباید  داشت:  اظهار 
گرفت چرا که مدیریت در نقل و انتقاالت و 
جذب بازیکن عملکرد خوبی داشت. مدیریت 
۷ بازیکن گلچین لیگ ایران را جذب کرد و 
نمی شود در این زمینه به آنها خرده گرفت 

اما تیم به طور قطع به پشتیبانی نیاز دارد.
تیمی  همان  پرسپولیس  افزود:  وی 
سه  هر  مصدومیت  با  بازیکنانش  که  است 
مشکالتی  تمام  وجود  با  و  بار  یک  روز 
گذاشتند  غیرت  آسیا  در  داشت  وجود  که 
و قهرمانی غرب آسیا را کسب کردند آنها 
االن فینالیست لیگ قهرمانان هستند و باید 
بهترین پشتیبانی از آنها صورت گیرد نه اینکه 
جزئی ترین  دغدغه  تیم  مربیان  و  بازیکنان 

مسائل را داشته باشند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
اضافه کرد: بازیکنان وظیفه خود را به خوبی 
را  اعتراضی  گونه  هیچ  و جای  دادند  انجام 

نگذاشتند. مگر این وظیفه مدیریت نیست که 
از تیم پشتیبانی کند و دغدغه های بازیکنان را 
برطرف کند؟ نمی شود که بازیکنان پرسپولیس 
که بهترین عملکرد را داشتند و بهترین نتایج 
را  هم گرفتند و افتخارآفرینی کردند، دستمزد 
شان نسبت به سایر بازیکنان سایر تیم ها کمتر 

باشد. مدیریت باید منطقی برخورد کند.
با  باید  باشگاه  کرد:  اضافه  پیوس 
سریعتر  هرچه  و  بگذارد  جلسه  بازیکنان 
خواسته های آنها را برطرف کند.  پرسپولیس 
که  دارد  قرار  شرایطی  در  حاضر  حال  در 
می توانند جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا 

می  که  مسائلی  تنها  اما  ببرد  سر  باالی  را 
بایستد  راه  این  در  پرسپولیس  مقابل  تواند 
های  دغدغه  و  حاشیه ای  اتفاقات  همین 

بازیکنان است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی پرداخت 
پول برانکو هم باعث نگرانی همه شده است. 
چرا این مشکل را یک بار برای همیشه حل 
نمی کنید؟ این وظیفه مدیریت است که در 
را  قبال مربی ای که قهرمانی های متعددی 

کسب کرده مطالباتش را پرداخت کنند.
گفت:  ایران  فوتبال  اسبق  ملی پوش 
اولویت اول باید پرداخت پول برانکو و پس 

از آن حفظ بازیکنان باشد چرا که در غیر این 
صورت موفقیت های پرسپولیس ادامه پیدا 
اتفاقات  تاثیر  نخواهد کرد. همه چیز تحت 

حاشیه ای قرار می گیرد.
وی گفت: رسول پناه و مدیران باشگاه 
بهترین  در حد  را  امکانات  دارند که  وظیفه 
تیم ایران و آسیا برای پرسپولیس تهیه کنند. 
مگر غیر این است که خود آقایان موفقیت 
پرسپولیس را در کارنامه شخصی خود می آورند 

پس باید مشکالت را هم برطرف کنند.
پیوس در مورد جدایی بازیکنانی مانند 
اظهار  هم  زاده  خلیل  شجاع  و  رسن  بشار 
هستند،  تیم  بهترین های  از   2 این  داشت: 
چرا باید چنین بازیکنانی را به راحتی از دست 
بدهیم باید با آنها قرارداد طوالنی مدت بسته 
شود تا اگر انتقالی هم صورت بگیرد باشگاه 
نفع ببرد اما این اتفاق را در پرسپولیس شاهد 
نیستیم و حتی پول بازیکنان را هم نمی دهیم 
تا آنها نیز بتوانند مانند دو بازیکن دیگر که اول 

فصل پرسپولیس را ترک کردم بروند.
تمام  باید  االن  فنی  کادر  گفت:  وی 
دغدغه و تمرکزش را روی بستن تیم برای 
لیگ پیشرو و فینال آسیا بگذارند نه این که 
این  امیدوارم  باشد  تنش ها  رفع  پیگیر  مدام 
مشکالت حل شود تا دیگر موضوعی هواداران 

را نگران نکند.

پیوس: پرداخت پول برانکو و حفظ بازیکنان باید در اولویت باشد



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1581- پنجشنبه 24 مهر 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

ایستاده از راست جعفر کسمایی، رحمت موسوی، بهمن صالحی
نشسته از راست کاظم غواص، نیما یوشیج اختصاصی دنیای جوانان

آری که می شود!
بله تکرار می شود

ناصر صارمی

مردی بدون فاصله، تکرار می شود
چون حلقه های سلسله، تکرار می شود

خلع سالح، بی قلم، آئینه و صدا
آرام و روی حوصله، تکرار می شود

از حنجر پرنده و شاعر، به پای او
اشعار نغز بی صله، تکرار می شود

یک تن بدون حاشیه، تکرار می کند
یک تن بدون غائله، تکرار می شود

فریاد دادخواهی او زد به قلب کوه
آوا در این معامله تکرار می شود

او آخرین قلندر عادل نبوده است
بعد از خودش معادله، تکرار می شود

باران که زد به خاک من از الی ابرها
رقص کویر و سنبله، تکرار می شود

در پاسخی به گردش تاریخ، پیر گفت:
»آری که می شود! بله تکرار می شود«

فراخوان اعطای تسهیالت حمایتی بخش فرهنگ، هنر 
و رسانه توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اعالم شد.
این تسهیالت حمایتی کم بهره به منظور حمایت از صنوف 
فعال فرهنگی، حفظ فرصت های شغلی و رونق صنایع فرهنگی 
فرهنگی  متقاضیان  به  امید  کارآفرینی  صندوق  عاملیت  با 
)ناشران( اعطا می شود. به این ترتیب فعاالن فرهنگی و مدیران 
 23 چهارشنبه  روز  از  می توانند  انتشاراتی  کارهای  و  کسب 
www.tohfeh.   مهرماه با مراجعه به آدرس الکترونیکی

gov.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  نند  می توا متقاضیان 
شماره  با  حمایتی  تسهیالت  دریافت  شرایط  خصوص  در 
3۸۵۱2۶۶۸ )خانم کنجکاو( تماس بگیرند. همچنین فراخوان 
کارهای  و  کسب  با  مرتبط  زیرشاخه های  و  شاخه ها  سایر 

فرهنگی متعاقبًا اعالم خواهد شد.

طریق  از  کرده  امیدواری  اظهار  فرهنگی  امور  معاونت 
تزریق نقدینگی به صنعت نشر کشور، فعاالن در بخش های 
نویسنده،  از  اعم  پدیدآورندگان  مانند  صنعت  این  مختلف 
تصویرگر، مترجم، ویراستار، ناشران، فعاالن در چاپ و توزیع و 
فروش کتاب بتوانند با دغدغۀ کمتری در این اوضاع اقتصادی 

ناشی از کرونا، به فعالیت فرهنگی خود ادامه دهند.
فرهنگی  امور  معاونت  حمایت های  از  بخشی  این اقدام 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی برگزار نشدن نمایشگاه 
کتاب تهران است. پیش از این نیز معاونت امور فرهنگی با 
برگزاری طرح تابستانه کتاب، تسویه سریع کتاب های خریداری 
شده از ناشران، تسریع در توزیع کاغذ دولتی میان ناشران، 
از ناشران استانی و تمدید تفاهم نامه با شرکت  خرید کتاب 
محموله های  ارسال  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  پست 
فرهنگی )کتاب( تالش کرد تا از ناشران و حلقه های مرتبط 

با نشر حمایت کند.

