
قیمت گذاری خودرو در بورس راهگشا نیست!
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در 
داخل کشور و به دست مردم قابل حل است، گفت: راهکار 
حل مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال 

کردن راهکارهای سیاسی رفتن خطاست.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو 
را از معضالت امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم برای 

تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم 
نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئوالن باید موضوع 
تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند 

سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جوالن دهند.
صفحه 2

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

 طرح تامین کاالهای اساسی 
چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار می گیرد

دالر خریدار ندارد!
اجرای  پی  در  که  است  روز  چند 
اقدام  بانک مرکزی   ارزی جدید،  سیاست 
به عرضه ۵۰ میلیون دالر در بازار متشکل 
ارزی کرده و آنچه در این بین حائز اهمیت است نبود 
استقبال و تقاضا از این میزان عرضه اسکناسی ارز است.

درگیر  ارز  بازار  که  امسال  ابتدایی  ماه های  در 
این  مرکزی  بانک  کل  رئیس  شد،  قیمت ها  افزایش 
امر را موقتی  دانست و برنامه خود برای مدیریت بازار 
ارزپاشی  نه  سفته بازانه  رفتارهای  از  جلوگیری  را  ارز 

اعالم کرده بود.
 همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد و 
آگاهی، منابع خود را در بازار نمی پاشد و بانک مرکزی 

قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند.
صفحه 3

تندخوانی دقیقا در کجای زندگی مان است؟

روش درست مطالعه کردن 
و افزایش درک مطلب
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
»متری شیش و نیم« 

در جشنواره فیلم 
بوردو

6ورزش
پروین: مجلس
 برای استقالل
 و پرسپولیس 

بودجه در نظر بگیرد !

هنگ 7فر

نهمین جشنواره فیلم مستقل بوردو در کشور فرانسه میزبان 
نمایش دو فیلم ایرانی خواهد بود.

در این رویداد سینمایی که از تاریخ ٢٢ تا ٢٧ مهر در فرانسه 
برگزار شد، فیلم »متری شیش و نیم« ساخته سعید روستایی 

در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در آمد

پرسپولیس قهرمان چهار دوره اخیر فوتبال لیگ برتر ایران 
بوده و در رقابت های آسیایی نیز نمایش  های خیره کننده ای 
ارائه کرده و یکی از بهترین تیم های آسیا در سال های اخیر 
به شمار می رود، ولی کسب این نتایج هم باعث نشده که این 

باشگاه با مشکل مالی مواجه نباشد.

نشست »شعر و ادبیات فارسی از نگاه ایران شناس برجسته 
ژاپنی« به مناسبت سالروز بزرگداشت حافظ در ادامه سلسله 
نشست های تخصصی رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در ژاپن 
و در راستای معرفی فرهنگ و تمدن ایران و اسالم، با پخش زنده در 
فضای مجازی، با سخنان پروفسور امیکو اوکادا یکی ازبرجسته ترین 

شخصیت های ایران شناس ژاپنی برگزار شد. 

ایران 
کشور شعر، غزل
 و ادبیات است

مشکالت معیشتی راه حل سیاسی ندارد آموزش مجازی بعد از کرونا هم
 ادامه می یابد

آیین اختتامیه نخستین دوره مسابقات ملی تولید محتوا فن ورز )فرصت سازی 
وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  الری  سادات  سیما  دکتر  حضور  با  کرونایی( 
بهداشت و دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه 
فنی  و حرفه ای کشور برگزار شد. در این مراسم دکیر سیما سادات الری اظهار داشت:  
کرونا باعث شد نسل های قبل، فرصتی برای ایجاد ارتباط با تکنولوژی پیدا کنند و نسل نو نیز از 

زبان تکنولوژی توانست حرف خود را بزند.
صفحه 2

از  برنامه  هشتمین  در  جهرمی  محمدجوادآذری 
بر محور تحول و بهبود  برنامه های گفت و گو  سلسله 
یادگیری که با حضور وزیر آموزش و پرورش، 3۱ مدیرکل 
استانی و بیش از ۷۵۰ رئیس اداره آموزش و پرورش سراسر کشور 
که به صورت ویدئوکنفرانس و در بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار 
داشت: یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر قرار گرفت بخش آموزش 

کشورها است که بسیاری از کشورها آمادگی الزم را برای مواجهه با 
این پدیده را نداشتند. آموزش و پرورش تالش های زیاد و ارزشمندی 
را در چند ماهه اخیر انجام داد و در استمرار آموزش دانش آموزان شاهد 
مجاهدت همه کادر آموزش و پرورش کشور بودیم و در این شرایط 
سخت معلمان صحنه های بزرگی از ایثار و فداکاری خود خلق کردند.
صفحه 2

تبلت دانش آموزی تا چند ماه دیگر تولید می شود
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صفحه 3

سرمقاله
چرا اصول گرایان برای رسیدن 

به پاستور عجله دارند؟
 مصطفی داننده

اصول گرایان در حال شمارش روزها هستند تا زمان انتخابات ۱4۰۰ 
فرابرسد و آنها بتوانند به حسرت 3۱ ساله خود برای رسیدن به پاستور 

پایان دهند.
هیاهوی آنها در مجلس هم این روزها به خاطر همین معناست. آنها 
نگران هستند در ماه های باقی مانده از دولت روحانی، اتفاقی رخ دهد که 

دوباره دست شان از ریاست جمهوری کوتاه بماند.
فکر می کنید چرا آنها این همه نگران سخنان حسن روحانی هستند؟ 
اصول گرایان  می زند،  حرف  صلح  و  مذاکره  از  جمهور  رییس  هرگاه 
شمشیرهای خود را از نیام بیرون می آورند و باالی سر رییس قوه مجریه 
می گیرند و به او می گویند که تو چه کاره هستی که از صلح و گفت وگو 

حرف می زنی؟
خوبی  به  جریان  این  است.  درک  قابل  سیاسی  جناح  این  نگرانی 
می داند که پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده و 
یا تغییر روش ترامپ و ایران در قبال یکدیگر، می تواند شوک مثبتی به 

بازار ایران وارد کند.
اصول گرایان به دنبال وضعیتی مثل انتخابات مجلس یازدهم هستند. 
این  پیروزی  برای  زمینه  و  نمی روند  رای  پای صندوق  مردم خسته که 

جریان فراهم می شود.
مثبت شدن وضعیت اقتصادی کشور و بازگشت ثبات به دریای طوفان 
زده زندگی مردم، می تواند دوباره دست اصول گرایان را از پاستور کوتاه 
کند و آنها به ویژه رییس شان در مجلس در حسرت عبور از میدان پاستور 

تهران و رسیدن به نهاد ریاست جمهوری بمانند.
راست گرایان هرکاری می کنند که روحانی با آرامش دولت خود را 
از رییس  تا لحظه آخر  آنها می خواهند کاری کنند که  پایان نرساند.  به 
جمهور و دولت دوازدهم راضی نباشند. روحانی نباید کشتی طوفان زده 

اقتصاد ایران را به سرمنزل مقصود برساند.
البته دراین میان یادآوری این نکته هم ضروری است که نمی توان 
از نقش شخص حسن روحانی در به وجود آمدن شرایط فعلی و امیدوار 

شدن اصول گرایان به راحتی گذشت.
به  را  ثبات  توانست  برجام،  و  هسته ای  مذاکرات  لطف  به  روحانی 
کشور هدیه کند. مردم در دولت اول او ثبات قیمت ارز و کاالها را تجربه 
انتخابات 96 به  آنها در  تا دوباره  کردند. همین حس آرامش باعث شد 

شیخ دیپلمات و برنامه های او اعتماد کنند.
خروج آمریکا از برجام، روحانی را آچمز کرد و تمام برنامه های او را 
بر باد داد. روحانی دولتش را بر اساس تدوام برجام چیده بود اما داستان 

به گونه ای دیگر رقم خورد.
رییس جمهور روحانی نتوانست از شوک به ُکما رفتن برجام خارج 
خود  بدترین شکل  به  کشور  شرایط  تا  شد  باعث  انفعال  همین  و  شود 
برسد. روحانی تقریبا برنامه مشخصی برای وضع موجود نداشت و همین 
بی برنامه گی باعث شد تا امروز اصول گرایان در که انتخابات های مختلف 
طعم شکست را چیده بودند، دوباره هوای مجلس و ریاست جمهوری به 

سرشان بزند.
جمهوری  ریاست  گرفتن  دست  به  آماده  و  کردند  فتح  را  مجلس 
باید شاهد یک رییس  باشد،  اگر شرایط کشور به همین منوال  هستند. 
به  آمریکا  بازگشت  مثل  دیگری  اتفاق  اگر  اما  باشیم.  اصول گرا  جمهور 
برجام رخ بدهد شاید داستان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱4۰۰ ایران 
به گونه ای دیگر نوشته شود. این تفاوت زمانی حاصل می شود که رییس 
جمهور روحانی 6 ماه متفاوتی را رقم بزند. 6 ماهی که می تواند او را به 

رییس جمهور متفاوت تبدیل کند.                   

 جعفر محمدی 
در حالی که تهران حدود ۱۰ درصد از جمعیت کل ایران 
را در خود جای داده است، ۵۰ درصد از مرگ های کرونایی در 

آن رخ می دهد.
روزانه حدود  تهران،  رئیس شورای شهر  اعالم  اساس  بر 
۱۵۰ نفر در تهران بر اثر کرونا می میرند؛ البته اگر اظهارات دکتر 
حریرچی -  معاون کل وزارت بهداشت -  را هم مد نظر قرار 
دهیم به عدد 3۰۰ فوتی در روز )فقط در تهران( می رسیم: یک 
کشتار جمعی هولناک.در برابر این فاجعه خوف انگیز، استانداری 
تهران اعالم کرده است که محدودیت های کرونایی تا آخر هفته 

در تهران تمدید می شود.
چنان از »محدودیت کرونایی« حرف می زنند که فکر می 
اند تا جلوی فاجعه را بگیرند ولی  اندیشیده  کنی واقعًا تدبیری 
وقتی جزئیات را می بینی، متعجب می شوی؛ محدودیت های 

اعالم شده از سوی استانداری تهران را بخوانید:
-  در خصوص برگزاری کالس ها در مدارس, دانشگاه ها و 
سایر آموزشگاه ها تاکید بر آموزش های غیر حضوری و بهره گیری 

از فضای مجازی است.
-  ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی و همایش هاو فعالیت باشگاه های ورزشی، ورزش های 
از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه،  پر برخورد 
قهوه خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، مراکز تفریحی 

آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی و همچنین 
برگزاری نماز جمعه ادامه دارد.

همین؟! بله همین! خسته نباشید، خدا قوت!
غیر  های  آموزش  بر  تاکید  بگوید  استاندار  آقای  که  این 
اگر  کنند  می  فکر  واقعًا  یا  محدودیت؟!  شد  است،  حضوری 
منع  را  پربرخورد  و سایر ورزش های  و جودو  تمرینات کشتی 

کنند، کمر کرونا می شکند؟
راستی چند درصد از شیوع کرونا مربوط به کافه ها و باغ 

وحش ها و استخرهاست یا مرتبط به مراسم مختلف؟
البته که تعطیل کردن موارد اعالمی الزم بوده است ولی 

آیا واقعًا کافی هم است؟ قطعًا و قطعًا نه! 
اگر آقای استاندار افتخار دهد و یک روز ماسک بزند و با 
مترو و اتوبوس به استانداری برود و به خانه برگردد، متوجه می 
شود که عامل انتقال بیماری، فقط شهربازی و قهوه خانه نیست، 
همین سیستم فشل حمل و نقل عمومی است که در آن، اغلب 
دهان مردم بینوا توی صورت همدیگر است )حاال شما هی از 

لزوم فاصله دو متری حرف بزنید!(.
چرا تعطیلی موقت ادارات دولتی و بخش عمومی یا دورکاری 
جدی و نوبت بندی حضور کارمندان را پیگیری و اجرا نمی کنید؟

نمی توانید به کارمند بخت برگشته بگویید هر روز سر کار 
بیا و در اداره هم پروتکل های بهداشتی را رعایت کن ولی هر 
روز یکی دو ساعت - و بعضًا بیشتر-  در تجمعات به هم فشرده 

اتوبوس ها و متروها و ایستگاه ها باش و کرونا بگیر!
این ها »محدویت های کرونایی« است یا »شوخی و رفع 

تکلیف«؟ جان مردم واقعًا برایتان مهم است؟!
چرا استاندار محترم از ستاد ملی کرونا نمی خواهد تهران 
را به مدت دو هفته تعطیل و قرنطینه کند تا آمار فروکش کند و 
سیستم درمانی فرونپاشد؟ مگر فکر می کنند امکانات انسانی و 

مادی درمانی ما، بی انتهاست؟
اگر یاد آقای استاندار مانده باشد، اوایل کرونا که اصناف بعد 
از تعطیلی چند روزه، اجازه فعالیت یافتند، قرار شد که پروتکل 
عنوان  به  شود.  رعایت  صنفی  واحد  هر  توسط  بهداشتی  های 
مثال، اعالم شود که در هر مغازه بر اساس نوع فعالیت و متراژ و 
... چند نفر می توانند همزمان حضور داشته باشند. اما آن طرح 
بهداشتی روی شیشه  فقط در حد چسباندن یک کد رهگیری 

مغازه متوقف ماند. 
چرا سیستم نظارتی تان بدان حد بی عرضه و ناتوان و شاید 
هم بی خیال بود که نتوانست بر آنچه خودتان اعالم کرده بودید 
نظارت کند؟ نتیجه هم شد تراکم مردم در فروشگاه ها به ویژه 

در مراکز خرید بزرگ و شیوع بیشتر کرونا.
چرا آخر هفته ها که مراکز خرید و پارک ها و خیابان های 
تهران غلغله است، مردم را ملزم نمی کنید که در خانه بمانند و 
این ویروس بی رحم را در مهمانی ها و خریدها و معابر به هم 
ندهند؟! اصاًل همین الزامی شدن ماسک در معابر عمومی را چقدر 

جدی گرفته اید و بر اجرایش نظارت دارید؟!
حتماً آقای استاندار می داند که سفر یکی از مهم ترین عوامل 
شیوع کروناست ولی چرا برای سفرهای بین جاده ای جریمه های 
سنگین وضع نمی شود تا فقط کسانی سفر بروند که واقعًا کاری 
مهمی دارند؟ نمی دانم چند درصد از کرونای گسترش یافته در 
شمال ایران مربوط به تهرانی هاست ولی حتمًا عدد بزرگی است. 
چرا آخر هفته ها جاده های شمال را مسدود نمی کنید یا عوارض 

سنگین موقتی بر آنها اعمال نمی کنید؟
همه  و  نیست  تهران  استاندار  با  تنها  سخن  روی  البته 
مسووالن به ویژه شخص رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مبارزه 
با کرونا نیز مخاطبان این نوشتار هستند ولی چون استاندار تهران 
از محدودیت های پرطمطراق سخن می گوید که عماًل توخالی 

اند، مشخصًا ایشان را بیش از بقیه مورد خطاب قرار داده ایم.
این نقد، همچنین متوجه مسؤوالن سایر استان های درگیر 
کرونا نیز هست ولی گویا آقایان و خانم های مسؤول، می ترسند 

تصمیمات جدی و قاطع بگیرند و جان مردم را نجات دهند!
مسؤوالن محترم!

با بستن چهار تا قهوه خانه و استخر و تعطیلی نماز جمعه و 
اقدامات کم اثری مثل این ها، کرونا مهار نمی شود؛ به خودتان 
بیایید و 4 تا تصمیم جدی و قاطع بگیرید و ملتی را از کشتار جمعی 
نجات دهید؛ اگر هم جرأت تصمیمات بزرگ ندارید، بسیار بی جا 
کرده اید مسندهای مدیریتی را اشغال و در واقع غصب کرده اید.

 سیدشهاب الدین چاوشی
ملاه ربیع ماه میلالد پیامبراعظم و احیاگر مکتب 

وآیین اصیل اوامام صادق علیهم السلالم اسلت.
درآسلتانه هفتله ی وحدت که بله ابتکاربزرگان 
جمهلوری اسلالمی بلرای تقریلب مذاهب اسلالمی 
ازنماینلدگان  برخلی  تلالش  گرفلت شلاهد  شلکل 
معله  جا وحلدت  شلی  پا فرو درجهلت  مجللس 
خداوندسلبحان  کله  پیامبربزرگواراسلالم  هستیم!
اورارحمله للعالمیلن معرفلی میکنلد در بیلان فلسلفه 
ی بعثلت خویلش تکمیلل وتتمیم ملکارم اخالقی را 
گوشلزد میکنلد »انی بعثت التملم مکارم االخالق«.

چندیسلت پرخاشلگری وادبیلات توهیلن آمیلز 
ونسلنجیده توسلط برخی افراد بی مالحظله مرزهای 
تقوای سیاسلی دریده شلده و فرهنگ سیاسلی جامعه 
درحال آسلیب دیدن اسلت. نمایندگانی کله آرا اندک 
خودشلان را ازبرخلی شهرسلتانها پشلتوانه هتاکلی به 
رییلس جمهلو رمنتخب بلا رای 24 میلیونلی قرارداده 
انلد به ابعاد حقوقی سیاسلی وحتی فرهنگی واخالقی 
ادامله  ندارنلد.  توجله  درافکارعموملی  اظهاراتشلان 
وتسلری ایلن نوع ادبیلات مغایرباآموزه های شلریعت 
محملدی ومکتب جعفری که پیروانشلان را اهل مدارا 

وگفتگلو ونحلن ابنلا الدلیل ملی خوانند.
جامعله  اخالقلی  دربنیانهلای  تزللزل  سلبب 
وکمرنلگ شلدن اعتملاد عموملی ملردم نسلبت بله 
همله ی مسلئوالن خواهلد بلود! آنانکله بلی توجله  
بله حساسلیت جایگاههلا وتکیله برتریبونهایلی کله 
دراختیاردارند براحتی دیگرمسلئوالن حتی رییس یک 
قلوه مسلتقل ونفلردوم حاکمیت راباادبیات ناشایسلت 
وتهدیدآمیلز موردخطاب قرارمیدهندوگمان می کنندبا 

ناسلزاگویی وادبارملردم اقبال مردم بسلوی انان جلب 
خواهدشلد سخت دراشلتباهند.

شلرایط موجودکشلور اگلردراوج اقتدارهلم کله 
فرض کنیم محصول تالشلهای سله قوه اسلت واگر 
نابسلامان هم بدانیم محصول مشلترک حاکمیت سله 
قلوه اسلت . هربخش ازحاکمیت باید به قبول سلهم  
مسلئولیت خلود دربروزمشلکالت ونابسلامانی هاهلم 
بایلد پلای بندباشلد بافرافکنلی نمیتلوان توفیقلات را 
مصلادره کلرد ونقائلص رابله رقیلب واگذاشلت. اگلر 
چرابله  راایجادکلرده  مشلکلی  عملکرددوللت  صرفلا 
وزرای ضعیلف رای داده اید؟ ودرثانی مگردولت بدون 
قانلون مصلوب دوللت قادربله اقدام و حرکت اسلت؟

ایلن همه دسلتگاه نظارتی که هلرروز وزارتخانه 
هلا بلرای اصلالح امورخیمله میرننلد چرامجلسلیان 
راازنقلص قوانین ونقلض احتمالی آنها باخبر نسلاخته 
انلد واگلر آگاه سلاخته اندچرامجللس پیگیلری نکرده 
مجللس  اهرمهلای  نظلارت  کارهلای  راه  اسلت؟ 
اساسلی  درقانلون  بردوللت  نظلارت  بلرای  قانونلی 
ازتذکر،سلوال ،اسلتیضاح  اسلت نله بلی حرمتلی بله 
نهادهلا وشلخصیت هایلی کله قبول مسلئولیت کرده 
انلد !پنلاه بلردن بله تخریلب وجهله یک قلوه وراس 
آن کاری مذموم وغیراخالقیسلت که باسلنت وسلیره 
حضلرت رسلول ومکتب اسلتداللی اهلبیت درتعارض 
اسلت. کسلانی کله فرهنلگ تندخویلی را درسلپهر 
عرصله سیاسلی کشلوررواج ملی دهند وبلرروی ادب 
تخاطلب پامیگذارنلد بایلد بدانند خواسلته وناخواسلته 
دردام ماکیاولیسلم افتلاده انلد که تالش برای کسلب 

قلدرت انلان رابه هررفتلاری مجازمیسلازد!
این شلیوه هاتیغ دودم اسلت که عالوه برحریف 

خودشلان را نیززخلم میزنلد حتلی عمیلق ترازرقیلب 
درصالحیلت  حاکمیلت  وارکان  دوللت  نقلادی   !
همله ی آگاهلان اسلت ودرجهلت اجلرای فریضله 
دارد  تملام  اهمیتلی  ازمنکلر  ونهلی  امربمعلروف  ی 
حنلی درکتلب معتبرحدیثلی بابلی بله نصیحله ائمله 
املا مفهلوم نصیحلت  یافتله  المسللمین اختصلاص 
باادبیلات دشلمن پسلند  وامربمعلروف  وخیرخواهلی 
بلرای خادملان کشلورومیهن قابلل جملع نملی تواند 
باشلد؟!    درشلت گویلی ،تشلدید کینله هلا وایجلاد 
التهلاب بیش از حد درجامعه وبه یاس کشلاندن مردم 
واثبلات نادرسلتی انتخابشلان برفلرض صحت!صرفلا 
فضارابلرای فرصلت طلبلان وفرصلت سلوزانی کله 
بادرک نادرسلت ازفضلای بحرانهای اجتماعی درصدد 
دسلتیابی بله حفظ قدرت حتی باحضلور حداقلی مردم 

. هستندمسلاعدترخواهدکرد 
 جمهوری اسلالمی درغیلاب اکثریت مردمی که 

این نظام راایجادکردندقادربه حیات نیست .    
برهمله ی دلسلوزان کشلورفرض اسلت دسلت 
بدسلت هم دهنلد وازمطللق انگاری فکروخلود جناح 
خلود بپرهیزنلد ودرمقابلل دشلمنانی کله موجودیلت 
ایلن مللت وکشوررانشلانه رفتله اندیدواحلده باشلند. 
همله بایددرصددجذب حداکثری ملردم برآیند وبدانند 
کله بقلول شلهیدرجایی بدون دسلت میتلوان زندگی 
کلرد وبلدون ملردم هرگلز!! پرواضلح اسلت دوللت 
تدبیلر نتوانسلت دردوردوم کله تعلداد مردم بیشلتری 
بله آن اعتمادکردنلد رضایلت عموملی راارتقادهلد اما 
درجسلتجوی دالیلل آن نبایلد ازجلادة انصلاف خارج 
شلدوحتی پیملان شلکنی دشلمن رابلردوش دوللت 

انداخلت !

دیدگاه

آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران
یادداشت

این ها هیچ وقت نمی فهمن !
پارمیس الریجانی

برداشتی از نمایش »اسموکینگ روم«
استقبال قابل توجه از نمایش » اسموکینگ روم « در ایام کرونا بهانه ای 

شد برای اینکه بعد از مدت ها به محیط تٔياتر سربزنم .
فضا، نور، موسیقی و حصار های کشیده شده بر دوره بازیگر ها در ابتدا برای 

ما درگیری و پیچیدگی های داستان را مشخص می کند.
طراحی لباس تداعی کننده از لباس زندانی همه به یک شکل ولی هر فرد 

از یک کشور؛
معرفی بازیگر ها در قالب موضوع و داستان؛ با نشان دادن آدم های مختلف 
از کشورهای مختلف در اسموکینگ روم فرودگاه ، تاثیر رسانه در همه کشور ها 

را متوجه می شویم .به طور کلی رسانه مرزبندی ندارد.
نمایش می توانست با نشان دادن لهجه های مختلف زبان بازیگر را به رخ 

بکشد، اما لهجه بد بازیگر ها کمی تو ذوق می زند.
به رخ کشیدن بدن بازیگر از ابتدای نمایش بسیار عالی است .

ایده بسیار جالب تکرار کردن یک جمله در حالت های مختلف ) عصبانیت( 
اما با شکست مواجه شدن بخاطر عدم توانایی در تغییر زبان بازیگر.

تاثیر رسانه در زندگی اقوام مختلف به طور خیلی واضح نشان داده شد.
قابل توجه است که توضیحی که درمورد زندگی هر بازیگر به ما داده میشود 

رو قبول میکنیم و اینجا تاثیر یک مانیتور حتی روی مخاطب.
ما همه زندانی رسانه ایم بدون هیچ مرزی

مسیری که برای ما مشخص می شود را قبول می کنیم
آدم هایی که همه داشتن از رسانه پیروی میکردند حاال تصمیم میگیرن که 
ن پیروی نکنند ، اما باز در دام رسانه می افتند و باز مثل همیشه کسی که از  از آ

واقعیت خبر داره به بند کشیده میشه .
بی ارزش بودن مرگ این همه آدمیزاد و اتفاقات ناگوار در حد شرطبندی 

یک پاستیل.
به طور کلی نمایش بسیار خوبی بود و در این ایام پیشنهاد من به شما.

 و من اجازه نوشتن برداشت خودم را ندارم.
و این نقد را با یک دیالوگ نمایش تمام می کنم:

اینا هیچ وقت نمیفهمن ! اینا حتی نمی دونن من واقعی هستم یا نه اما به 
من اعتماد دارن ! اینا با خبر بعدی خبر قبلی یادشون میره!

خبر بعدی چیه؟
افتادن یه هواپیما

نگاه و نظر

این ها »محدودیت « است یا »شوخی و رفع تکلیف«؟
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سیاست بگیر و ببند، سیاستی شکست خورده است
یک عضو کمیسیون فرهنگی درخواست کرد که به جای افزایش محدویت 

ها برای زندگی به همراه کرونا تمهیدات الزم اندیشیده شود.
حجت االسالم حسین میرزایی با اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور بیان 
کرد: در این شرایط سیاست بگیر و ببند و قرنطینه سیاست شکست خورده ای است، 

باید تمهیدات الزم را برای زندگی با کرونا اندیشید و با این ویروس زندگی کرد.
نماینده مردم اصفهان افزود: آن شخصی که مردم را قرنطینه می کند و می 
گوید در خانه بمانید آیا هزینه ضروریات زندگی مردم را هم می پردازد؟ با قرنطینه 
کردن عده ای از مردم که نان شبشان وابسته به کار روز است زمینه مرگ آن 
ها را فراهم می کند، این سیاست سیاست غلطی است، مردم ما مردمی فهمیده 
هستند و در آن مقطعی که ضرورتی را درک کنند به خوبی همکاری می کنند، اگر 
دولت به این توجه نیاز دارد باید به اقناع فکری و اندیشه ای مردم در حوزه رعایت 

پروتکل ها اهتمام بورزد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: به جای درنظر گرفتن جریمه 
برای مردمی که دچار مشکالت معیشتی هستند به افرادی که ماسک ندارند به 
صورت رایگان ماسک داده شود تا مردم هم ماسک بزنند، مردم امروز در تهیه 
ماسک دچار مشکل هستند، هزینه تهیه ماسک معمولی که صرفا برای چند ساعت 
یا یک روز کارایی دارد برای یک خانواده 4 نفره بسیار باال است و تامین این موضوع 

برای خانواده در این شرایط اقتصادی سخت است.

باید فقط یک سوم کارمندان در ادارات حضور یابند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که دولت 
باید هم در بحث مدارس و هم در بحث ادارات دولتی ورود جدی داشته باشد و از 
ظرفیت دورکاری حداکثری استفاده شود به طوری که تنها یک سوم از کارمندان 

در محل کار خود حضور یابند.
اسماعیل حسین زهی با تاکید بر ضرورت دورکاری کارمندان و پرهیز از 
سفرهای تفریحی در شرایط کرونایی، بیان کرد: با توجه به اینکه امروز شاهد 
هستیم آمار مبتالیان به کرونا در اکثر استان ها اوج گرفته است، انتظار می رود 
شهروندان پروتکل های بهداشتی را بیش از گذشته با جدیت دنبال کرده و به طور 

ویژه از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت نیز باید هم در بحث مدارس و هم در بحث 
ادارات دولتی ورود جدی داشته باشد و از ظرفیت دورکاری حداکثری استفاده 
شود،  باید تدبیری اندیشیده شود تا مراجعات به ادارات نیز کاهش یافته و تنها یک 
سوم از کارمندان در محل کار خود حضور یابند. در خصوص سر رسید مهلت مالیاتی 

و یا تمدید پروانه و یا امور بانکی، تمدیدی دو ماه صورت گیرد.

طرح تامین کاالهای اساسی چهارشنبه در دستور کار مجلس 
قرار می گیرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که طرح تامین 
کاالهای اساسی روز چهارشنبه در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

این هفته  تا طی  دارد  نظر  در  بابایی گفت: کمیسیون  حمیدرضا حاجی 
جمع بندی الزم را نسبت به طرح انجام دهد تا طرح روز چهارشنبه در دستور کار 

صحن علنی مجلس قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: منابع مالی تعیین شده 
برای طرح تامین کاالهای اساسی منجر به افزایش سقف بودجه نشده و تغییری در 
آن ایجاد نمی کند. این طرح همچنین هیچ ارتباطی به بحث یارانه ها و حذف ارز 

42۰۰ تومانی نداشته و احکام بودجه را دستخوش تغییر نمی کند.
نماینده مردم همدان گفت: سازمان تامین اجتماعی حدود 4۵ میلیون نفر را 
تحت پوشش دارد و می تواند از این طریق اقدام کند، همچنین سازمان های حمایتی 
دیگر یا حتی نیروهای مسلح و کسانی که توانایی تبدیل اموال دولت را به پول و 
سپس کاال دارند، می توانند در این طرح با یکدیگر هماهنگی های الزم را انجام 

داده و به موجب وظایف ذاتی خود در این راستا عمل کنند.