فراخوان اعطای تسهیالت حمایتی 
بخش فرهنگ، هنر و رسانه منشر شد

فرهنگی  ره  دا ا رئیس 
فضاهای  و  اردوها  هنری، 
پرورش  و  آموزش  تربیتی 
 3۶۹ و  میلیون  شش  وجود  از  فارس 
هزار و ۹۶۹ جلد کتاب در کتابخانه های 
مدارس استان خبر داد و اعالم کرد که 
2۱3۱ مدرسه دخترانه، پسرانه و مختلط 

در فارس فاقد کتابخانه هستند.
سعید خادمی در نشستی خبری که 
صبح امروز سه شنبه در شیراز برگزار شد، 
با اشاره به وجود ۸ هزار واحد آموزشی در 
فارس، گفت: اکنون در مدارس دخترانه 
۱۵۵۱ کتابخانه مستقل و ۸۷ کتابخانه 
مشترک وجود دارد و ۸۰۹ مدرسه فاقد 

کتابخانه است.
 وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷۱۸ 
مدرسه پسرانه استان دارای کتابخانه و 
است،  کتابخانه  فاقد  نیز  مدرسه   ۷۸۹
افزود: از مجموع ۱۵۰۷ مدرسه مختلط 
کتابخانه  فاقد  مدرسه   ۵33 نیز  استان 
اداره  رئیس  است.  دانش آموزان  برای 
فضاهای  و  اردوها  هنری،  فرهنگی 
تربیتی آموزش و پرورش فارس در این 
نشست خبری که به مناسبت راه اندازی 
کتاب  )اهدای  دانایی«  »نذر  پویش 
از  یکی  برگزار شد، گفت:  مدارس(  به 
شاخصه های توسعه هر کشوری سرانه 
پویش  رو  همین  از  است،  کتابخوانی 
سرانه  افزایش  برای  راهی  دانایی  نذر 
آموزی  دانش  جامعه  در  کتابخوانی 

استان است.

خادمی در ادامه با اعالم اینکه در 
فاز نخست این پویش ۱۴۴۰ دانشنامه 
در  تومان  میلیون   3۶ مالی  ارزش  به 
اختیار مدارس استان قرار گرفته است، 
خیرین  کمک  با  و  دوم  فاز  در  افزود: 
کتاب  جلد  هزار   ۱۴ از  بیش  دانایی، 
بر  و  گرفته  قرار  مدارس  اختیار  در 
اساس پیش بینی ها در فاز سوم، حدود 
دانش آموزان  به  کتاب  جلد  هزار   ۱۴۰

اختصاص می یابد.
قرار  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
استانداری فارس، 2۵۵  با کمک  است 
کتابخانه دانش آموزی در مناطق محروم 

و عشایری استان راه اندازی شود.

خادمی با اشاره به تحصیل بیش 
مدارس  در  دانش آموز  هزار   ۹۰۰ از 
فارس افزود: در حال حاضر به ازای هر 
دانش آموز استان فارس، ۷ جلد کتاب در 

مدارس استان وجود دارد.
هنری  و  فرهنگی  اداره  رئیس 
اعالم  با  فارس  پرورش  و  آموزش 
جلد   ۷۶۶ و  هزار   ۱3۱ افزوده شدن 
استان  مدارس  کتابخانه های  به  کتاب 
شد:  یادآور  امسال،  نخست  ماه   3 در 
کروناویروس  همه گیری  ابتدای  در 
جشنواره ملی شاهنامه خوانی در سامانه 
شاد برگزار شد و برگزیدگان نیز جوایز 

خود را دریافت کرده اند.

برگزاری  به  اشاره  با  سپس  وی 
روز  در  حافظ خوانی  جشنواره  اختتامیه 
جشنواره  این  افزود:  امسال  دانش آموز 
و  است  کرده  کار  به  آغاز  تازگی  به 
تا  آن،  در  شرکت  برای  دانش آموزان 
دوم آبان ماه امسال فرصت دارند که در ۴ 
بخش خوشنویسی، نقاشی، روان خوانی و 
آواز )مختص دانش آموزان پسر( شرکت 
اینکه  بیان  با  همچنین  کنند.خادمی 
همکاری  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
برگزاری  درصدد  خارجه  امور  وزارت 
جشنواره بین المللی شاهنامه خوانی است، 
ابراز امیدواری کرد که این جشنواره تا 

پایان امسال برگزار شود.

در استان فارس 2131 مدرسه فاقد کتابخانه  است

رمان »بازی ها و لحظه ها« به چاپ چهارم رسید
لحظه ها«  و  »بازی ها  رمان 
نوشته حسن احمدی به تازگی توسط 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان به چاپ چهارم رسیده است.

نویسنده در این رمان که برای 
اولین بار در سال ۱3۹۱ منتشر شده 
است، تونل زمان را دست مایه روایت 
داستانی تخیلی از دوران دفاع مقدس 

قرار داده است.
ویژه  لحظه ها«  و  »بازی ها 
داستانی  سال،   ۱۵ باالی  نوجوانان 
از میالد خواهرزاده احمدعلی را که 
جنگ  جبهه های  در  پیش  سال ها 
ایران و عراق مفقود شده است، به 
تصویر می کشد. در عین حال کتاب، 

نقل  نیز،  منتقل شده  حال  زمان  به  زمان جنگ  از  که  را  هادی  ماجرای 
می کند. میالد به اتفاق هادی از طریق کانالی به جبهه های جنگ می روند. 
در ادامه، اتفاق هایی برای این دو نوجوان می افتد و در جبهه کسی میالد را 
نمی دید ولی همه هادی را می شناختند و با او صحبت می کردند. هادی به 

آن ها می گوید که به ۱۷ سال بعد سفر کرده است و…
این کتاب ۱2۴ صفحه ای از مجموعه »رمان نوجوان امروز« با قیمت 
۱۹ هزار تومان در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
سراسر کشور و فروشگاه های محصوالت فرهنگی هنری عرضه شده است.

رمان »بازی ها و لحظه ها« در چهارمین مرحله چاپ با شمارگان 2 
هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است. پیش تر نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ نسخه از 

این کتاب به چاپ رسیده است.