مشکالت معیشتی راه حل سیاسی ندارد
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در داخل کشور و به دست مردم 
قابل حل است، گفت: راهکار حل مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال 

کردن راهکارهای سیاسی رفتن خطاست.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از معضالت امروز 
کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود 

داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئوالن باید موضوع تأمین داروی مورد 
نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این 

عرصه جوالن دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله 
تسلیحاتی کشورمان گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفًا 
به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی ها 

علیه ملت ایران برداشته شوند.
رئیسی با بیان اینکه غربی ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به 
روز ظلم و ستم آنها بیشتر می شود گفت: مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه 
مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی ها حاضر شد. ساز و 
کار هم این است که اقداماتی در جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل زندگی و 

معیشت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در داخل کشور و به دست توانای 
مردم قابل حل است، خاطر نشان کرد: راهکار حل مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد 

نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنیت قضائی اشاره کرد و با 
تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه 
ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی 
از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابالغ 
آن سند است و همه همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.

رئیس قوه قضائیه، »حق الناس« را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان 
کرد و گفت: »حق الناس« و »حقوق مردم« قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق بشر 
باشد، آموزه نبی مکرم اسالم است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است
رئیسی افزود: »حق الناس« از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه 
نیز بر آن تصریح دارد و با ابالغ سند امنیت قضائی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده 

جدی از حقوق مردم صیانت شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از 
بانک های کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل و دیگر عواملی که در 
بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور می کنند می توانند 
مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.

رئیسی خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی اجازه نمی دهد کسانی که به نحوی به 
بیت المال دست اندازی می کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال 
به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد 

و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه 
ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند 
پول هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می کنند، برای آنها منفعتی به دنبال 

می آورد.
در این نشست، مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها از هدف گذاری این 
سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانیان در سال 
9۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده شده، این آمار در 6 ماهه اول امسال به 23 
درصد افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این رشد 
بدون ایجاد ظرفیت های جدید و با استفاده از ظرفیت های موجود و در همین شرایط دشوار 

کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر می برند، محقق شده است.

آنچه در ماجرای خودکشی دانش آموز بوشهری دیده نشد
خبری  شته  گذ هفته 
مبنی  منتشر شد  تکان دهنده 
بر اینکه یک نوجوان ۱۱ ساله 
در شهرستان دّیر استان بوشهر به نام 
سیدمحمد موسوی زاده به دلیل نداشتن 
استفاده  امکان  و عدم  تبلت  یا  موبایل 
حلق آویز  را  خود  مجازی،  آموزش  از 

کرده است.
فضای  در  سرعت  به  خبر  این 
مجازی دست به دست شد و رسانه های 
مانور  آن  روی  توانستند  تا  هم  معاند 
دادند. گرچه در ابتدا آموزش و پرورش 
علت  که  کرد  اعالم  دیر  شهرستان 
و  است  نبوده  موضوع  این  خودکشی، 
سپس خانواده این نوجوان در گفت وگو 
با برخی رسانه ها تاکید کردند که علت 
بوده  دقیقا همین  فرزندشان  خودکشی 
است و هنوز هم بخشی از ماجرا مبهم 
است، اما آنچه به یقین می توان درباره 
آثار  آوار تنگدستی و  آن صحبت کرد، 
ناشی از آن است که امروز بر سر بسیاری 
از افراد جامعه فرود آمده و حوادثی تلخ 
مانند آنچه درباره »سیدمحمد« گفته شد 
را رقم می زند. امروز بر اساس آمارهای 
رسمی بیش از 3 میلیون دانش آموز از 
مانند  آنالین  آموزش  ملزومات  داشتن 
تبلت یا موبایل محرومند و این یعنی این 
تعداد بازمانده از تحصیل در کشور داریم.

و  معیشتی  مشکالت  از  گذشته 
دیگر  عوامل  برخی  فراوان،  اقتصادی 
نقش  آن  نتایج  و  فشارها  این  در  نیز 
دارند که کمتر مورد توجه قرار می گیرند. 
موبایل،  و  تبلت  قضیه  همین  در  مثال 
نباید فراموش کنیم که تا کمی پیش از 

یک سال قبل، دو برند مشهور کره ای 
یعنی ال جی و سامسونگ، یکه تاز بازار 
موبایل و تبلت در ایران بودند و به سبب 
وفور کاالی این دو برند در بازار، قیمت 
این محصوالت تا حدی منطقی بود اما 
ترامپ و خروج  به محض اخم و تشر 
غیرقانونی او از برجام، این برندها هم 
از کشوری  ماست ها را کیسه کردند و 
فروش  به  آن  در  سال  سال های  که 
به  پا  بودند  مشغول  خود  محصوالت 
فرار گذاشتند!خروج ال جی و سامسونگ 
از ایران، بازاری را که بیشترین سهم  را 
از این دو برند داشت راکد کرد و قیمت 
این محصوالت که تا پیش از آن قابل 

تحمل بود، سر به فلک کشید.
ی  سو مو س  عبا سید چه  گر
در  خارجه  وزارت  وقت  سخنگوی 
توییتی بدون آنکه نامی از این دو شرکت 
شرکت های  »برخی  که  نوشت  بیاورد 
اخیر  ماه های  و  در سال ها  که  خارجی 
ایران  آمریکا،  قلدری  پذیرش  با  صرفا 
را ترک کرده اند بدانند بازگشت به بازار 

به  اما  بود«  ایران بسیار سخت خواهد 
هر حال این یک واکنش سیاسی بود و 
در عمل، بازار ایران ماند و کاالهایی که 
دیگر نبود یا قیمتشان برای عمده افراد 

جامعه معقول به نظر نمی آمد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان 
پایان  تا  اخیر  ماه   ۱2 »طی  موبایل 
هزار   3۸۰ و  میلیون   ۱۵ ماه  شهریور 
حالی  در  شده،  وارد  موبایل  دستگاه 
زمان  مدت  این  در  کشور  مصرف  که 
بوده  دستگاه  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۱۵
موبایل،  وارادات  یعنی  این  است«. 
و همین  نیست  داخلی  نیاز  پاسخگوی 
امر بر اساس قانون عرضه و تقاضا به 

معنای گران شدن اجناس است.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 
»به  است که  پرورش گفته  و  آموزش 
نداریم.  اختیار  در  تبلت  کافی  اندازه 
به دو میلیون و 2۵۰ هزار تبلت برای 
دانش آموزان خود نیاز داریم ولی واقعیت 
این است که این اتفاق نمی افتد زیرا 

توجه  با  و  نیست  میسر  داخلی  تولید 
نمی  ارز، از خارج هم  نرخ  تغییرات  به 
توانیم این تعداد را وارد کنیم. هدف ما 
در گام نخست این است که ۱۰۰ هزار 
تحت  دانش آموزان  اولویت  با  را  تبلت 
یک  کنیم.  تهیه  امداد  کمیته  پوشش 
شرکت داخلی قول هایی داده و تولید را 
شروع کرده است اما اینکه تبلت برای 
همه دانش آموزان فاقد این ابزار فراهم 
شده باشد تا کنون میسر نشده است«. 
این هم یعنی معلوم نیست که خط تولید 
این  جوابگوی  داخلی،  مجموعه های 

حجم از نیاز دانش آموزان باشد.
اکنون فرض کنید یک کارگر ساده 
با حداقل حقوق که میانگین بین یک 
میلیون و 9۰۰ هزار تومان تا کمتر از سه 
میلیون تومان است و دو فرزند محصل 
دارد، باید دو تبلت برای فرزندانش تهیه 
مدارس  آموزش های  ساعت  زیرا  کند 
اینکه دو فرزند از  یکی است و امکان 

یک تبلت استفاده کنند، وجود ندارد.
یک  جان  تبلت  نداشتن  امروز،  
نوجوان را گرفت و فرداها ممکن است 
همین اتفاق برای مردی که نمی تواند 
یا زنی  را فراهم کند  جهیزیه دخترش 
نمی تواند  و  است  خانوار  سرپرست  که 
برای  یک وسیله ساده مثل جاروبرقی 

تمیزکردن خانه اش بخرد، رخ دهد.
اینها فقط گوشه ای از نتایج رفتار 
در  که  است  مشهوری  شرکت های 
توانستند  چه  هر  گشایش،  روزهای 
و  کردند  سود  ایران  مردم  جیب  از 
تنهایمان  تحریم،  سخت  روزهای  در 

گذاشتند. قطعا فراموش نمی کنیم!

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

آموزش مجازی بعد از کرونا هم ادامه می یابد
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت استفاده از فضای مجازی را از 
فرصت های کرونایی دانست و گفت: قطعا بعد از کرونا، بخشی از آموزش های خود 

را به این سمت سوق خواهیم داد.
آیین اختتامیه نخستین دوره مسابقات ملی تولید محتوا فن ورز )فرصت سازی 
کرونایی( با حضور دکتر سیما سادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت و دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه 
فنی  و حرفه ای کشور برگزار شد. در این مراسم دکیر سیما سادات الری اظهار 
داشت:  کرونا باعث شد نسل های قبل، فرصتی برای ایجاد ارتباط با تکنولوژی پیدا 

کنند و نسل نو نیز از زبان تکنولوژی توانست حرف خود را بزند.
با  و  دانست  کرونایی  فرصت های  از  را  مجازی  فضای  از  استفاده  وی 
بیان این که قطعا بعد از کرونا، از این فضا بهره بسیاری خواهیم برد و بخشی 
فنی  دانشکده  گفت:  داد،  خواهیم  سوق  سمت  این  به  را  خود  آموزش های  از 
برگزاری  نیازمند  کرونا  دوره  در  ما  و  دارد  خود  دل  در  را  مهارت  حرفه ای  و 
برای مدافعان سالمت هستیم. آموزش مهارت،  دوره های کوتاه مدت مهارتی 
حوزه  این  در  که  است  مواردی  دیگر  از  نیز  فرهنگ سازی  و  اخالق  خالقیت، 

بسیار دارای اهمیت است.
از  برخی  میان  بیماری کرونا در  به عادی سازی  بهداشت  سخنگوی وزارت 
مردم اشاره کرد و گفت: بیماری کرونا مدت هشت ماه است که در کشور ما شیوع 
پیدا کرده است، در ابتدای ورود این بیماری به کشور، مردم همکاری خیلی خوبی 
با خادمان خود در وزارت بهداشت داشتند، کرونا در ابتدا برای مردم پدیده ای نو بود 
که همین نو بودن، احتیاط و رعایت دستورالعمل ها را به دنبال داشت، اکنون اما 
کمی عادی انگاری در رفتار برخی از افراد دیده می شود که نیاز است این پدیده را 

باری دیگر با زبان جدید به مخاطب انتقال دهیم.
از  استفاده  و  خالقیت  نیازمند  جدید  زبان  این  به  رسیدن  برای  افزود:  وی 
ابزارهای نوین هستیم که به دست جوانان باید برای مردم عنوان شود، جوانانی که 

می توانند در هر خانواده نقش »سفیر سالمت« را بازی کنند.

شرط پرداخت وام شهریه به دانشجویان شاغل شهریه پرداز
زمان بندی اعطای وام های دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
ابالغ شد و در این بخشنامه شرط ارائه وام شهریه به دانشجویان شاغل شهریه 

پرداز اعالم شده است.
سامانه دانشجویی )پورتال( برای ثبت تقاضای دانشجویان از  ۱۵/۰۷/99 تا 
پایان نیم سال تحصیلی جاری فعال است و براساس بخشنامه صندوق رفاه ضرورت 
دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه 

مذکور در بازه زمانی تعیین شده اقدام کنند.
در این بخشنامه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید شده است: اولویت 
های پرداخت وام به دانشجویان، ذیل شرایط اعطای هر وام در آیین نامه پرداخت و 
بازپرداخت ذکر شده و شایسته است در تنظیم و ارسال درخواست ها مد نظر قرار گیرد.

همچنین پرداخت وام )ودیعه( مسکن متأهلی به تمام دانشجویان واجد شرایط 
از سال تحصیلی جاری از طریق بانک طرف قرارداد صندوق انجام و شیوه نامه 

اجرایی آن متعاقبًا به مراکز ارسال خواهد شد.
به  وام شهریه  پرداخت  است:  آورده  وام شهریه  در خصوص  بخشنامه  این 
تمام دانشجویان واجد شرایط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سال تحصیلی 
بایست  و می  گیرد  انجام می  دانشجویان  رفاه  از طریق صندوق  جدید مستقیمًا 
تقاضای دانشجویانی که قباًل از خدمات بانک طرف تعهد صندوق استفاده کرده اند 
و درخواست مجدد برای بهره مندی از خدمات آن بانک در سال تحصیلی جدید را 

دارند، طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز 
شاغل پس از بهره مندی دانشجویان غیر شاغل امکان پذیر است. لذا دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی می توانند در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، پس از 
هماهنگی و أخذ مجوز از صندوق، درخواست دانشجویان شهریه پرداز شاغل را نیز 

طی لیست جداگانه  ارسال کنند.

یک پاسدار حین امر به معروف به شهادت رسید
پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام 
تهران، روز یکشنبه ضمن درگیری با هفت نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس با 

ضربات چاقو مجروح شد و به شهادت رسید.
بر اساس اظهارات شاهدان حادثه، اراذل و اوباش حین پارک خودرو جهت 
خرید نان به اتومبیل بانویی برخورد کرده که پس از اعتراض وی و ورود نانوا 
به ماجرا، درگیری  به وجود آمد و اوباش با الفاظ رکیک و با صدای بلند، نانوا و 
آن بانو را مورد خطاب قرار دادند، در همان حین پاسدار بسیجی محمد محمدی 
وارد صحنه شد و از اوباش خواست در انظار عمومی، عفت کالم را رعایت کنند، 
اما آنان که در ابتدا  دو سه نفر  بودند به فحاشی ادامه دادند و با پاسدار بسیجی 
درگیر شده و سایر دوستان خود را نیز مطلع کردند، در جریان درگیری، یکی 
از اراذل با چاقو ضربه یی به پهلوی جوان بسیجی زد که به دلیل عمق ضربه و 
پاره شدن ریه و قلب محمد محمدی، تالش  پزشکان برای مداوا و احیای وی 

بی نتیجه ماند و به شهادت رسید.

مرگ ۴ کارگر بر اثر گازگرفتگی در قشم
گازگرفتگی در یک کارخانه پودر ماهی در قشم موجب مرگ چهار کارگر و 

مصدومیت یک کارگر دیگر شد.
را  حدثه  خبر محل  این  تایید  با  قشم  بخشدار شهاب  گورانی  عبداللطیف 
شرکت پودر ماهی شهر سوزای ذکر کرد و گفت این عده پس از تعطیالت دو 
روزه برای آغاز کار و شستشوی دیگ به داخل آن رفته و دچار گاز گرفتگی  شدند.

حبیب  وحید  اسحاق،  حبیب  عبدالباسط  را  شده  فوت  کارگان  اسامی  وی 
اسحاق، سعدی کنجلی و سعید محمد شاعر سرودی ذکر کرد.

در همین رابطه سرهنگ حسین الهی فرمانده انتظامی قشم گفت: به دنبال 
این حادثه طبق  دستور قضایی مالک کارگاه بازداشت و دستور پلمپ این واحد 

صنعتی صادر شد.

آبگرمکن بدون دودکش، جاِن زن و شوهر جوان را گرفت
آبگرمکن بودن دودکش و انتشار گاز مونوکسید کربن جان یک زوج را در 

شرق پایتخت گرفت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: این 
حادثه در یکساختمان قدیمی ویالیی در حکیمیه، بلوار باباییان، خیابان پنجم اتفاق 
با حضور آتش نشانان مشاهده شد در ساختمان  افزود:  افتاد.سید جالل ملکی 
قدیمی که به تولید تجهیزات خودرویی اختصاص داشت یک مرد 2۷ ساله و 

همسر 2۱ ساله اش فوت کردند.

فروش خودرو های سرقتی به جای تصادفی!
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران، از دستگیری 2 سارق حرفه ای 

خودرو با کشف 4 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان درباره دستگیری این دو سارق حرفه ای، 
گفت: شهریور ماه سال جاری تعدادی پرونده به پلیس آگاهی منتقل شد. اطالعات 
این پرونده ها حکایت از آن داشت که یکی از سارقان حرفه ای خودرو به نام 
»کیوان« پس از سرقت خودروهای سواری آن ها را دستکاری کرده و به شیوه 

سند نمره کردن به فروش می رساند.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران، ادامه داد: طی بخشی از تحقیقات 
پلیس کارآگاهان کیوان را در حال سرقت با همکاری یکی ازدوستانش به نام 

»مجتبی« دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان به 4 فقره سرقت خودرو و فروش خودروهای سرقتی با 

اسناد خودرو های تصادفی اعتراف کردند.
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5000 AMD Ryzen پردازنده های
 با معماری Zen 3 معرفی شدند

پردازنده های سری رایزن AMD ۵۰۰۰ که مبتنی بر معماری جدید ذن 3 هستند 
به سرعت کالک 4٫9  دارد و  در چهار مدل معرفی شدند؛ قوی ترین مدل ۱6 هسته 

گیگاهرتز دست پیدا می کند.
AMD هفته ها پیش اعالم کرده بود که قصد دارد ۱۷ مهر ۱399 مراسمی ویژه 
برای رونمایی کامل معماری ذن Zen(( 3 3 برای پردازنده های مرکزی و البته نسل 
جدید پردازنده های مرکزی خود برگزار کند. مراسم مهم AMD ساعاتی پیش برگزار 
 )۵۰۰۰ AMD Ryzen( ۵۰۰۰ شد و این شرکت پردازنده های مرکزی سری رایزن
را برپایه ی معماری ذن 3 که متکی بر لیتوگرافی هفت نانومتری است معرفی کرد )این 
تراشه های سری  از  Vermeer شناخته می شوند(. قوی ترین مدل  با کدنام  تراشه ها 

رایزن ۵۰۰۰ مجهز به ۱6 هسته ی پردازشی و 32 ترد است.
پردازنده های سری رایزن ۵۰۰۰ متکی بر معماری کامال جدیدی هستند که نسبت به 
نسل قبل یعنی ذن 2 بهبودهایی محسوس به خود دیده و قدرت پردازشی بیشتری ارائه 
می دهد. AMD می گوید پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ قابلیت های متنوع زیادی دارند که 
عملکرد آن ها را در هنگام اجرای بازی های ویدئویی بهبود می بخشد. یکی از مشخصه های 
مهم تراشه های رایزن ۵۰۰۰، افزایش IPC )دستورالعمل بر سیک کالک( آن ها به شکلی 
محسوس است که باعث می شود این تراشه ها به طور کامل از رقبایشان فاصله بگیرند.

دکتر لیزا سو، مدیرعامل AMD، در جریان برگزاری کنفرانس »جایی که گیمینگ 
آغاز می شود« )Where Gaming Begins( روی صحنه حاضر شد تا یک سری 
توضیحات کلی درباره ی تراشه های AMD به رسانه ها ارائه دهد و سپس به طور ویژه تر 
سراغ تراشه های نسل جدید برود. لیزا سو اعالم کرد جدیدترین نسل از پردازنده های 
مرکزی شرکت تحت مدیریتش با نام خانواده ی رایزن ۵۰۰۰ شناخته می شوند. از مدت ها 

پیش اعالم شده بود رایزن ۵۰۰۰ قرار است مجهز به هسته های ذن 3 باشد.
IPC معماری ذن AMD 3 به میزان ۱9 درصد بهبود پیدا کرده است.

تراشه های سری رایزن AMD ۵۰۰۰ مبتنی بر معماری ذن 3 هستند. هسته های 
متکی بر معماری ذن 3 با استفاده از لیتوگرافی پیشرفته ی هفت نانومتری TSMC ساخته 
شده اند. آن طور که لیزا سو می گوید، IPC هسته های ذن 3 نسبت به هسته های ذن 2 
به میزان ۱9 درصد بیشتر است. به عالوه هسته های ذن 3 ازلحاظ قدرت پردازشی به ازای 
 Ryzen هر وات به میزان 24 درصد بهتر از هسته های ذن 2 هستند. پردازنده های سری
AMD 9 که مبتنی بر هسته ی ذن 3 هستند درمقایسه با ۱۰9۰۰K-Core i9 اینتل تا 

2٫۸ برابر انرژی کمتری مصرف می کنند که عددی درخورتوجه است.
 )Vermeer( ورمیر  کدنام  با  که   AMD  ۵۰۰۰ رایزن  سری  پردازنده های 
ساخته  دسکتاپ  پرقدرت  پلتفرم های  در  استفاده  برای  ویژه  به طور  می شوند  شناخته 
شده اند و شامل حداکثر دو CCD )دای های Core/Cache Complex( و یک 

دای I/O خواهند بود.
 Core معادل( CCX شامل دو CCD در نسل های پیشین معماری ذن، هر
Complexes( بود، اما در معماری ذن 3، هر CCD شامل یک CCX با هشت 
هسته است که برای حداکثر ۱6 ترد به ازای CCX، در حالت تک تردی )T(۱یا دو 
 CCD فعالیت می کند. از آن جایی که تراشه ی رایزن ۵۰۰۰ میزبان حداکثر دوT(2( تردی
است، عدد مربوط به هسته و ترد به ترتیب روی ۱6 و 32 محدود می شود که معادل همان 

تعداد هسته و ترد پرچم دار فعلی AM4 دسکتاپ یعنی 39۵۰X 9 Ryzen است.
کیلوبایت   ۵۱2 دارای   3 ذن  هسته ها ی  از  کدام  هر   ،AMD اعالم  اساس  بر 
حافظه ی کش سطح دوم ))L2 هستند تا به مجموع چهار مگابایت کش L2 به ازای هر 
CCD دست پیدا کنند. بدین ترتیب پردازنده ای که دو واحد CCD داشته باشد دارای 

هشت مگابایت حافظه ی کش L2 خواهد بود.
CCD درکنار حافظه ی کش L2، متشکل از 32 مگابایت حافظه ی  هر واحد 
 CCX بین دو  AMD می گوید در ذن 2 کش L3 در  اشتراکی است.   L3 کش
 L3 دارای حداکثر ۱6 مگابایت حافظه ی کش  CCX واحد  بود و هر  تقسیم شده 
اختصاصی بود. در معماری ذن 3 نیز اندازه ی کش به ازای هر CCD همان قدر باقی 
می ماند، اما اکنون تمامی هسته های به کاررفته در پردازنده می توانند تعداد زیادی کش  

L3 را به اشتراک بگذارند. 
نسل قبل پردازنده های دسکتاپ AMD یعنی خانواده ی رایزن 3۰۰۰ که برپایه ی 
بازار داشتند و به محبوبیت  معماری ذن 2 ساخته شده بودند عملکردی فوق العاده در 
بسیار زیادی دست پیدا کردند. انتظار داریم چنین اتفاقی برای خانواده ی رایزن ۵۰۰۰ 
هم تکرار شود؛ خصوصا با درنظرگرفتن این موضوع که تراشه های رایزن ۵۰۰۰ به شکلی 
محسوس بهبود پیدا کرده اند و این بار نه تنها قوی تر هستند بلکه مصرف انرژی کمتر دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از سنجش زیرساخت 
شبکه  توسط  کشور  اینترنت 
که  شبکه ای  اصلی ترین  عنوان  به  شاد 
و  است  داده  انجام  را  کار  این  تاکنون 
ماه  چند  تا  آموزی  دانش  تبلت  تولید 

دیگر خبر داد.
ر  د می  جهر ی  ر ذ آ د ا جو محمد
برنامه های  سلسله  از  برنامه  هشتمین 
بهبود  و  تحول  محور  بر  گو  و  گفت 
و  آموزش  وزیر  حضور  با  که  یادگیری 
از  استانی و بیش  پرورش، 3۱ مدیرکل 
۷۵۰ رئیس اداره آموزش و پرورش سراسر 
کشور که به صورت ویدئوکنفرانس و در 
ر  ظها ا شد،  ر  برگزا د  شا شبکه  بستر 
داشت: یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر 
قرار گرفت بخش آموزش کشورها است 
را  آمادگی الزم  از کشورها  بسیاری  که 
نداشتند.  را  پدیده  این  با  مواجهه  برای 
و  زیاد  تالش های  پرورش  و  آموزش 
انجام  اخیر  ماهه  چند  در  را  ارزشمندی 
داد و در استمرار آموزش دانش آموزان 
و  آموزش  کادر  همه  مجاهدت  شاهد 
شرایط  این  در  و  بودیم  کشور  پرورش 
سخت معلمان صحنه های بزرگی از ایثار 

و فداکاری خود خلق کردند.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
با اشاره خدمات معلمان در دوران کرونا، 
تصریح کرد: فرهنگیان همواره جزو طبقه 
پیشتاز جامعه هستند و مجاهدت هایشان 
این  باید  و  نیست  کمتر  نهادها  سایر  از 
کرونا  ایام  در  فرهنگیان  مجاهدت های 

مستندسازی و در تاریخ ثبت شود.
شایعه  از  گالیه  با  جهرمی  آذری 
رایگان نبودن اینترنت شاد و سانسور شدن 
اتفاقات  افزود:  ملی  رسانه  در  سخنانش 
خوبی در شبکه شاد افتاد و ظرفیت سازی 
خوبی انجام شد، هیچ پلتفرمی در کشور 
نبوده  باراینترنتی  زیر  شاد  شبکه  همانند 
نداشته  نیز  مخاطب  تعداد  این  حتی  و 
است اما اشکاالتی هم دارد بنابراین همه 
شاد  شبکه  مشکالت  رفعش  برای  باید 

تالش کنیم.
اشکاالت  از  داد: یکی  ادامه  وی 
سه ونیم  دسترسی  عدم  شاد،   شبکه 
و  است  این شبکه  به  دانش آموز  میلیون 

این موضوع برای آینده کشور خوب نیست؛ 
بنابراین همه تالشمان را می کنیم تا این 

آمار کاهش یابد.
* سنجش زیرساخت اینترنت کشور 

از طریق شبکه شاد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه امروز همه کشور تحت پوشش 
نسل سوم اینترنت قرار دارد و روستاهای 
باالی2۰ خانوار نیز به این شبکه متصل 
هستند، اظهار کرد: آموزش های مجازی 
که از طریق شبکه شاد ارائه می شود، اولین 
شبکه ای بود که زیرساخت شبکه اینترنت 

ما را به طور جدی محک زد.
آذری جهرمی با اشاره به تفاهم نامه 
هوشمندسازی مدارس که در گذشته بین 
دو وزارتخانه منعقد شده است، خاطرنشان 
تجهیز  مدارس،  هوشمندسازی  در  کرد: 
پرورش  و  آموزش  عهده  بر  مدارس 
وزارت  عهده  بر  زیرساخت ها  ارائه  و 
است.  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
مدرسه  هزار   6۷ هوشمندسازی  تاکنون 
انجام شده و در فاز بعد بیشتر مدارس را 
به فیبر نوری مجهز می کنیم؛ البته این کار 

در در روستاها زمان بر است.
خدمات  بحث  در   : فزود ا وی 
اپلیکشن ها در آموزش و پرورش کارهای 
خوبی انجام شده است و استارت آپ هایی 
دیجیتالی  و  تصویری  صوتی،  خدمات 
موضوع  این  اما  ند  داده ا رائه  ا خوبی 
آموزش  سوی  از  سیاست گذاری  نیازمند 

و پرورش است.
* تولید تبلت دانش آموزی ساخت 

داخل از چند ماه دیگر
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

با بیان اینکه استارت آپ ها ظرفیت خوبی 
مختلف  بخش های  در  می توانند  و  دارند 
شرکت ها  از  کرد:  اظهار  کنند،  کمک 
آینده  ماه  چند  ظرف  و  کردیم  حمایت 
در  و  تولید  ارزان قیمت  تبلت  می توانند 
اختیار دانش آموزان قرار دهند که قیمت 
این تبلت ها  حدود دو تا سه میلیون تومان 
خواهد بود اما این قیمت هم برای برخی 
خانواده ها دشوار است و باید در این زمینه 

چاره ای اندیشید.
از  تعدادی  با  جهرمی داد:  آذری 
نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، بنیاد 
فرمان حضرت  اجرای  مستضعفان، ستاد 
امام ره، بنیاد برکت  و ... هماهنگ کردیم 
نیاز  مورد  تبلت  از  تا بخشی  مقرر شد  و 
دانش آموزان مناطق محروم را تهیه کنند.