برنامه »کتاب باز« بار دیگر حاشیه ساز شد
نظم روان حافظ، با راویان الکن

بعد از حواشی به وجود آمده درباره خوانش غلط اشعار فردوسی در برنامه 
کتاب باز، این بار نظریات رشید کاکاوند میهمان این برنامه درباره حافظ و اشعار 
او اعتراض اهالی ادبیات را برانگیخت. فرزاد ضیائی حبیب آبادی پژوهشگر 

متون کهن فارسی، در این باره اظهار داشت
روز ۱۹ مهرماه ۱3۹۹ پدرم را نزد پزشک برده بودم. آنجا، در اتاق 
انتظار، تلویزیون روی شبکه نسیم بود و برنامه کتاب باز را نشان می داد. 
»استاد  به  ُمَذیَّل  و  »دکتر«  واژه  به  ر  ُمَصدَّ نامش  که  برنامه  میهمان 
دانشگاه« بود، بنا بود راجع به شعر و شاعرِی پس از نیما سخن بگوید، 
اّما به مناسبت 2۰ مهر که روز جهانی حافظ است، پرده بگردانید و در 
باب بیتی از حافظ ُدرفشانی فرمود و روح این شاعر آسمانی را بنواخت! 
خوشا و خرما که دیر سال هاست این لون سیماها و صداها چشم و گوش 

ما را نیز نواخته است!
باری، آنچه جناب دکتر، ُمَشعبِدوار و با آب و تاب بسیار، در انداختند، 

این بود که: در بیِت
حافظ مریِد جاِم می است، ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را
حافظ به دلیل ترسی که از طرح این مسئله داشته، دچار لکنت زبان 
شده و این لکنت را در صامت های »ب« و »م« که در این بیت به طور 
متوالی و مکرر ب کار برده، نشان داده است! و سپس بیت مذکور را با حالت 

لکنت شدید ادا فرمودند.
هات  در میانه این معرکه، آقای سروش صحت نیز این توهّمات و ُمَموَّ
را حمل بر صّحت، و ابراز حیرت می نمود! البته حق هم داشت. اساسًا شغل 
و تخصص میهمانانی ازین لون، همین است که مطالبی نادرست و مجعول 
و موهوم را با مدد یافتن از حرکات چهره و دست )یا اعضای دیگر(، به عنوان 
اصولی مسلّم و خدشه ناپذیر به خورِد مخاطبان دهند، و پیداست که در نیل 

به این مقصود، جهل مخاطب نیز چه مایه کارساز تواند بود!
قطع نظر از اینکه خوش سخنی ها و مجلس آرایی های جناب دکتر، 
فقط و فقط حاصل توّهم و زاییده ذوق نامستقیم حضرتشان است، حقیقت 
این است که بیت مذکور، آیتی از فصاحت است و اگر بنا باشد توالی چند 
صامت »ب« و »م« را لکنت زبان تلقی کنیم! شاید از میان ۵۰هزار بیت 
شاهنامه نیز بتوان ۵ هزار بیت و بیشتر پیدا کرد که فردوسی از ترس محمود 

غزنوی با همین نوع لکنت ادا کرده است!
کنار  حافظ  عزیز  دیوان  یادداشت،  این  نگارش  لحظه  در  که  من 
دستم بود، بدون صرف وقت و تنها با ورق زدنی به شتاب، متوجه شدم 
که گویا حافظ نه فقط در آن بیت، بلکه اساسًا لکنت زبان داشته است! 
زیرا تعّدد حروف »ب« و »م« را در ابیات و مصراع های دیگر هم بکار 

برده،  از جمله: 
زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
کنون که می دمد از بوستان، نسیم بهشت
من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد...
دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد
به کوی می فروشانش به جامی برنمی گیرند

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
وجه ِمی  خواهم و مطرب، که می گوید رسید

بار عشق و مفلسی صعب است و می باید کشید
رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد... 

باری، بَُود که روزی و روزگاری، معلمان راستین امکانی بیابند تا جامعه 
را به درستی با شاهکارهای ادب فارسی و معارف درخشان آن پیوند دهند.

امید هست که منشور عشقبازِی من
از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی
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پروانه رسولی خوشبخت

اکثر فعاالن فرهنگ مشکل معیشتی دارند

فراوانی در  با محدودیت های  اول رئیس جمهور گفت: دولت  معاون 
بخش بودجه روبرو است اما تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا اجازه 

ندهد که یأس و ناامیدی بر جامعه مستولی شود.
مدیران  و  ایران  هنرمندان  خانه  عالی  شورای  اعضای  جلسه دیدار 

خانه های سینما و تئاتر با معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  اینکه  بیان  این جلسه با  در  جهانگیری 
سرمایه هایی بزرگ برای کشور هستند و می توانند عامل همبستگی، انسجام و 
امید به آینده باشند گفت: درگذشت استاد شجریان و حضور پرشمار مردم در 
مراسم تشییع و خاکسپاری این استاد بزرگ نشان داد که هنرمندان بزرگ، 

سرمایه هایی نمادین برای کشور هستند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: فعاالن عرصه فرهنگ، هنر و رسانه در 
کشور مجموعه ای چند ده هزار نفری هستند که در استان های مختلف در حال 
خدمت هستند و به جز تعدادی اندک از این عزیزان که از تمکن مالی خوبی 
برخوردارند، اکثریت این قشر فرهیخته بویژه در ایام شیوع کرونا با مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مواجه شده اند و با حداقل امکانات زندگی می کنند.
وی با یادآوری اینکه بخش خدمات در دوره کرونا بیشترین آسیب ها 
را متحمل شده است افزود: متاسفانه در حوزه گردشگری و فرهنگ و هنر 
شاهد مشکالت بیشتری نسبت به سایر بخش ها بوده ایم و شاهد ریزش 

تعداد قابل توجهی از نیروی کار در این بخش ها هستیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت و خطیر پیش روی 
دولت تصریح کرد: دولت با محدودیت های فراوانی در بخش بودجه روبرو 
است اما تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا اجازه ندهد که یأس و 

ناامیدی بر جامعه مستولی شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بخاطر 
پیگیری مصوبات جلسه گذشته و اجرایی شدن برنامه های حمایت از اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه در برابر آسیب های کرونا، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با وجود محدودیت ها، اقدامات خوبی در راستای تدوین و اجرای 
بسته حمایتی شامل پرداخت 3 ماه حق بیمه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 

و اعطای تسهیالت ارزان قیمت به آنها انجام داده است.
نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  این جلسه عباس  در 
گزارشی از وضعیت اجرایی شدن »تصمیمات جلسه اردیبهشت ماه معاون 
اول رییس جمهور که با هدف حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در 

برابر آسیب های کرونا برگزار شده بود« ارائه کرد.
پرداخت  و  اجرایی شدن  از  اسالمی همچنین  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به  دولت  توسط  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  سهم  بیمه  حق  ماه  سه 
میزان 3۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پرداخت تسهیالت کمک معیشتی 
ایام کرونا به میزان ۱2۰ میلیارد تومان برای اصحاب فرهنگ و هنر عضو 
صندوق اعتباری هنر )۷۵ هزار عضو( نهایتًا تا هفته آتی اجرایی خواهد شد.

بر اساس گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، تأمین 22۰ میلیارد 
تومان جهت پرداخت تسهیالت ارزان قیمت اشتغال به اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه از طریق صندوق کارآفرینی امید از دیگر برنامه های در دست 
اقدام است ضمن آنکه پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
رونق تولید با عاملیت صندوق کارآفرینی امید نیز در آستانه اجرا قرار دارد.

عباس صالحی گزارشی نیز از اقدامات و برنامه های جدید حمایتی ارائه 
کرد و گفت:  تدارک و ارائه بسته دوم حمایتی برای اصحاب فرهنگ، هنر 
تولید  از کرونا با رویکرد رونق  از آسیب های ناشی  و رسانه جهت حمایت 

در دستور کار قرار دارد که از طریق سامانه »کارا« به انجام خواهد رسید.

فراخوان »اعطای تسهیالت حمایتی به ناشران«
حمایتی  تسهیالت  دریافت  برای  )ناشران(  فرهنگ  حوزه  فعاالن  ثبت نام 

قرض الحسنه ویژه از 23 مهرماه آغاز می شود.
فعال فرهنگی،  از صنوف  به منظور حمایت  این تسهیالت حمایتی کم بهره 
حفظ فرصت های شغلی و رونق صنایع فرهنگی با عاملیت صندوق کارآفرینی امید 

به متقاضیان فرهنگی )ناشران( اعطا می شود. 
فعاالن فرهنگی و مدیران کسب و کارهای انتشاراتی می توانند از روز چهارشنبه 
23 مهرماه با مراجعه به آدرس الکترونیکی www.tohfeh.gov.ir نسبت به 
بیشتر در خصوص  اطالعات  برای کسب  متقاضیان می توانند  اقدام کنند.  ثبت نام 
شرایط دریافت تسهیالت حمایتی با شماره 3۸۵۱2۶۶۸ )خانم کنجکاو( تماس بگیرند.

با کسب و کارهای  همچنین فراخوان سایر شاخه ها و زیرشاخه های مرتبط 
فرهنگی متعاقبا اعالم خواهد شد.  

تزریق  از طریق  امیدوار است  امور فرهنگی  معاونت  این گزارش،  اساس  بر 
مانند  این صنعت  در بخش های  مختلف  فعاالن  نشر کشور،  به صنعت  نقدینگی 
و  ناشران،  ویراستاران،  مترجمان،  تصویرگران،  نویسندگان،  از  اعم  پدیدآورندگان 
اوضاع  این  در  با دغدغه کمتری  بتوانند  و فروش کتاب  توزیع  و  در چاپ  فعاالن 

اقتصادی ناشی از کرونا، به فعالیت فرهنگی خود ادامه دهند.
امور  از حمایت های معاونت  اقدام بخشی  این  این خبر آمده است:  ادامه  در 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران 
است. پیش تر نیز معاونت امور فرهنگی با برگزاری طرح تابستانه کتاب، تسویه سریع 
کتاب های خریداری شده از ناشران، تسریع در توزیع کاغذ دولتی میان ناشران، خرید 
کتاب از ناشران استانی و تمدید تفاهم نامه با شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 
حلقه های  و  ناشران  از  تا  کرد  تالش  )کتاب(  فرهنگی  محموله های  ارسال  برای 

مرتبط با نشر حمایت کند. 

عالیه عطایی با بیان این که ادبیات 
داستانی ما وارداتی است و ما تحت تاثیر 
دیگران بوده ایم می گوید: داستان نویس 
قرار نیست چیزی جدا از زمانه خودش 
بنویسد. نویسنده باید با خودش صادق 
باشد و چیزی را بنویسد که خود تجربه 

می کند و در جامعه وجود دارد.
این نویسنده درباره تبعیت ادبیات 
از ُمد، با بیان این که ما ادبیات داستانی 
را کمی با تأخیر نسبت به جهان شروع 
ادبیات  سابقه  کرد:  اظهار  کرده ایم 
داستانی ما به دوره مشرطه بازمی گردد 
که  است  این  دارد  وجود  که  چیزی  و 
به  ما  و  است  غربی  فرم  یک  رمان 
دلیلی مشخص از آن تبعیت می کنیم؛ 
طبقه متوسط. طبقه متوسط در ایران در 
این زمان شکل می گیرد و طبقه مدرن 
خواسته های مدرن دارد که یکی از آن ها 
داستانی  ادبیات  بنابراین  داستان است. 
نثرنویسی،  سابقه  ما  و  است  وارداتی 
حکایت و افسانه و شعر را داشتیم. رمان 

شاکله مدرن تری دارد.
خی  بر  : گفت مه  ا د ا ر  د و  ا
»سیاحت نامه  جمله  از  »سفرنامه ها« 
رمان نویسی  شروع  را  بیگ«  ابراهیم 
می گویند  حتی  و   می دانند  ایران  در 

آخوندزاده اولین رمان فارسی را نوشته 
است. اما به نظر می رسد اولین فرم مدرن 
رمان را با »بوف کور« داشته ایم. از طرف 
باید توجه داشته باشیم از زمانی  دیگر 
کرد،  ظهور  ایران  در  چاپ  که صنعت 
تحصیل کرده های فرانسوی هستند که از 
فرنگ برگشته اند و زبان فرانسه آموزش 
داده می شود و ترجمه به وجود می آید 
و  همه این ها به صورت تاریخی ما را 
به این سمت می برد که بخواهیم  رمان 

بنویسیم و قطعا تحت تاثیر بوده ایم.
عطایی سپس با بیان این که رمان 
محصول طبقه متوسط است، گفت: به 
نظر می رسد چیزهایی که تولید می شده 
بیشتر پیشینه تاریخی و ناسیونالیسم را 
پرورش می داده و رمان به این موضوع 
کمک می کرده است، گویا اساس ورود 

رمان به ایران چیزی شبیه به این بوده 
ناسیونالیستی  حس  از  ملغمه ای  است، 

آدم های طبقات اجتماعی.
و   » سگ چشم  « ه  یسند نو
»کافورپوش« خاطرنشان کرد: نویسنده  
جهانی را می تواند بنویسد که نسبت به 
به  نسبت  یا  و  دارد  اشراف  جهان  آن 
آن پرسش دارد. مِن نویسنده هم فقط 
می توانم نسبت به بخشی از این جهان 
مسائلی داشته باشم. فکر می کنم رمان 
دارد.  را  خود  کارکرد  جامعه ای  هر  در 
زیرا  می خوانیم؟  رمان  چرا  ما  اصال 
کنیم.  تجربه  را  دیگران  زندگی های 
درباره  بخوانیم  رمانی  فقط  نمی شود 
آمریکای جنوبی زیرا شکلی از زندگی را 
یاد می گیریم که هرگز تجربه نکرده ایم. 
داستان نویس قرار نیست چیزی جدا از 

زمانه خودش بنویسد.
او در ادامه گفت: نویسنده باید با 
خودش صادق باشد و چیزی را بنویسد 
که خود تجربه می کند و در جامعه وجود 
و  اجتماعی  امر  داستان  نوشتن  دارد. 
کنشگرانه است و ما نسبت به آن پرسش 
داریم؛ اگر پرسش ما درباره شبه جزیره 
کارائیب باشد، باید بتوانیم دغدغه اش را 
بسازیم. البته معتقد نیستم که نویسنده 
به دنبال ارائه مانیفست است ولی فکر 
می کنم باید صادق بود و نمی توانیم به 
البته  بپردازیم.  خودمان  از  دور  چیزی 
کار  این  که  داریم  زیادی  نویسندگان 
به  ادبی شان  کارنامه  در  و  می کنند  را 
پرداخته اند و درباره همه چیز  همه چیز 

صاحب نظرند.
این نویسنده همچنین با اشاره به 
جدای  بخش  دو  محتوا  و  فرم  این که 
مکاتب  ما  کرد:  بیان  هستند،  ادبیات 
و فرم های ادبی مختلف را گذرانده ایم، 
اگر می گوییم رئالیسم، این رئالیسم در 
دارد،  وجود  محمود  احمد  نوشته های 
اما  هست.  هم  خارجی  نوشته های  در 
آن چه حس ناسیونالیستی را در ما تقویت 
می کند محتوایی است که بر این فرم 

سوار شده است.