 3 روزی  رایگان؛  اینترنت  یارانه   *
میلیارد تومان

وی تصریح کرد: روزانه سه میلیارد 
به  رایگان  اینترنت  بابت  یارانه  تومان 
آموزش و پرورش از طرف دولت پرداخت 
هزار  و6۰۰  میلیون   ۱ از  بیش  می شود، 
اینترنت  از  مصرف  اوج  زمان  در  نفر 
نیم  و هشت و  می کنند  استفاده  رایگان 
رایگان  اینترنت  از  روزانه  نفر  میلیون 
را  رایگان  ینترنت  ا می کنند.  استفاده 
برای همه دانش آموزان و معلمان رسمی 
و غیررسمی ارائه دادیم، نیاز هر یک از 
کاربران در ماه حدود ۷ گیگابایت است 
اما حدود2۰ گیگابایت برای هر معلم طی 

سه ماه ارائه دادیم.
عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به 
افزایش سرورها و ظرفیت های اینترنتی، 
باید  کشور  چهار قطب  در  کرد:  اظهار 

استقرار  به  نیاز  توزیع کنیم و  را  سرورها 
ما  ا نیست؛  استان ها  درهمه  سرورها 
بارترافیکی  آذرماه  می کنیم  پیش بینی 
داشته  کشور  اینترنت  شبکه  در  سنگینی 

باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
برگزاری جلسه با مسئولین شبکه شاد خبر 
داد و افزود: امیدواریم با تالشی که انجام 
می شود این اپلیکشن خدمات را به طور 
مناسب و مورد رضایت خانواده ها و جامعه 
فرهنگیان ارائه دهد. بر اساس برنامه ششم  
توسعه موظفیم اینترنت مدارس شهرهای 
زیر2۰ هزار نفر را رایگان کنیم اما امروزه 

اینترنت همه مدارس را رایگان کردیم.
دانش  اینکه  بیان  با  آذری جهرمی 
فضای  به  نسبت  دانش آموزان  بیشتر 
یکی  والدین شان  با  مقایسه  در  مجازی 
کنترل  مسیر  در  موانع  و  مشکالت  از 
اظهار  است،  والدین  توسط  دانش آموزان 
گوشی  می کردیم  تالش  همواره  کرد: 
وارد مدرسه نشود چون از آسیب های آن 
مطلع بودیم اما امروز مدرسه وارد گوشی 
دانش  استفاده  به  ناچار  و  است  شده 
هستیم.  همراه  تلفن  گوشی  از  آموزان 
مهارت  آموزش  دوره های  باید  بنابراین 
درفضای  کودکان  حضور  کنترل  برای 

مجازی  ارائه شود.
وی از تدوین نحوه کنترل والدین 
افزود:  و  خبرداد  اینترنت  در  معلمان  و 
باید دانش نسل قبل را افزایش دهیم و 
افزایش توانمندی خانواده ها در استفاده 
کار  دستور  در  باید  مجازی  فضای  از 
باشد و می توان ساختار جدید به عنوان 
وزارت  در  مجازی  آموزش  معاونت 
که  کرد  پیش بینی  پرورش  و  آموزش 
مشترکا و از سوی دو وزارتخانه تاسیس 
جمهوری  رئیس  ز  ا ا  ر ونت  معا ین  ا

کردیم. درخواست 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اما  است  پرورش  و  آموزش  کنار   در 
است  فرهنگیان  برعهده  اصلی  زحمت 
و برای رفع مشکالت شبکه شاد تالش 
در  آموزشی  محتوا  بهترین  تا  می کنیم 
اختیار دانش آموزان در همه مناطق کشور  
قراردهیم تا عدالت آموزشی محقق شود.

تبلت دانش آموزی تا چند ماه دیگر تولید می شود
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ه  یر مد ت  هیا ئیس  ر
قطعات  زندگان  سا نجمن  ا
و  ر خود های  مجموعه  و 
همچون  مباحثی  شدن  مطرح  گفت: 
قیمت گذاری خودرو در بورس یا حاشیه 
مسووالن  باید  و  نیست  چاره ساز  بازار 
خودروسازان  محصوالت  دهند  اجازه 
پس از محاسبه قیمت تمام شده، با یک 

سود منطقی به فروش برسد.
وز  ر نی«  گلستا وردی  “گل 
در  خبری  نشست  در  گذشته)دوشنبه( 
قیمت گذاری  افزود:  خبرنگاران  جمع 
خودرو در بورس نمی تواند راهگشا باشد، 
زیرا کشف قیمت در بورس سخت است، 
اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار 
را داشته باشند که محصوالت خود را با 

سود معقول به فروش برسانند.
وی با تقدیر از وزیر جدید صنعت، 
معدن و تجارت که در مدت کوتاهی پس 
پای درد و دل  از حضور در وزارتخانه 
اهالی قطعه سازی نشست و کارشناسان 
و معاونان وزارتخانه نیز به دنبال چهار 
دلیل  به  کرد:  تاکید  هستند،  اندیشی 
کاالی  به  امروز  خودرو  موجود،  تورم 
همچنین  و  شده  تبدیل  ای  سرمایه 
بازار  در  موجود  نقدینگی  باالی  حجم 
کمر  مردمی  سرگردان  سرمایه های  و 

اقتصاد را شکسته است.
نجمن  ا ه  یر مد ت  هیا ئیس  ر
های  مجموعه  و  قطعات  سازندگان 
مسووالن  که  شد  آن  خواستار  خودرو 
اجازه بدهند قیمت خودرو را نظام عرضه 

و تقاضا تعیین کند.
از  سازان  قطعه  امروز  افزود:  وی 
سه جبهه داخلی تورم باال، قیمت گذاری 
تحت  مالیاتی  فشارهای  و  دستوری 
فشارند و به این مسائل باید مشکالت 
را  کرونا  و  ها  تحریم  بیرونی همچون 

نیز اضافه کرد.
بخش  گفت:  صنفی  مقام  این 
خصوصی از دهه ها پیش سرمایه گذاری 

زیادی برای توسعه قطعه سازی خودرو 
در کشور انجام داده، اما امروز تصمیم 
فعالیت  مجموعه،  از  خارج  در  سازانی 
خود  شدید  تاثیر  تحت  را  صنف  این 

قرار داده اند.
در  تولید  موانع  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  قطعه سازی،  صنعت 
این موانع ناشی از تصمیمات قطعه سازان 
نیست، بلکه متاثر از تصمیمات دستوری 
مجموعه  از  خارج  غیرمتخصصانه  و 

است.
تورم  امروز  داد:  ادامه  گلستانی 
قطعه سازان  مطالبات  تا  شده  سبب 
هزار   3۰ از  بیش  به  خودروسازان  از 
میلیارد تومان برسد و به طور دائم توان 
نقدینگیشان در حال تحلیل رفتن باشد.

بخش  مقام صنفی،  این  گفته  به 
عمدهای از قیمت تمام شده محصوالت 
در این صنعت ناشی از افزایش قیمت 
نهادههای تولید به ویژه ارز است که از 
سال گذشته تاکنون بیش از ۸۰۰ درصد 

رشد داشته است.
انتقاد از قیمت گذاری دستوری

لی  حا ر  د شت:  ا د ن  بیا وی 
فوالد،  نظیر  تولیدی  نهادهای  که 
مس  آلومینیوم،  پلیمری،  محصوالت 
و غیره هر روز افزایش قیمت را تجربه 

به  محکوم  خودروسازی  اما  می کند، 
همین  و  است  دستوری  قیمت گذاری 
مساله در ادامه، صنعت قطعه سازی با 
بیش از ۱۰ میلیارد دالر گردش مالی در 
سال و خانواده زنجیره تامین آن با بیش 
از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تحت 

تاثیر منفی خود قرار داده است.
نجمن  ا ه  یر مد ت  هیا ئیس  ر
های  مجموعه  و  قطعات  سازندگان 
در  ها  ناهماهنگی  داد:  ادامه  خودرو 
تولید موجب شده تا عالقه قطعه سازان 
به سرمایه گذاری کاهش یابد و در عمل 
سرمایه ها به سمت سایر بازارها از جمله 

ارز، سکه، طال و غیره برود.
وی گفت: وقتی مطالبات به موقع 
پرداخت نشود و خودروساز نیز قادر به 
پرداخت بدهی های خود نیست، قطعه 
سازان با راهکارهای نظیر دریافت وام 
به تامین نقدینگی مورد نیاز تولید می 
پردازند، این در حالی است که بسیاری 
از شرکت های قطعه سازی خانوادگی 
و خصوصی هستند و در عمل به یک 

سرنوشت نامعلوم دچار می شوند.
های  قیمت  شد:  یادآور  گلستانی 
خودروسازان  زیان  موجب  دستوری 
شده و زمانی که خودروساز در سراشیبی 
خود  با  نیز  را  قطعه سازان  برود،  زیان 

خواهد برد.
می شود  سبب  زیان ها  گفت:  وی 
جدید،  تولید  خطوط  آوردن  به  قادر  تا 
فناوری ها و نوآوری های نوین نباشیم، 
همچنین تورم باال، ضعف روز به روز این 
صنعت و فعاالن آن را به دنبال خواهد 
آن  در  نیرو  تعدیل  و  بیکاری  و  داشت 

اتفاق خواهد افتاد.
این  طرح  به  صنفی  مقام  این 
پرسش پرداخت که چرا باید بین بخش 
خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت 
باشد که امروز شاهد زیان های چندین 
در  و  خصوصی  بخش  میلیاردی  هزار 
مقابل سودهای چندین هزار میلیاردی 
فوالدی ها، پتروشیمی ها و غیره باشیم.

از  انتقاد  با  همچنین  گلستانی، 
فاصله شدید قیمتی کارخانه ای و بازاری 
خودروها اظهار داشت: این تفاوت قیمت 
فقط به جیب دالالن و واسطه ها می رود 
و ضرر آن را خودروساز، قطعه ساز و مردم 

می پردازند.
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
ارز تاکید کرد: تورم کمرشکن نرخ ارز، 
همه تولیدکنندگان و قطعه سازان را که 
برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود 
دچار  را  اند  وابسته  کشور  از  خارج  به 

مشکالت عدیده کرده است.

 29 مناسبت  به  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  یادداشت 
مهرماه روز ملی صادرات 

روز  مهرماه،   29 آستانه  در  آبادی  صالح  دکتر 
تالشهای  از  یادداشت  یک  انتشار  با  صادرات،  ملی 
صادرکنندگان و فعاالن تجارت بین المللی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه 
صادرات ایران، درمتن این یادداشت که از سوی دکتر 

علی صالح آبادی منتشر شد، آمده است :
صادرکنندگان بعنوان سربازان جنگ اقتصادی با تامین ارز مورد نیاز کشور 
برای واردات محصوالت مورد نیاز از یک سو و مجموعه بانک توسعه صادرات 
به عنوان یاریگر آنان از سوی دیگر همت واالی خود را به کار گرفته اند تا روند 

مبادالت تجاری و اقتصادی کشور به مطلوبترین وجه ادامه یابد.
متن یادداشت به این شرح است:

باردیگر در آستانه 29 مهرماه روز ملی صادرات هستیم. در سالی که با 
نام جهش تولید، مسوولیت سنگینی بر دوش کنشگران عرصه تجارت خارجی 

کشور قرار دارد.
در شرایط تشدید فشارهای یکجانبه امریکا بر ایران اسالمی و به رغم 
کاهش صادرات نفت در یکسال اخیر، شاهراه های حیاتی اقتصاد ایران همچون 
گذشته به مبادالت بازرگانی و رفع نیازهای تجاری در حوزه صادرات غیرنفتی 

می پردازند.
بانک توسعه صادرات ایران نیز با افزایش تعامالت خود با جهادگران خدوم 
اقتصادی که مخلصانه در راه ارزآوری، محرک چرخهای توسعه کشورهستند، 
همواره در پی بهبود شیوه های اعطای تسهیالت و سهولت در ارائه خدمات است.

این بانک که به عنوان تنها مؤسسه مالی دولتی در هیات اگزیم بانک 
کشور با هدف حمایت دولت از صادرات تاسیس شده، با ابداع سللازوکارهای 
متنوعی برای ارتقا فعالیتهای خود، ابزارهای مختلفی نیز برای مساعدت در امر 

صادرات ایجاد کرده است.
بانک توسعه صادرات در همین راستا عالوه بر استفاده از منابع خود که 
نیازمند افزایش از سوی دولت است، اقدام به انعقاد قراردادهایی با صندوق توسعه 
ملی نموده و به تامین مالی شرکتهای دانش بنیان و اعطای تسهیالت سرمایه 

در گردش به بنگاههای صادرات محور مبادرت می ورزد.
و  المللی  بین  تحوالت  رصد  شرکتی،  بانکداری  ارتقاء  مسیر  در  تالش 
از تحریمها، تامین مالی پروژه های ملی  ابداع راهکارهایی برای برون رفت 
از کشور و مشاوره به صادرکنندگان به  و سرمایه گذاری در طرحهای خارج 
به منظور  این مجموعه  فعالیتهای  برخی  از جمله  تعهد صادراتی  رفع  منظور 

حمایت از صادرات است.
اولویت های راهبردی ما در بانک توسعه صادرات ارائه تسهیالت با نرخ 
های ترجیحی و مناسبی است که با سود میانگین پایین تر به صادرکنندگان 

اعطا شود.
همواره تاکید کرده ایم » بانک توسعه صادرات خانه همه صادرکنندگان 
کشور است« و این باور را با دعوت از آنان در خانه خود و یا با حضور در اتاق 
های بازرگانی سراسر کشور به منظور تعامل با صادرکنندگان بخش خصوصی 
محقق ساخته ایم. بی تردید شنیدن مشکالت و بازگو کردن موانع و چالشهایی 
این عرصه غنیمتی است که  بازیگران  از زبان  بر سر راه صادرات است،  که 

آنرا قدر می نهیم.
صادرکنندگان بعنوان سربازان این جنگ اقتصادی با تامین ارز مورد نیاز 
کشور برای واردات محصوالت مورد نیاز از یک سو و مجموعه بانک توسعه 
صادرات به عنوان یاریگر آنان از سوی دیگر، همت واالی خود را به کار گرفته 

اند تا روند مبادالت تجاری و اقتصادی کشور به مطلوبترین وجه ادامه یابد.
روز ملی صادرات بهانه ایست برای تشکر مجموعه بانک توسعه صادرات 
از ناخدایان کشتی صادرات که دریای صعب و پرتالطم تجارت را درمی نوردند 

تا توشه مقصود را به سرمنزل آبادانی و توسعه ایران اسالمی برسانند.
علی صالح آبادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

معاون هلدینگ ماهان : 
صیانت، حمایت و ایجاد رقابت سه وظیفه مهم دولت

 در قبال بخش معدن است

معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: با در نظر گرفتن 
اینکه بخش معدن کاتالیزور و نیروی محرکه صنایع است، در وضعیت کنونی 
دولت باید در قبال بخش معدن سه وظیفه مهم صیانت، حمایت و ایجاد 

رقابت را ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری 
با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور 
است، افزود: شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های دولت، 
افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با 
اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که این کار روش درستی نیست.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکالت 
عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، تحریم های ظالمانه و شرایط سخت تهیه 
ماشین آالت و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و 
از صدور بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های بازدارنده همیشگی 
خودداری و برنامه ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند. این امر تاثیر 

بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.
معاون هلدینگ »ماهان« به عنوان یکی از »شرکت های سرمایه گذاری 
گروه مالی گردشگری« ، گفت: از جمله حمایت هایی که دولت می تواند 
در شرایط کنونی اعمال کند، کم کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس 
برای معادن، ایجاد تعدیالتی در قراردادهای استخراج و فروش، ارائه سهمیه 
و مجوزهای کوتاه مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و غیره است. در 
شرایط فعلی، حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری 

به کشور خواهد شد.
بصیری افزود: یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان 
به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد، پایین آمدن قیمت 
تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از 
قیمت واقعی است. لذا از آنجا که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع 
معدنی مواجه است، دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین آالت، 
از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی حمایت 
کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت، راه را برای شرکت های فعال 

در این زمینه هموار کند. 
استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: عالوه بر این، بخش عظیمی 
از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی است و 
هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجارب 
غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصوالت صنایع 
معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد واسطه 

ها برای ایجاد بازار رقابتی تالش کند.
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان )سهامی عام( به عنوان یکی 
باهدف  گردشگری،  مالی  گروه  سرمایه گذاری  شرکت های  بزرگ ترین  از 
سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور 

فعالیت می کند.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس:
برای زمستان آماده ایم

ابتدای سال  از  پارس گفت:  گاز  و  نفت  عملیات شرکت  و  تولید  مدیریت 
براساس برنامه ریزی دقیق همه تمهیدات الزم برای استمرار تولید از سکوهای 

گازی انجام شده است و برای زمستان آماده ایم.
علیرضا عبادی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با تشریح 
اقدام های انجام شده در پارس جنوبی به منظور آمادگی کامل برای ورود به فصل 
سرما از مردم می خواهد که با تأملی اندک در نحوه تولید گاز و اینکه با چه مصائب 
و سختی هایی تأمین می شود، آن را بهینه مصرف کنند. شرح این گفت وگو در 

ادامه می آید:
با توجه به تأمین حداکثری گاز کشور از پارس جنوبی، آمادگی برای تأمین 

پایدار گاز در فصل سرما وجود دارد؟
از اواسط بهار هر سال، برنامه تعمیرات اساسی  شرکت نفت و گاز پارس 
سکوهای پارس جنوبی را در دستور کار دارد و مطابق آن هر یک از سکوها در 
هماهنگی با پاالیشگاه ها، از مدار خارج شده و تعمیرات اساسی آنها انجام می شود 
و تا اواسط پاییز همه سکوها با ظرفیت کامل به مدار تولید می آیند. برنامه ریزی 
هم به گونه ای خواهد بود که در بازه زمانی سرد سال، هیچ توقفی ناشی از خرابی 
و دیگر مشکالت وجود نداشته باشد و اکنون آمادگی کامل برای ورود به فصل 

سرما و تأمین سوخت براساس برنامه تکلیفی در این حوزه وجود دارد.
چه برنامه ها و اقدام هایی به منظور پایداری شبکه تأمین گاز در شرکت نفت 

و گاز پارس در فصل سرما انجام شده است؟
از ۱۸ مهرماه تعمیرات اساسی تمامی سکوها پارس جنوبی به پایان رسیده 
است و همه آنها آماده بهره برداری با ظرفیت کامل تا پایان فصل سرد سال هستند.

به جزئیات تعمیرات اساسی سکوها و سایر اقدام های انجام شده برای تأمین 
پایدار گاز زمستان در شرکت نفت و گاز پارس بپردازیم. چه فعالیت هایی پشت 

سر گذاشته شد؟
و  توسعه ای  طرح های  بخش  دو  در  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مأموریت 
بهره برداری از سکوها و بخش دریایی طرح هاست. باید یادآوری کنم که تعدادی 
از سکوها هنوز به ما تحویل نشده و بهره برداری آنها به شکل موقت از سوی 
سوی  از  هم  آنها  اساسی  تعمیرات  و  است  انجام  حال  در  طرح ها  پیمانکاران 
پیمانکاران انجام می شود که براساس برنامه ریزی انجام شده در ماه های آینده 
آنها را تحویل می گیریم که در آن صورت همه سکوها در مسئولیت بهره برداری 
مدیریت عملیات شرکت نفت و گاز پارس قرار می گیرد. در مجموع با احتساب 
سکوهای در اختیار پیمانکاران، تعمیرات اساسی 29 سکو در کل شرکت نفت و 
گاز پارس انجام شده است و در فصل سرد سال، توقفی از نظر تولید و تأمین 
برای  را  اساسی  تعمیرات  جزئیات  از  بخشی  بخواهم  اگر  داشت.  نخواهیم  گاز 
مخاطبان شما توضیح دهم روی سکوها یکسری ظروف تحت فشار قرار دارد 
که به دلیل خوردگی باال به طور معمول باید بازرسی از داخل ظروف زیر فشار 
انجام شود. همین بخش از عمده ترین کارها به شمار می آید که نفرات بازرسی، 
ظروف زیر فشار را بازرسی می کنند تا از داخل دچار ترک نشده باشند. افزون بر 
آن، در این سکوها شیرآالت به طور کامل باز و سرویس دهی می شوند. شیرهای 
اطمینان به طور کامل باز و کالیبره و دوباره نصب می شوند. دیزل ژنراتورهای 
سکوها باز و از مدار خارج می شوند. تعویض قطعات در صورت نیاز انجام می شود 
و بسیاری از فعالیت های دیگر که سرانجام تولید پایدار گاز را در فصل زمستان 

به همراه خواهد داشت.
چند نفر- ساعت کار انجام شده؟

به طور کلی 9۰ هزار و ۸4۰ نفر - ساعت برای تعمیرات اساسی تعداد 22 
سکو از 2۷ سکوی در اختیار مدیریت عملیات و تولید صرف شده است.

سخت ترین بخش تعمیرات و کار در کدام یک از سکوها بوده است؟
اتفاقی همراه بود که همان مقطع کار  با  پارسال سکوی 9 پارس جنوبی 
تعمیراتی در آن انجام شد و به مدار تولید بازگشت، اما ادامه تعمیرات آن امسال 
با تعمیرات اساسی صورت گرفت و بر این اساس آخرین سکو که کار تعمیرات 
اساسی آن پایان یافت، همین سکوی شماره 9 بود. از این نظر با توجه به تعویض 
خطوط لوله، اندکی کار آن متفاوت و بیش از دیگر سکوها بود. اطالع دارید که 
طراحی سکوهای ۷ و ۸ پارس جنوبی هم مشابه سکوی 9 است که در اقدامی 
پیشگیرانه، همان تغییرات و تعمیرات را در این دو سکو هم انجام دادیم و این سه 

سکو کار بیشتری به همراه داشت.
تعمیرات اساسی در تولید هم تأثیر داشت؟

طبیعی است که مصرف گاز در بازه تابستان کمتر است و از این رو در این 
مقطع تعمیرات اساسی انجام می شود و سکوها به نوبت در برنامه تعمیرات قرار 
می گیرند. شرکت نفت و گاز پارس با هماهنگی و برنامه ریزی در شرکت ملی نفت 
و شرکت ملی گاز ایران و انجام موازنه مصرف و تولید با هدف جلوگیری از کمبود 
گاز، این اقدام را انجام می دهد. با وجود آنکه مصرف خانگی گاز در تابستان کاهش 
می یابد، اما مصارف نیروگاهی به دلیل مصرف برق باال می رود. باید اشاره کنم افزون 
بر تعمیرات اساسی ساالنه، ما در طول سال تعمیرات پیشگیرانه روی تجهیزات 
بدون اختالل در تولید را انجام می دهیم که تعمیرات اساسی طوالنی مدت نباشد.

شیوع کرونا فعالیت تعمیرات اساسی را متأثر نکرد؟
زمان  آن  در  شود.  آغاز  فروردین  آخر  هفته  بود  قرار  اساسی  تعمیرات 
پروتکل های بهداشتی و دستورعمل های ابالغی اجازه این فعالیت را به ما نداد 
پانزدهم  به  از هفته آخر فروردین ماه 99  آغاز تعمیرات اساسی  این اساس  بر  و 
اردیبهشت موکول شد که با انجام فعالیت موازی تأخیر را جبران کردیم. پایان 

تعمیرات اساسی هم اواخر هفته گذشته )۱۸ مهرماه( مطابق برنامه بود.
برای پیشگیری از شیوع کرونا چه تمهیداتی روی سکوهای پارس جنوبی 

انجام شده است؟
ما  برای  را  نگرانی  بیشترین  کرد،  آغاز  پارسال  اسفند  از  که  کرونا  شیوع 
ایجاد کرده بود و همچنان وجود دارد. ما از همان اسفندماه برنامه ریزی خاصی 
حتی  و  ابتال  و  تأثیر  کمترین  امروز  تا  زمان  آن  از  داشتیم.  موضوع  این  برای 
موارد مشکوک را در سکوهای پارس جنوبی داشته ایم. با اینکه عسلویه و استان 
بوشهر در زمره مناطق قرمز از نظر ابتال به کرونا قرار دارد، اما شرکت نفت و گاز 
پارس اجازه نداد این وضع به سکوها تسری یابد. در شرکت نفت و گاز پارس 
با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همه سکوها را حتی االمکان ایزوله 
و  ورود غیرضرور  اجازه  و  لغو  غیرمهم  مأموریت های  نظر که  این  از  کرده ایم. 
بدون هماهنگی به سکوها ممنوع شده است. هر کسی هم در صورت ضرورت 
در  تریاژهایی  نفت  بهداشت صنعت  و  بهداری  با همکاری  کند،  ورود  به سکو 
مشکوک  افراد  تا  می شود  انجام  زیادی  کنترل های  که  است  شده  گرفته  نظر 
تمهیدهای  و  برنامه ها  هم  سکوها  روی  آن،  بر  افزون  نشوند.  اعزام  سکو  به 
خاصی از ضدعفونی تا قرنطینه افراد تازه وارد برای اطمینان کامل و... در نظر 
نظر سالمت  از  بسیار خوبی  آمار  تمهیدات  این  با  گرفته شده است. شکر خدا 
نظر  با در  ما  تمهیدات  این  همکاران شاغل روی سکو شاهد هستیم. در کنار 
گرفتن بدبینانه ترین حالت و احتمال ابتالی تعداد زیادی از نفرات روی سکوها، 
تیم یدکی را برای سکوها در نظر گرفتیم تا کار تولید متأثر نشود. افزون بر آن 
آمبوالنس دریایی ایجاد کردیم تا افراد مشکوک به کرونا بالفاصله به خشکی 
با 6-۵  از نظر فاصله گذاری اجتماعی حداکثر  بالگردها  منتقل شوند، همچنین 
نفر پرواز می کنند. باز تأکید می کنم که همه این موارد پیش بینی است و شکر 
خدا مشکلی وجود ندارد. هرچند که نگرانی آن همچنان در دل ما وجود دارد، 
زیرا سکو جای محدودی است و امکان اینکه فرد مبتال مدت طوالنی قرنطینه 
شود، وجود ندارد و اقدام های قابل انجام در خشکی در سکو امکان پذیر نیست. 

با این امیدواری زمستان را آغاز می کنیم که مشکلی ایجاد نشود.
برنامه تکلیفی شرکت نفت و گاز پارس در تأمین گاز زمستانی چه میزان است؟

برنامه تکلیفی برای تأمین سوخت زمستان در ماه های مختلف متفاوت و 
براساس مصرف شرایط خاصی در نظر گرفته شده است، اما آنچه به ما تکلیف 

شده، 6۵۰ تا 6۷۰ میلیون مترمکعب برای کل میدان است.
گاز  زمستان  سرد  روزهای  در  که  می دهید  مردم  به  را  اطمینان  این  شما 

آنها تأمین است؟
من دوباره تأکید می کنم همچون سال های اخیر که کمبودی از نظر تأمین 
گاز در فصل سرما ایجاد نشد، امسال نیز بی شک با همه مشکالت کرونایی، این 
اطمینان را می دهم که هیچ کمبودی از نظر تولید و تأمین گاز در فصل سرما ایجاد 
نخواهد شد. فقط این موضوع را الزم می دانم یادآوری کنم اگر مردم عزیزمان 
اطالع دقیقی پیدا کنند که تولید گاز با چه مشکالت، مصایب و هزینه هایی انجام 
می شود؛ در مصرف گاز همکاری و از مصرف بی رویه آن خودداری می کنند زیرا 
زمانی که درباره صفر تا صد فرآیند نحوه تأمین گاز به فکر فرو می روم که یک 
دکل حفاری می آید و حفاری را انجام می دهد و بعد سکو نصب می شود و خط 
لوله ای گاز ترش را به سمت پاالیشگاه در خشکی انتقال می دهد و در آنجا تصفیه 
گاز انجام می شود، همکاران من با مشکالت مختلف موجود در دریا و با جانفشانی 
کار تولید را انجام می دهند، واقعًا حیف است اگر در مصرف گاز دقت الزم نشود 

و بی رویه مصرف شود.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان:

قیمت گذاری خودرو در بورس راهگشا نیست! 
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زیر نظر: محمد امامی

چند روز است که در پی 
جدید،  ارزی  سیاست  اجرای 
بانک مرکزی  اقدام به عرضه 
۵۰ میلیون دالر در بازار متشکل ارزی 
کرده و آنچه در این بین حائز اهمیت 
است نبود استقبال و تقاضا از این میزان 

عرضه اسکناسی ارز است.
در ماه های ابتدایی امسال که بازار 
ارز درگیر افزایش قیمت ها شد، رئیس 
موقتی  را  امر  این  مرکزی  بانک  کل 
 دانست و برنامه خود برای مدیریت بازار 
ارز را جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه 

نه ارزپاشی اعالم کرده بود.
بانک  هیچ  بود  معتقد  همتی   
مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را 
در بازار نمی پاشد و بانک مرکزی قطعا 

با نوسانات سفته بازی مقابله می کند.

حال در پی افزایش های چشمگیر 
بانک  اخیر،  روزهای  در  ارز  قیمت 
که  گرفته  جدید  تصمیم  دو  مرکزی 
یکی عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر ارز 
در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش 
سقف خرید در بازار توسط صرافی ها و 
دیگر، همتی  عبارت  به  است.  بانک ها 
خود  گذشته  صحبت های  خالف  بر 

اقدام  ارز  بازار  برای مدیریت و آرامش 
به ارزپاشی کرده است.  