قرار نیست داستان نویس چیزی جدا از زمانه خودش بنویسد

کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره  دومین  و  هفتاد 
فرانکفورت که قرار بود 23 تا 2۷ مهرماه به صورت فیزیکی 
برگزار شود با توجه به شرایط حاکم بر جامعه جهانی متأثر از 

شیوع ویروس کرونا، صرفاً به شکل مجازی آغاز به کار کرد.
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره  دومین  و  هفتاد  در 
فرانکفورت شرکت کنندگان با استفاده از پلتفرم طراحی شده در 
سایت نمایشگاه اقدام به معرفی و نمایش کتاب و کاتالوگ های 

خود می کنند.
و  کنفرانس  قبیل  از  جانبی  برنامه های  در   شرکت 
دیگر  از  ویدیوکلیپ  بارگذاری  و  آنالین  سخنرانی های 
پلتفرم های دیجیتال این نمایشگاه است. همچنین ابزاری در 
سایت نمایشگاه برای آشنایی افراد با یکدیگر در حوزه های 
کاری مورد عالقه قرار داده شده است. عالوه بر این در روز 2۶ 
مهر برنامه بوک فست دیجیتال برگزار خواهد شد و طرفداران 
فرهنگ و ادبیات در سرتاسر جهان در خانه های شان به تماشای 

گفت وگوی هنرمندان و نویسندگان بزرگ خواهند نشست.
از اولین دقایق بامداد برنامه بوک فست با شرکت کنندگانی 
از آسیا آغاز می شود، سپس شرکت کنندگانی از اروپا و در نهایت 
شرکت کنندگان آمریکایی در آن حضور خواهند داشت. این 

برنامه ها از طریق یوتیوب، فیس بوک و یا وب سایت نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت پخش خواهد شد.

 مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کشور کانادا است که 
با بیش از 2۰ برنامه دیجیتال و شرکت در برنامه های حرفه ای 
آنالین حضور خواهد داشت. این کشور در سال آینده نیز در 
نمایشگاه فیزیکی مهمان ویژه خواهد بود. سال گذشته نروژ 
مهمان ویژه بود و در سال 2۰22 اسپانیا مهمان ویژه خواهد بود.

در این نمایشگاه که قدمت آن به ۵۰۰ سال می رسد، 
بیش از ۴2۰۰ شرکت کننده ثبت نام کرده و به معرفی آثار خود 
می پردازند، همچنین بیش از 3۸۸ هزار عنوان کتاب در سایت 
نمایشگاه بارگذاری شده و برگزاری بیش از 33۰۰ رویداد و 

نشست آنالین و آفالین پیش بینی شده است.
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، انتشارات بین المللی 
الهدی، انتشارات جامعه المصطفی، آگرین، آمو، خانه هنرمندان، 
به نگار، آموزشی و پژوهشی بوعلی، فرین، ایرانشناسی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب آبان، چشمه، نیماژ، 
افق، امیدسخن، سمت، انتشارات شباویز، سوره مهر، طوطی، 
ویژه نشر و آژانس های ادبی دایره مینا، کیا و پل از جمهوری 
اسالمی ایران در بخش مجازی این نمایشگاه ثبت نام کرده 

و حضور دارند.
از جمله اقدامات صورت گرفته توسط موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران در سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت، معرفی 
و  برتر حوزه کودک  نویسندگان  معرفی  ایران،  نشر  صنعت 
نوجوان به زبان انگلیسی، معرفی آثار حوزه کودک و نوجوان 
به زبان انگلیسی، معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و 
معرفی سایت Books from Iran شامل ۱۹۰۰ عنوان 
انگلیسی است. همچنین در بخش  به همراه چکیده  کتاب 
رویدادهای مجازی این موسسه ویدیوکلیپ هایی در خصوص 
معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و طرح حمایتی گرنت 

بارگذاری شده است.
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بزرگترین عرصه 
کتاب در دنیا است که هرساله بیش از ۷۵۰۰ شرکت کننده از 
بیش از ۱۰۰ کشور در آن شرکت می کنند. یکی از ویژگی های 
این نمایشگاه اعطای جوایز متعدد در حوزه نشر و کتاب است؛ 
از جمله جایزه کتاب آلمان و جایزه ادبیات جوانان آلمان که 
شاخص ترین این جوایز، جایزه صلح ناشران آلمان است که 
در سال 2۰2۰ آمارتیاسن، فیلسوف و اقتصاددان هندی این 

جایزه را به خود اختصاص داد.

حضور ایران در نمایشگاه مجازی کتاب فرانکفورت

فرهنگ  وزارت  عمومی  روابط  مرکز 
به  نسبت  توضیحی  در  اسالمی  ارشاد  و 
»حاشیه « ایجادشده درباره استفاده از اسامی 
که  نشان هایی  و  نام  که  کرد  اعالم  فارسی 
در قلمرو و جغرافیای کشور قرار دارند ایرانی 

محسوب می شوند.
سیدعباس صالحی،  ایسنا،  گزارش  به 
اسالمی در دهمین  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جلسه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی 
که بیستم مهرماه ۹۹ برگزار شد ضمن اعالم 
مصوباتی از جمله این که هر دستگاهی قبل از 
هرگونه ثبت، نام صنف را که باید فارسی باشد 

مشخص کند و پس از آن به درخواست کنندگان 
مجوز بدهد، با تاکید بر این که در استفاده از 
اسامی، زبان فارسی باید مورد توجه باشد گفته 
بود: این اقدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در بخش های مختلف آغاز شده و حتی تاکید 
شده که فیلم های سینمایی هم باید نام فارسی 

داشته باشند.
در واکنش به صحبت های وزیر ارشاد، 
برخی آن را نادیده گرفتن قومیت ها و زبان های 

دیگر عنوان کردند.
حاال مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ 
درباره  تکمیلی  توضیحی  اسالمی  ارشاد  و 

»حاشیه«  این خبر نوشته و منتشر کرده است 
که متن آن در پی می آید: به دنبال بروز برخی 
دهمین  در  اعالم شده  موارد  درباره  قرائت ها، 
جلسه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی 
به اطالع می رساند: منظور از اسم فارسی برای 
ایرانی  اسم های  کشور،  سینمایی  فیلم های 
است که در قلمرو فرهنگ و تمدن این مرز 
و بوم وجود دارند و از اعتبار، اصالت و احترام 
الزم برخوردار هستند. بدیهی است این زبان ها 
ایرانی بوده و اسامی بیگانه محسوب نمی شوند 
و  اقوام  نقش همه  و  اهمیت  تردید  بدون  و 
زبان ها در اقلیم فرهنگی ایران بزرگ اسالمی 

در استحکام بخشی به منظومه فرهنگی کشور 
بر کسی پوشیده نیست.

از این رو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بر اساس تکالیف قانونی از هیچ تالشی برای 
استفاده از عبارات و عناوین ایرانی که مظهر 
اقتدار این کهن سرزمین پرافتخار است دریغ 
نخواهد کرد و در مقابل ورود و هجوم واژه های 
به کارگیری  ممنوعیت  قانون  برابر  خارجی 
اسامی و عناوین و اصطالحات بیگانه مصوب 
سال ۱3۷۵ مجلس محترم شورای اسالمی و 
آیین نامه اجرایی آن )مصوب سال ۱3۷۸( هیأت 
محترم وزیران، اقدام الزم را به عمل می آورد.

واکنش وزارت ارشاد به »حاشیه « استفاده از اسامی فارسی
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»چنین گفت زرتشت« در زاگرب روی صحنه می رود

زاگرب  فیالرمونیک  ارکستر 
و  رهبری  علی  ارکستر  رهبری  به 
خوانندگی رضا فکری پوئم سمفونیک 
»چنین گفت زرتشت« را روز جمعه  
پایتخت  زاگرب  شهر  در  آبان  دوم 

کرواسی به روی صحنه می برد. 
و  است  فکری  رضا  ارکستر  خواننده 
وزیر فرهنگ و وزیر امور خارجه کرواسی، شهردار زاگرب، سفیر ایران 
در کرواسی و چند تن از مقامات سیاسی و فرهنگی دو کشور مهمانان 

کنسرت ارکستر زاگرب هستند.  
از  شماره  آخرین  و  یازدهمین  زرتشت«  گفت  »چنین  سمفونیک 
بزرگ  ارکستر  و  تنور  خواننده  برای  که  است  ایران«  »مادرم  مجموعه 
ساخته شده است. این برای نخستین بار است که روی سخنان زرتشت 

قطعه موسیقی نوشته شده است.

»اهالی شب« با حضور صادق کرمیار روی آنتن می رود

برنامه تلویزیونی »اهالی شب« 
حضور  با  جمعه شب  هفته،  این  از 
صادق کرمیار داستان نویس روی آنتن 

شبکه چهار سیما می رود.
است  ر  ا قر که  مه  نا بر ین  ا
جمعه ها  زنده،  و  هفتگی  به صورت 

ضیایی  مهرداد  سید  اجرای  با   22 ساعت 
روی آنتن شبکه چهار سیما برود، این هفته همزمان با ایام رحلت پیامبر 
اکرم )ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( به صورت ویژه 

و متمرکز بر موضوع این ایام پخش می شود.
مبین  و  شاعر  کاشانی  یاحا  نویسنده،  و  کارگردان  کرمیار،  صادق 
درپور خواننده م همانان این هفته »اهالی شب« هستند. در بخش »قصه 
شب« برنامه این هفته هم مریم کیان زاده با لهجه مشهدی قصه ای از 

امام رضا)ع( را برای مخاطبان می خواند.

آیین های عزاداری 28 صفر در رادیو جوان

جمعه  روز  جوان،  رایویی  شبکه 
مهرماه،  پنجم  و  بیست  هفته   این 
با بیست و هشتم ماه صفر،  همزمان 
عزاداری  مراسم  برگزاری  چگونگی 
به این  کشور  مختلف  مناطق  مردم 

مناسبت را گزارش خواهد کرد.
برنامه »جوان گشت« رادیو جوان که 
مناطق  اقتصادی  و  سیاحتی  فرهنگی،  جاذبه های  به معرفی  اختصاص 
مختلف کشور دارد و هر هفته صبح روزهای پنجشنبه  و جمعه از آن 
شبکه پخش می شود، یکی از برنامه های پرمخاطب شبکه رادیویی جوان 

است که تهیه کنندگی اش  را نیره مراد حاصلی به عهده دارد.
روز جمعه این هفته در برنامه »جوان گشت« محمدرضا حسن بیگی 
به عنوان کارشناس حضور دارد و با مخاطبان در باره آیین های عزاداری 

2۸ صفر سخن می گوید.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»جنایت بی دقت« شهرام مکری در اتریش 

فیلم سینمایی »جنایت بی دقت« 
در  مکری  شهرام  کارگردانی  به 
نمایش  اتریش  »ویناله«  جشنواره 

داده می شود.
ر  کنا در  بی دقت«  »جنایت 
فیلم های کارگردانانی از جمله توماس 

کلی  فرارا،  ابل  اوزون،  فرانسوا  وینتربرگ، 
مهم  رویداد  این  در  مینگ لیانگ  تسای  و  روزی  جان فرانکو  ریچارد، 

سینمای اروپا نمایش داده می شود.
این جشنواره که از پنجشنبه اول آبان ماه به مدت ۹ روز در اتریش 
برگزار می شود، با فیلم »خانم مارکس« محصول ایتالیا افتتاح خواهد شد.

»جنایت بی دقت« محصول موسسه فرهنگی هنری کارنامه و به 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر در انتظار اکران در سینماهای ایران است.

ما
سین

 

کرونا چه بر سر تئاتر آورد!؟

وقتي مخاطب جرات رفتن به سالن هاي تئاتر را ندارد
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محمد حسین زاده

کرونا را باید یک بیماري عجیب بدانیم که شیوع 
آن در سطح جهان آنقدر سریع و عجیب بود که هیچ 
کشور و هیچ شغلي از آن در امان نماند! شیوع ویروس 
کرونا از اواخر سال گذشته منجر به آسیب های فراوانی 
به سطوح و فعالیت های مختلف در سراسر جهان شد و 
فعاالن فرهنگی و هنری از اقشار اصلی خسارت دیده 
مدت  این  در  هستند.  بیماری  این  گسترش  پی  در 
رویدادهای هنری بسیاری در اقصی نقاط دنیا لغو یا به 
تعویق افتاده است و برخی نیز به سمت و سوی پخش 
و نمایش آنالین رفتند. حتی تئاتر که از معدود هنرهایی 
است که از عناصر اصلی آن حضور تماشاگر در سالن 
نمایش است از این امکان بی بهره نبود و در این مدت 
بسیاری از آثار نمایشی به صورت فیلم یا اجرای آنالین 
پخش و نمایش داده شدند. هرچند که این شیوه پیش از 
این در برخی از کشورهای دنیا مرسوم بوده اما در کشور 
ما تجربه نسبتا تازه ای محسوب می شود. از این رو با 
وجود نظرات موافق و مخالف بسیاری از کارگردان ها 
نسبت به نمایش آنالین یا مجازی، مقاومت ها را کنار 
ایران نیز به این  گذاشتند و در این شرایط، تئاتر در 
سمت و سو رو آورد. در ادامه در کنار پخش فیلم تئاتر 

و نمایش آنالین با شروع فصل تابستان در پی اعالم 
از سوی ستاد ملی  فعالیت های فرهنگی هنری  آغاز 
مبارزه با کرونا اکثر سالن های نمایش تهران و تعداد 
انگشت شماری از تماشاخانه های شهرستان ها میزبان 
آثار نمایشی شدند و باید اذعان داشت جوان ترها در 
این مسیر جسارت بیشتری از خود نشان دادند و به 
در  نامعلوم  با وجود سرنوشت  آثارشان  اجرای  منظور 
نمایش ها  از  برخی  شدند.  پیشقدم  مخاطب  جذب 
از سوی تماشاگران  استقبال خوبی  با  از تصور  خارج 
روبرو و بعضی دیگر در این مسیر متحمل ضرر و زیان 

دوچندان شدند.       
این را هم درنظر گرفت که مخاطب  باید  البته 
تئاتر یا به نوعي مخاطب هنري که شامل تئاتر و سینما 
مي شود این روزها کمتر از تماشاي آنها استقبال مي کند، 
نه به این خاطر که آثار به نمایش درآمده، آثار خوبي 
نباشند بلکه ترس از بیماري و شیوع کرونا باعث شده 
تا مخاطب بسیار کمتري به سمت تماشاي آثار مختلف 

تئاتري و سینمایي بنشیند.
نوروز،  ایام  آغاز  با  دور  چندان  نه  گذشته  در 
سالن های نمایشی و تماشاخانه ها نیز تعطیل بودند و 
اجرای آثار نمایشی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می شد 
فعالیت های  نوروز  تعطیالت  که  است  سالی  چند  اما 