در این راستا، کارشناسان اقتصادی 
معتقدند این اقدام بانک مرکزی بر بازار 
اما آن را منوط به  تاثیر نیست  ارز بی 
برای  روشن  چشم اندازی  شکل گیری 
بودجه،  کسری  کاهش  کشور،  اقتصاد 
ایجاد رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره 

بانکی و... می دانند.  
بانک  گزارش های  که  نطور  آ
شده،  منتشر  زمینه  این  در  مرکزی 
بیانگر این است که طی 4 روز عرضه 
 3۰۰ از  بیش  ارزی  متشکل  بازار  در 
عرضه  اسکناس  بازار  این  در  میلیون 
بار  هر  در  صرافی ها  اما  است  شده 
دالر  هزار   3۰۰ حدود  چیزی  عرضه 
کرده اند  خریداری  دالر  میلیون   ۱ تا 
ارزپاشی  دالر  میلیون ها  از  بنابراین، 
توجهی  قابل  استقبال  مرکزی  بانک 
صورت نمی گیرد و جای سوال دارد در 
شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه 
است و بسیاری از کاالها به تخصیص 
ارز احتیاج دارند، چرا این حجم ارز به 
بازار عرضه می شود درحالیکه تقاضایی 

برای آن وجود ندارد؟

دالر خریدار ندارد!

رییس  اخیر  توییت  به  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه که تورم کشور بیش از 3۰ درصد 
است؛ بنابراین جذابیت چندانی برای خروج نقدینگی از بازار 

سرمایه و ورود آن به سمت بانک وجود ندارد.
»امین دامچه« روز گذشته)دوشنبه( به روند معامالت 
بورس در بازار روز گذشته اشاره کرد و افزود: شاخص کل 
بورس در بازار روز گذشته به دلیل نوسان و افت هایی که 
تجربه کرد به کانال یک میلیون  و ۵۱4 هزار واحد رسید، در 
کنار آن شاخص هم وزن 4۰6 هزار واحد و ارزش معامالت 

بیش از ده هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: هفته گذشته شاهد رشد 
به هفته  ارزش معامالت نسبت  قابل توجه 
های اخیر بودیم،  حتی در برخی از روزها به 
میزان ۱۵یا 2۰ هزار میلیارد تومان هم معامله 
انجام شد که این موضوع نشان دهنده ورود 
به  پولی  های  جریان  از  سری  یک  دوباره 

سمت بازار پول است.
ارزش  میانگین  اینکه  بیان  با  دامچه 
معامالت از ابتدای سال جاری تا روز گذشته 
بازار  اکنون  و  بود  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵
میانگین  به  شدن  نزدیک  حال  در  دوباره 
بازار  در  اکنون  که  سطوحی  گفت:  است، 
وجود دارد کف مهم و معتبری است که به 
و شاخص کل  نخواهد شد  راحتی شکسته 

در محدوده یک میلیون و 4۷۰ هزار واحد از نقطه حمایتی 
مهمی برخوردار است.

علت افت شاخص بورس در معامالت دیروز
این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار  در افت 
روز گذشته شاخص بورس اشاره کرد و افزود: رییس بانک 
مرکزی در توییت دو روز گذشته از افزایش نرخ سود بانکی 
خبر داد که این موضوع در روند معامالت بورس تاثیرگذار 
بود و باعث قرار گرفتن شاخص بورس در مسیر نزولی شد.

وی خاطرنشان کرد: رییس بانک مرکزی در توییت 
اخیر خود به این موضوع اشاره کرد که برای قرار دادن وام 
ارزان در اختیار مردم، اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی 
کردیم اما اکنون به دلیل کنترل سرعت رشد نقدینگی و آرام 

گرفتن بازارها تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفتیم.
تا  بانکی  نرخ سود  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  دامچه 
26 درصد مشکلی را برای بورس ایجاد نمی کند، گفت: با 
توجه به اینکه که تورم کشور باالی 3۰ درصد است جذابیت 
چندانی برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به 

سمت بانک وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر قرار 
باشد نرخ سود بانکی بیش از این ها افزایش یابد با توجه 
به تورم ایجاد شده در کشور مشکالتی برای بانک ها ایجاد 

می شود و دچار ورشکستگی خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاران باید این موضوع 
را مدنظر داشته باشد که بانک ها تجربه تلخی را از برخی 
تصمیم های اتخاذ شده داشتند و اکنون در حال خروج از 
مشکالت هستند به همین دلیل نباید دوباره با پیش رفتن به 

این سمت و سوها چنین مسایلی را تجربه کنند.
مسکن، رقیب اصلی بورس

بازار  موازی،  بازارهای  میان  از  اینکه  بیان  با  دامچه 
مسکن به عنوان رقیب اصلی بورس تلقی می شود، افزود: 
در این بازار قیمت ها به قدری باال است که افراد توان سرمایه 

گذاری در این بازار را ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ساالنه 
حدود یک میلیون واحد تقاضا و ۵۰۰ هزار واحد عرضه در 
بازار مسکن وجود دارد، اظهار داشت: تا زمانی که شرایط 
موجود در بازار مبهم باشد، سازنده ها اقدام به عرضه در بازار 
مسکن نمی کنند بلکه تحمل می کنند تا بازار ثبات پیدا کند 

و بعد آغاز به ساخت و ساز خواهند کرد به همین دلیل بازار 
مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

 وجود نوسان در بورس تا آبان ماه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص کل 
را  زیادی  های  نوسان  و  زند  می  درجا  آمریکا  انتخابات  تا 
شاخص  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان  کرد،  خواهد  تجربه 
بورس کف کانال یک میلیون و 4۷۰ هزار واحد را بشکند 
بازار، شاخص بورس  ارزندگی سهام حاضر در  به دلیل  اما 

افت زیادی را تجربه نمی کند.
وی با بیان اینکه زمانی که شاخص کل در محدوده 
های دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار داشت  دالر در بازار 
آزاد با نرخ 2۵ هزار تومان و دالر نیمایی ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان معامله می شد، اظهار داشت: تحلیل اکثر تحلیلگران 
از بازار سرمایه با نرخ دالر  2۵ هزار تومان بود اما با مطرح 
شدن خبر گشایش اقتصادی، نرخ دالر در بازار آزاد کاهش 
و به قیمت 2۱ هزار تومان رسید، در مقابل نرخ دالر نیمایی 
در حال رشد بود زیرا به طور معمول نرخ دالر نیمایی به نرخ 

بازار آزاد نزدیک خواهد شد.
دامچه افزود: از 2۰ مرداد که در تحلیل ها نرخ دالر 2۵ 
هزار تومان بود شاخص بورس در مسیر کاهشی قرار گرفت و 
ریزش ها ادامه داشت در حالی که بازار ارز در مسیر افزایشی 

بود و حتی شاهد نرخ دالر 32 هزار تومانی در بازار بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص 
بورس با دالر 2۵ هزار تومان به سقف دو میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد رسید، خاطرنشان کرد: اکنون با عبور  نرخ دالر نیمایی 
از مرز 2۵ هزار تومان و معامله آن در بازار آزاد با قیمت 32 

و  میلیون  به کانال دو  بورس  تومان رسیدن شاخص  هزار 
۱۰۰ هزار واحد چندان کار دشواری نیست. 

وی با بیان اینکه افراد با دید میان مدت گزینه های 
جذابی را برای سرمایه گذاری در بورس دارند، افزود: اکنون 
مهمترین نکته در بازار مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا 
است، ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که اثر آن اکثر 

بازارهای مالی دنیا را در برگرفته است.
دامچه خاطرنشان کرد: با این حال فارغ از اینکه بایدن 
شخص برنده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد یا 
ترامپ، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در میان مدت 
نمی  و  ندارد  ایران  در  برای وضعیت حاکم  تفاوت چندانی 
داخلی  های  بازار  در  را  چندانی  تاثیر  تواند 

داشته باشد.
حرکت شاخص بورس خالف پارامترها!

با  سرمایه  بازار  دیگر  تحلیلگر  یک 
تاکید بر اینکه در بازار سرمایه با پارادوکس 
پارامترهای بنیادی با عوامل تکنیکالی رو به 
بنیادی  پارامترهای  همه  گفت:  هستیم،  رو 
به نفع بازار سرمایه است اما شاخص در روز 
گذشته ریزشی سنگین داشت که ممکن است 

ادامه داشته باشد.
بازار  اینکه   بیان  با  صمدی،  بهزاد 
خوبی  وضعیت  تکنیکالی  لحاظ  از  سرمایه 
اندیکاتور شاخص قدرت  اظهار کرد:  ندارد، 
نسبی در پنج سال گذشته، حمایت مهمی را 
از دست داده است. در واقع یک حمایت پنج ساله شکسته 
شده است و شاخص وضعیت مناسبی ندارد. اگر شاخص کل 
محدوده یک میلیون و4۸۰ هزار واحد که کف اصالح قبلی 
بود را از دست بدهد ممکن است تا یک میلیون و 2۵۸ هزار 

واحد نیز کاهش یابد.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: 
به نظر من ابعاد انتخابات آمریکا را باید به دالر و سیاستهای 
ترامپ و بایدن ربط داد. اگر ترامپ برنده شود، دالر در همین 
قیمتها حفظ می شود و این قیمت ها برای بازار سرمایه خوب 
است. یکی از دالیل خروج پول از بازار سرمایه در این روزها 
نیز همین موضوع است. سرمایه گذاران  منتظرند تا رئیس 

جمهور بعدی آمریکا مشخص شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اما به نظر من اگر 
ترامپ  برنده شود، هرچند دالر در این محدوده باقی خواهد 
ماند اما شرایط سیاسی سخت تر می شود و باید دید گزینه  
ایران برای انتخابات سال آینده خودش چیست ولی چنانچه 
انتخابات ریاست جمهوری شود، دالر واکنش  بایدن برنده 
تومان  هزار   ۱۰ تا  است  ممکن  و  داشت  خواهد  هیجانی 
ریزش داشته باشد و این برای بازار سرمایه خبر خوبی نیست.

صمدی با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه با پارادوکس 
هستیم،  رو  به  رو  تکنیکالی  عوامل  با  بنیادی  پارامترهای 
صرافی،  دالر  شامل  بنیادی  پارامترهای  همه  کرد:  اظهار 
دالر نیمایی و دالر آزاد به نفع بازار سرمایه است اما در روز 
یکشنبه شاخص کل ریزش سنگین داشت. ممکن است در 
روزهای آینده شاهد فشار فروش و فشار ابطال صندوق ها  

تا انتخابات آمریکا باشیم.

کارشناس بازار سرمایه:

جذابیتی برای خروج نقدینگی از بورس وجود ندارد
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تندخوانی دقیقا در کجای زندگی مان است؟

روش درست مطالعه کردن و افزایش درک مطلب

ما  به  همواره  می آید،  یادم  که  آنجایی  از  اما 
گفته اند برو درس بخوان یا برو کتاب بخوان! ولی 
اینکه چه چیزی  نگفتند.  را  هیچگاه روش مطالعه 
بخوانیم بسیار مهم است، ولی چگونه خواندن، مطالعه 
سرفصل  که  است  مطلبی  سپاری  یاد  به  و  کردن 

ابتدایی همه کتاب ها است.
مطلبی که هیچگاه در فضاهای آموزشی به آن 

پرداخته نشده است، شاید هم بوده و ما …
افراد بسیاری عالقه زیادی به مطالعه دارند ولی 
هیچ اقدامی نمی کنند. جالب این است وقتی دلیلش 
را از این افراد می پرسی، جواب قانع کننده ای ندارند.

جمالتی مثل:
وقتی کتاب دستم می گیرم خوابم می گیره

موقع کتاب خوندن کلی فکر دیگه میاد سراغم
کتاب می خونم ولی هیچی یادم نمی مونه و …

می شنویم که بسیار پرتکرار هستند.
نام  به  ابزاری  مطالعه،  چرخه  در  شاید  اما 
تندخوانی خالی است. فعالیتی که کمک می کند تا 

سریع تر و راحت تر کتاب بخوانیم.
قبل از شناخت مراحل تندخوانی، روش مطالعه 

را برایتان معرفی می کنیم.

 اما روش مطالعه چیست؟
دردمان  به  آیا  چیست،  مطالعه  روش  اصال 
می خورد؟ اصال روش مطالعه می خواهد راجع به چه 

چیزی صحبت کند؟ هدفش چیست؟
هدف از بیان روش مطالعه، راهی است تا در 
کمترین زمان بتوانیم بیشترین بازدهی را داشته باشیم. 
یعنی وقتی که برای مطالعه خود می گذاریم، نتیجه 

مفید و رضایت بخشی برای خودمان داشته باشد.

 تفاوت خواندن و مطالعه
کردن  مطالعه  و  خواندن  بین  اول  نگاه  در 
تفاوتی نیست. با جستجویی ساده می توانیم متوجه 
این موضوع شویم که خواندن یعنی قرائت کردن یا 
بلندخوانی بدون درک مفهوم، ولی مطالعه کردن یعنی 
نگاه کردن به چیزی تا درک کردن و فهم آن مطلب.

دانستن همین تفاوت کمک می کند تا بتوانیم 
تندخوانی را بسیار راحت تر بپذیریم و انجام دهیم.

داشتن  مطالعه،  روش  داشتن  از  هدف  پس 
روشی است تا از زمان خود برای فهم بیشتر مطالب 

استفاده کنیم.

 فواید داشتن روش مطالعه
فایده های داشتن یک روش مطالعه صحیح:

از خستگی ذهن  را کم کرده و  زمان مطالعه 
جلوگیری می کند

سطح یادگیری مغز را افزایش می دهد
بیشتر  حافظه  در  را  مطالب  ماندگاری  میزان 

می کند
زمان بندی مطالعه را منظم می کند

از همه مهم تر مطالعه را لذت بخش تر می کند
مطالعه  روش  داشتن  فایده های  که  اکنون   
اجرایی  مراحل  به  می خواهیم  شدیم،  متوجه  را 

تندخوایی برسیم.

هدف تندخوانی چیست؟
روش  برای  راه کارهایی  ارایه  تندخوانی  هدف 

درست مطالعه کردن و افزایش درک مطلب است.
با انجام این روش، شما می توانید:
درک باالیی از متن داشته باشید

تمرکز باالیی در هنگام مطالعه خواهید داشت
زمان مطالعه را کاهش دهیدا

از همه مهم تر لذت مطالعه را احساس کنید
 

مراحل اجرایی تندخوانی چیست؟
مرحله   4 شامل  مقدماتی  تندخوانی  مراحل 

اصلی است.
می توانید سرعت  مراحل شما  انجام همین  با 

مطالعه خود را بین 2 تا 3 برابر افزایش دهید.

کردن  گرم  تندخوانی:  قدم  اولین   
چشم ها

چشم  کردن  گرم  برای  را  مختلفی  ابزارهای 
می توان استفاده کرد.

۱ل استفاده از برنامه های الکترونیک مخصوص 
به صورت  می توانید  است.   شده  طراحی  کار  این 
نمایید.  مشاهده  را  برنامه  این  از  بخشی  رایگان 

)کلیک کنید (
2ل استفاده از انگشتان خود!