هنر  این  مخاطبان  و  نمی کند  متوقف  را  نمایشی 
امکان تماشای نمایش را در این روزها دارند. هرچند با 
انتخاب های محدودتر نسبت به دیگر ایام سال. بر این 
اساس نوروز ۹۸ یعني سال گذشته، ۱3 نمایش در ۱۰ 
تماشاخانه خصوصی و دولتی تهران اجرا شد. تعدادی 
از نمایش ها ادامه اجرای اسفندماه خود را  در ایام نوروز 
پشت سر گذاشتند و برخی دیگر آثار تازه ای بودند که 
تعطیالت،  پایان  با  و  ماه  ادامه  در  آمدند.  به صحنه 
احتساب  با  مجموع  در  و  آمد  به صحنه  نمایش   ۶۶
اینکه برخی از آثار مدت کوتاهی اجرا شدند و بعضی 
نمایشی  ماندند، ۷۹ گروه  دیگر چندماه روی صحنه 
را  خود  اجرای  تهران  تماشاخانه های  در  فروردین ماه 
ادامه دادند. همچنین اجرای ۶3 نمایش در اردیبهشت 
ماه سال گذشته آغاز شد و خرداد ماه تماشاخانه های 
پایتخت میزبان شروع اجرای ۵2 نمایش بودند. براین 
اساس ۱۹۴ نمایش بهار سال گذشته اجرای خود را در 

تاالرهای نمایشی تهران به صحنه آوردند.
با شروع فصل تابستان، در تیرماه سال ۱3۹۸ بود 
که ۷۵ نمایش در تماشاخانه های پایتخت افتتاح شدند. 
همچنین مردادماه در اواسط تابستان ۱۰۵ نمایش در 
تاالرهای نمایشی تهران به صحنه رفتند. با آغاز ماه 
محرم تعداد آثار به صحنه آمده در شهریور ماه کاهش 

داشت و از این رو ۵2 نمایش در آخرین ماه تابستان 
اجرای خود را سپری کردند. بنابراین 232 نمایش در 
فصل تابستان سال گذشته اجرای خود را روی صحنه 
آوردند و در مجموع در نیم سال نخست سال گذشته 

۴2۸ نمایش روی صحنه رفتند.  
فعالیت های  تعطیلی  و  قرنطینه  با   ۹۹ سال 
فرهنگی هنری در پی شیوع ویروس کرونا آغاز شد. 
از این رو تمام تماشاخانه های پایتخت تعطیل بودند و 
هیچ اثر نمایشی در 3 ماه ابتدایی سال راهی صحنه 
نشد، اما فیلم تئاترهای بسیاری جایگزین نبود اجراهای 
صحنه ای در تعطیلی  شدند و همچنان پخش آنها در 
سامانه های مختلف ادامه دارد. ۱۷ تیرماه سال جاری 
با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  اطالعیه ای  انتشار  با 
کرونا، امکان اجرای آثار نمایشی با رعایت پروتکل ها 
از تیرماه فراهم شد. بر  و دستورالعمل های بهداشتی 
این اساس 2۴ نمایش در ماه نخست فصل تابستان 
اجرای خود را در تاالرهای نمایشی تهران آغاز کردند 
پایتخت  تماشاخانه های  مردادماه  یعنی  بعد  ماه  در  و 
میزبان شروع 3۱ نمایش جدید شدند. شهریورماه نیز 
2۵ نمایش روی صحنه آمدند. بر این اساس از ابتدای 
سال تا اول مهرماه ۸۰ نمایش روی صحنه رفتند. باید 
اشاره کرد که تئاتر مستقل تهران با اجرای ۹ نمایش، 

مجموعه تئاترشهر و تئاتر مولوی هر کدام با اجرای 
۸ نمایش و خانه نمایش مهرگان و تماشاخانه استاد 
مشایخی هر یک با میزبانی ۷ نمایش پیشتازان اجرا 

در این روزها بوده اند.
تاثیر منفی ویروس کرونا بر فعالیت های نمایشی 
به  نسبت  نمایشی  آثار  اجرای  تا  شده  آن  به  منجر 
اینکه  با  سال گذشته ۸۱ درصد کاهش داشته باشد. 
تماشاخانه ها به خصوص تاالرهای نمایشی خصوصی 
فعالیت  ادامه  به  راغب  خود،  حیات  ادامه  منظور  به 
هستند اما بسیاری از هنرمندان از نبود مخاطب و ضرر 
و زیان چند برابری احساس واهمه دارند. این گروه های 
نمایشی ترجیح می دهند تا ایجاد شرایط بهتر و روشن تر 
از اجرای نمایش خود دست نگاه داشته و نمایشی را 

روانه صحنه نکنند تا مجبور نشوند هزینه تولید آن را 
در این شرایط اقتصادی نامطلوب به دوش کشند، در 
حالی که امکان جبران آن از طریق فروش بلیت فراهم 
نیست. از طرفي اصال مشخص نیست که کرونا چه 
زماني دست از سر مردم برداشته و یا حداقل شیوع آن 
کمتر شده و به شرایط کنترل شده دست پیدا کنیم و به 
همین جهت اصال مشخص نیست که شرایط چه زماني 
به گذشته برمي گردد. از طرف دیگر اکثر هنرمندان در 
این ایام با مشکالت معیشتي فراواني دست و پنجه نرم 
کرده و تورم وحشتناک چندماه اخیر نیز روي زندگي و 
وضعیت اقتصادي همه تاثیرات منفي داشته و به همین 
دلیل هنرمندان که شرایط کاري مناسبي ندارند، حاال 

مشکالت سنگین اقتصادي را هم تجربه مي کنند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

لزوم برگزاري جشنواره هاي سینمایي!

مجید مظفري: چرا کرونا فقط سالن هاي سینما را تعطیل کرده است!؟
ــدم  ــا ع ــنواره ها و ی ــزاري جش ــا بحــث برگ ــن روزه ای
ــده و در  ــل ش ــوع داغ تبدی ــک موض ــه ی ــا ب ــزاري آنه برگ
شــرایطي کــه کرونــا باعــث شــده تــا بســیاري از جشــنواره ها 
ــه  ــه نظــر مي رســد ک ــزار نشــوند، ب در سراســر جهــان برگ
مســئوالن ســینمایي در کشــورمان تمایــل زیــادي دارنــد تــا 
ــزار  ــینمایي را برگ ــنواره هاي س ــرایطي جش ــر ش ــت ه تح
کننــد. امــا ســوال اصلــي اینجاســت که اصــال در این شــرایط 
عجیــب کرونایــي و همینطــور شــرایط بــد اقتصادي چــرا باید 
ــوال آورد  ــه معم ــدرده ک ــاز و بودجه ه ــنواره ها هزینه س جش
ــزار  ــته اند، برگ ــور نداش ــینماي کش ــراي س ــم ب ــي ه چندان
شــوند؟ آیــا بــه صــرف اینکــه بودجــه اي هســت و بایــد خرج 
شــود؟ ایــن بودجــه نمي توانــد در جــاي بهتــري خــرج شــود؟ 
اصــال چــرا بایــد در ایــن شــرایط کرونایــي و شــیوع شــدید 
ایــن بیمــاري، جشــنواره برگــزار شــود کــه جــان عــده اي بــه 

خطــر بیفتــد!؟
ــدت  ــه ش ــا ب ــن روزه ــینما ای ــي س اهال
ــتند  ــرض هس ــنواره ها معت ــزاري جش ــه برگ ب
ــتند  ــده هس ــا هم عقی ــا م ــا ب ــیاري از آنه و بس
ــه  ــن شــرایط چ ــزاري جشــنواره در ای ــه برگ ک
ــه لحــاظ شــیوع  ــه لجــاظ اقتصــادي و چــه ب ب
بیمــاري، کار درســتي نیســت. مجیــد مظفــری 
بازیگــر کهنــه کار ســینما و تلویزیــون کــه ایــن 
روزهــا ســریال ایــل دا را در پخــش دارد، یکــي از 
ایــن مخالفــان اســت. او در تازه تریــن گفتگــوي 
خــود ابتــدا پیرامــون حضــورش در ســریال 
ــا  ــم ب ــال ه ــن قب ــت: م ــل دا گف ــی ای تلویزیون
رامــا قویدل همــکاری داشــته ام. وقتــی فیلمنامه 
بــرای مــن ارســال شــد بــه واقــع روایــت ایــل دا 
ــازی  ــل ب ــن دلی ــه همی ــتم و ب ــت داش را دوس
ــکالت  ــه مش ــم. البت ــریال را پذیرفت ــن س در ای
فراوانــی کــه در تولیــد ســریال ایــل دا بــه وجــود 
ــرداری  ــرد. فیلمب ــخت ک ــا س ــد کار را واقع آم
ــا  ــا ب ــد و م ــاز ش ــد آغ ــش تولی ــد از پی ــر بع اث
تمــام انــرژی ســر پــروژه حاضــر شــدیم امــا بــا 
همزمانــی بــا شــیوع بیمــاری کرونــا کار ۵ مــاه 
بــه طــور کامــل تعطیــل شــد، بعــد از آن و بنــا 
بــه عجلــه ای کــه بــرای روی آنتــن رفتــن وجود 

ــا ســختی پیــش رفــت.   داشــت، ادامــه کار ب
بازیگــر ســریال ایــل دا بــا تاکیــد بــر 
ــل دا  ــه ای ــده در فیلمنام ــود آم ــرات به وج تغیی
ــی  ــی کرونای ــا تعطیل ــد از ماه ه ــه داد: بع ادام
ــاع  ــه دف ــاز هفت ــه آغ ــریال را ب ــد س ــروه بای گ
مقــدس مــی رســاند و به همیــن دلیــل فیلمنامه 
ــر  ــا اث ــد ت ــد و کاری کردن ــه ش ــار اصالحی دچ
زودتــر از زمــان مقــرر روی آنتــن بــرود. شــاید 
ایــل دا آن اتفاقــی کــه در ابتــدا در فیلمنامــه بــود 

را عملــی نکــرد امــا بــا تمــام ایــن مســائل مــردم تــا امــروز 
ــر  ســریال را دوســت داشــته اند. ســریال های ســال های اخی
ــرا در آپارتمــان و در شــهر تهــران ســپری شــده اند  ــا اکث م
بــه همیــن دلیــل مــردم دوســت دارنــد تــا اثــری متفــاوت را 
تماشــا کننــد، ایــل دا بــه واســطه پرداختــن بــه یــک اقلیــم 
و قومیــت خــاص جذابیت هــای خــاص خــود را بــرای 
ــان ایجــاد کــرده اســت. تماشــاگران از ســریال های  مخاطب
آپارتمانــی خســته شــده اند و سال هاســت کــه ســاخت آثــاری 

ــت. ــده اس ــوش ش ــذرد فرام ــت می گ ــه در طبیع ک
وی دربــاره فیلمبــرداری در دوران کرونــا اضافــه کــرد: 
ســاخت ســریال ایــل دا در اکثریــت مواقــع بــا دوران کرونــا 
روبــرو بــود و همیــن کار را بــرای مــا بســیار ســخت کــرده 
بــود، از ســویی امکانــات ایــن ســریال هــم بــه هیــچ وجــه 
امکانــات خــوب و کاملــی نبــود، امــا در هــر صــورت گــروه 

بــرای رضایــت مخاطــب و تولیــد اثــری بــا کیفیــت تــا انتهــا 
پــای کار ایســتاد و نتیجــه هــم خوشــبختانه مــورد رضایــت 
مخاطــب واقــع شــده اســت.این بازیگــر کهنــه کار طبیعــت 
اســتان لرســتان را یکــی از عوامــل جذابیــت ســریال ایــل دا 
دانســت و دربــاره نقــش خــود در ســریال تاکیــد کــرد: مــن 
تاکنــون کار تکــراری در کارنامــه خــودم نــدارم، بــه همیــن 
ترتیــب ایــل دا هــم از جملــه نقش هایــی بــود کــه تاکنــون 
آن را ایفــا نکــرده بــودم. تــا بــه حــال بــا ایــن هیبــت و لباس 

و همچنیــن چنیــن لهجــه ای بــازی نکــرده بــودم.
را  بومــی  مظفــری ســاخت ســریال های قومــی و 
ــد  ــاز دارن ــردم نی ــه داد: م ــد و ادام ــه خوان ــروز جامع ــاز ام نی
ــاخت  ــوند، س ــنا ش ــور آش ــف کش ــای مختل ــا اقلیم ه ــا ب ت
ــا  ــت ام ــدت الزم اس ــه ش ــل دا ب ــون ای ــریال هایی همچ س
ــات  ــد امکان ــود نیازمن ــاز، خ ــن نی ــه ای ــم ک ــوش نکنی فرام
مناســب و حمایــت مســئولین فرهنگــی اســت. 
بــه طــور مثــال در ایــام ســاخت ســریال ایــل دا 
هیچکــدام از مســئولین فرهنگــی اســتان 
ــب  ــم عجی ــد، برای ــا ســر نزدن ــه م لرســتان ب
بــود کــه هیچکــس برایــش مهــم نبــود کــه 
ــا  ــازیم، آنه ــزی را می س ــه چی ــا چ ــال م اص
می توانســتند بــا حضورشــان در پــروژه عــالوه 
بــر دلگرمــی بــه گــروه باعــث رشــد اثر شــوند. 
ــه  ــی ب ــئولین فرهنگ ــتیم مس ــار داش ــا انتظ م
ــد و  ــر بزنن ــل دا س ــریال ای ــه س ــت صحن پش
ــری می ســازیم، شــاید  ــا چــه اث ــد کــه م ببین
مــا در گویــش و انتقــال فرهنــگ دچــار اشــتباه 
بــوده باشــیم، آنهــا می توانســتند حتــی اشــتباه 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا ب ــوند ام ــر ش ــا را متذک م
چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و ســریال هــم بــا 

ــی کــم ســاخته شــد.   امکانات
ــاره  ایــن بازیگــر شــاخص و محبــوب درب
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــر ب ــینما و تئات ــی س تعطیل
بیمــاری کرونــا افــزود: انــگار زور تعطیالت فقط 
بــه ســینما و تئاتــر می رســد، وقتــی همــه مراکز 
و معابــر و ســرویس حمــل و نقــل عمومــی بــاز 
هســتند مــن متوجــه نمی شــوم کــه چــرا صرفــا 

بایــد ســینما و تئاتــر بســته شــود؟
مظفــری در پایــان صحبت هایــش دربــاره 
احتمــال برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 
خاطرنشــان کــرد: مــن متوجــه نمی شــوم 
ــد  ــرا بای ــا چ ــک کرون ــی پی ــرایط فعل در ش
جشــنواره ها برگــزار شــوند، برگزاری جشــنواره 
در شــرایط فعلــی چــه لزومــی دارد؟ اگــر 
ســینما سینماســت کــه وقتــی ســالن های 
ــم  ــنواره را ه ــد جش ــم بای ــینما را می بندی س

ــم. ــل کنی کنس