یک هشت انگلیسی )۸( را به صورت برعکس 
)افقی( با انگشتان خود روبروی صورت ترسیم کنید.

هنگام  توقف  تندخوانی:  قدم  دومین 
مطالعه ممنوع

کلمه ای  به  کردن  مطالعه  موقع  که  هنگامی 
می رسیم و متوجه آن نمی شویم، توقف می کنیم تا 

معنی آن را متوجه شویم.
روش های  تکرارترین  پر  از  یکی  عادت  این 

ناصحیح هنگام مطالعه است.
چیست؟  عادتی  اینچنین  با  مقابله  راه  حاال 
هنگامی که به این کلمات و عبارت ها رسیدیم یک 

عالمت زیر آن کشیده و رد می شویم.
روی  و  برگشته  مطالعه،  زمان  اتمام  از  بعد 
بیشتر  تمرکز  با  کردیم  عالمت گذاری  که  نقاطی 

وقت می گذاریم.
مطالعه  هنگام  در  لطفا  باشد  یادتان  پس   *
کلمات  روی  توقف  و  مکث  تندخوانی،  روش  به 

ممنوع! است.

سومین قدم تندخوانی: هنگام مطالعه 
به عقب برنگردید

دومین عادت ناصحیح هنگام مطالعه، برگشتن 
مداوم به عقب است.

وقتی مشغول مطالعه هستیم، به اول فصل، اول 
صفحه، اول پاراگراف، اول جمله و ... برمی گردیم تا 

متوجه منظور متن شویم.
است:  این  پرتکرار شنیده ام  بسیار  عبارتی که 
کامل  هنوز  بشم،  متوجه  بیشتر  می خوام  »خوب 

نفهمیدم!«

سوال  این  هنگام  افراد  این  از  که  پرسشی 
می پرسیم این است، چه روشی برای آزمون گرفتن 
از خودت در هنگام مطالعه داری، که به صورت مداوم 

به عقب برمی گردی؟

هنگام  باشد  یادتان  تندخوانی  هنگام  پس   *
مطالعه، عدم برگشتن به عقب روی کتاب ها را باید 

رعایت کنیم.

بلند  لطفا  تندخوانی:  قدم  چهارمین 
نخوانید!

در سنین پایین )منظور اولین سال های مدرسه 
است( برای اینکه بچه ها بتوانند به راحتی بخوانند و 
بیشتر یاد بگیرند، به آنها یاد داده می شود تا کتاب ها 

را بلند بخوانند.
دقیقا همین عادت تا بزرگسالی با بچه ها مانده و 
با افزایش حجم کتاب ها می خواهند بلند بلند خوانده 

و یاد هم بگیرند!
* پس مورد چهارمی که در تندخوانی الزم و 
ضروری است، عدم بلندخوانی، لب زدن، زمزمه کردن 

و ... هنگام مطالعه است.
 آیا با انجام این 4 گام تندخوانی را یاد می گیرم؟

سعی کردم به صورت خالصه مهم ترین قدم ها 
تندخوانی را برایتان معرفی کنم.

اکثر ما مهارتی مثل  یادتان باشد، تقریبا  ولی 
رانندگی را بلدیم، ولی آیا می توانیم بدون داشتن مربی 

برای اولین بار به تنهایی رانندگی کنیم.
اگر بخواهم مثال دیگری بزنم، از برندگان چند 
باره مدال طالی المپیک همانند اوسین بولت )دونده 
دوی صد متر( و مایکل فلپس )شناگر پر عنوان دنیا( 
هنوز هم برای موفقیت در کنار خود مربی دارند تا 

به آنها آموزش بدهند.
* پس یادتان باشد با انجام همین فعالیت های 
ولی  دهید،  افزایش  را  ساده می توانید سرعت خود 
تسلط و پیشرفت بیشتر نیاز به مربی فردی دارد تا 

شما را راهنمایی کند.
نتیجه گیری و ارتباط تندخوانی با روش مطالعه

روش  انواع  روی  بر  زیادی  بسیار  تحقیقات 
مطالعه انجام گرفته است که شما با انتخاب یک روش 
مطالعه صحیح می توانید از بیشتر ظرفیت های ذهنی 
خود استفاده کرده و زمان را در اختیارتان داشته باشید.

از  یکی  عنوان  به  تندخوانی  از  شما  اگر  حال 
گام های روش مطالعه استفاده کنید، در کنار افزایش 
سرعت مطالعه، زمان کمتری برای کتاب ها گذاشته 

و از مطالعه لذت می برید.
نکته پایانی هم که در اکثر کارگاه ها و سمینارها 

به آن اشاره دارم، این نکته است که:
اگر در کشورهای سطح اول دنیا میزان سرانه 
مطالعه )دقایقی در روز که افراد به مطالعه می پردازند( 
آموزش  است،  توسعه  در حال  از کشورهای  بیشتر 
دیدن همین روش مطالعه است که در سطوح پایین 

آموزشی در برنامه قرار دارد.

 محمد حسین فهیمی 

نقطه شروع تحوالت باز کردن کتاب ها و مطالعه آنهاست. در زمینه علمی و درس، موفقیت های شغلی، بهبود 
روابط فردی، اجتماعی و خالصه بهترین گنج ها، کتاب هایی هستند که در اختیارمان است.

که  بسیاری  و  بزرگ  نویسندگان  دانشمندان،  پیامبران،  همه  بزنیم،  مثالی  گنج ها  این  از  بخواهیم  اگر 
از این رو قدرت کتاب و مطالعه کردن  از خودشان کتابی به یادگار گذاشته اند.  آنها بر جای مانده  از  نامی 

بسیار زیاد است.

حرکت هایی که در انتقال افکار و احساسات ما بسیار موثرتر از زبان گفتاری 

نشانه های ناخودآگاه و غیرارادی!

بعضی  که  است  این  جالب  نکته 
تحقیقات نشان داده اند زبان بدنی تاثیر 
بر هورمون های ما دارد؛ و  به سزایی 
باال و پایین شدن برخی هورمون ها، بر 
تصمیمات و رفتارهای ریسک پذیر ما 

تاثیرگذار است.
در  همگی  مهم  تصمیمات  این 
زمینه حرفه ای و شغلی نیستند. توجه به 
زبان بدن در زندگی شخصی و اجتماعی 

هم بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل است که یادگیری 
و آموزش زبان بدن مهم و حیاتی است.

زبان بدن خودم چه می گوید؟
معموال با وجود توجهی که به زبان 
بدن دیگران داریم، نسبت به حرکات و 
ژست های بدنی خود هوشیارانه عمل 

نمی کنیم.
دقت به فن بیان و زبان بدن طرف 
مقابل در مذاکره یا رابطه مهم است؛ اما 
باید به پیامی که خودمان به اطرافیان 

می دهیم هم توجه کنیم.
همان طور که ما حاالت صورت، 
حرکات دست یا پای مخاطب را تحت 
را  ما  های  ژست  هم  او  داریم،  نظر 

موشکافی می کند.
الزم  که  دارد  وجود  هایی  زمان 
از نشانه های زبان بدن عامدانه  است 
استفاده کنیم، یا حتی برخی ژست های 

خود را اصالح کنیم.

باید جلوی  در چه صورتی   
با خود صحبت  و  بایستیم  آیینه 

کنیم؟
من کسی را می شناختم که موقع 
شوخی کردن با دیگران، اخم می کرد. 
زمانی در نوجوانی خودش به این نتیجه 
رسیده بود که تلفیق چهره جدی و کالم 
همین  به  است.  جالب  بسیار  طنزآمیز، 
دلیل، این اخم همراه همیشگی شوخی 

های او شده بود.
نمی شناخت،  را  او  اگر کسی  اما 
متوجه شوخی کردنش نمی شد؛ چون 
باعث می شد غریبه  چهره جدی اش 
ها صحبت های او را جدی تلقی کنند.

این موضوع برای او مشکل ایجاد 
این ژست  بود. پس الزم داشت  کرده 
خود را اصالح کند. او باید با حاالت و 
حرکات اجزای صورتش هم به مخاطب 
نشان می داد که در حال شوخی کردن 

است.
نسبت  که  هستند  زیادی  افراد 
به  آموزش زبان بدن خود و پیامی که 
افراد  این  نیستند.  آگاه  کند،  صادر می 
بهتر است جلوی آینه بایستند و با یک 

مخاطب فرضی صحبت کنند.
هنگام این گفتگو ببینند آیا تعجب، 
خوشحالی، نکوهش، خشم و... به خوبی 
در چهره شان معلوم می شود؟ آیا اگر 
خودشان جای شنونده باشند، متوجه حال 

و هوای گوینده می شوند؟
شناخت زبان بدنِ  خود، دو مزیت 

دارد:
توانید  می  بهتر  باشد  الزم  اگر 
نشانه های زبان بدن خود را کنترل یا 

محدود کنید.
روی  توانید  می  باشد  الزم  هرجا 
تاکید  بدن،  زبان  های  نشانه  بعضی 

بیشتری داشته باشید.
البته شرایط و موقعیت هایی وجود 
دارد که حال و هوای ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد؛ در نتیجه رد پای آنها در 

زبان بدن مان هم آشکار می شود.
ها،  موقعیت  این  شناسایی  برای 
هر  به  ورود  از  پیش  کنم  می  توصیه 
از  را  ها  سوال  این  مذاکره  یا  جلسه 

خودتان بپرسید:

خورده  چیزی  که  باری  آخرین 
بودم، کی بود؟

شرایط فیزیکی تاثیر زیادی روی 
زبان بدن می گذارند. اگر گرسنه باشیم، 
این  در  افت می کند.  قند خون  سطح 
ذهن  حضور  و  تمرکز  میزان  حالت 

پایین می آید.
ناخودآگاه برای پایان جلسه لحظه 
شماری می کنیم و زیاد به حرف های 

دیگران توجه نمی کنیم.

با  قراری  بی  این  های  نشانه 
ارتباط  نکردن  برقرار  مانند  عالیمی 
چشمی، با پا ضرب گرفتن روی زمین 
ابراز  مصنوعی  کامال  های  خنده  و 

می شود.
از  جلسه  به  ورود  از  پیش  پس 
چیزی  کی  بار  آخرین  بپرسید  خودتان 
خورده اید. آیا الزم است پیش از شروع 
مذاکره فنجانی قهوه یا تکه ای شکالت 

میل کنید؟
از آنجا که معموال نمی شود زمان 
دقیق پایان جلسه را مشخص کرد، بهتر 
است پیش از شروع آن سری به سرویس 

بهداشتی هم بزنید.
گذاشتم،  قرار  که  کسی  با  آیا 

مشکلی دارم؟
یا  آزردگی  توانیم  نمی  ما  اغلب 
دیگران  به  نسبت  را  خودمان  دلزدگی 
از  نشانی  باالخره  کنیم.  پنهان  کامال 
حس منفی ما در طرز صحبت و زبان 

بدن آشکار می شود.
پس اگر پیش از مالقات با چنین 
شخصی فکری به حال این احساسات 
یا  دیدار  است  ممکن  نکنیم،  منفی 

مذاکره خیلی خوب پیش نرود.
های  روش  با  کنم  می  توصیه 
را  خود  ذهن  موقتا  ساده،  و  کاربردی 
از احساساتی که نسبت به طرف مقابل 

دارید پاک کنید.
یکی از این روش ها این است که 
حس و نظر خود را روی کاغذ بنویسید. 
زمانی که چیزی را می نویسیم، ذهن 
موقتا خودش را از بار آن رها می کند.

به این ترتیب می توانید مذاکره را 
بهتر پیش ببرید.

در حین جلسه یا مالقات با فردی 
از  هرازگاه  است،  آزرده  را  شما  که 

خودتان بپرسید:

آیا اخم کرده ام؟
آیا دست به سینه نشسته ام؟

آیا نگاهم را از صورت او به سمت 
دیگری برمی گردانم؟

 این حرکات در زبان بدن، نشانه 
های قوی از جبهه گرفتن و عدم رضایت 
است. اگر حس کردید یکی از این نشانه 
ها را دارید، بهتر است آن را به نشانه 

مثبتی تغییر بدهید.
البته اگر پیشروی مثبت و رسیدن 
به نتیجه مناسب در آن دیدار، برایتان 

اهمیت دارد!

 آیا من آماده ام؟
مالقات  یک  برای  بودن  آماده 
کاری یا مذاکره مهم است؛ اما این چه 

ربطی به زبان بدن دارد؟

برای  که  زمانی  است:  این  پاسخ 
جلسه آمادگی نداشته باشید، باید انرژی 
بیشتری صرف کنید تا از مباحث عقب 
حواس  تمام  حالتی  چنین  در  نمانید. 

بفهمید  که  گیرید  می  کار  به  را  خود 
چه خبر است.

بدن تان  زبان  در  شما  حالت  این 
منعکس می شود.

زیادی  نیروی  است  ممکن  شما 
مکالمه  به  را  خودتان  که  کنید  صرف 
به  چندانی  توجه  دیگر  پس  برسانید؛ 
نخواهید  خود  بدن  زبان  های  نشانه 

داشت.
بهتر است پیش از شروع هر جلسه، 
برای آن آماده شوید. اگر آماده نیستید 

آن را به زمان دیگری موکول کنید.
این  از  کدام  هیچ  نتوانستید  اگر 

کارها را بکنید، ساکت و آرام بنشینید. 
تالش کنید در مالقات بعدی آماده تر 

حاضر شوید.

 آیا عصبی هستم؟
اگر پاسخ تان به این سوال مثبت 
است، کافیست به خودتان کمی زمان 

بدهید.
برخورد عصبی تقریبا در هیچ کدام 
نیست؛  پذیرفتنی  اجتماعی  روابط  از 
یا  است  شغلی  رابطه  آن  ندارد  فرقی 

غیرشغلی.

به این ماجرا که در شرکتی یونانی 
اتفاق افتاده است توجه کنید:

یکی از کارگرها اشتباهی مرتکب 
خسارت  شد  مجبور  شرکت  که  شد 
از مشتری ها پرداخت  به یکی  زیادی 

کند.
مدیر آن بخش بسیار برآشفته شد. 
آن  با  لحظه  همان  خواست  می  دلش 
کارگر تماس بگیرد، به او ناسزا بگوید 

و اخراجش کند.
اما تصمیم گرفت کمی صبر کند 

تا آرام شود.
با  و  رفت  او  میز  سر  بعد  کمی 
تهیه  گزارشی  خواست  او  از  مالیمت 
کند و دلیل اشتباهش را توضیح بدهد.

کارگر روز بعد گزارشی با جزئیات 
کامل به او ارائه داد که در آن پیشنهاداتی 
برای جلوگیری از اشتباهات آینده نوشته 

شده بود.
و  کاربردی  بسیار  پیشنهادها  آن 
مفید بودند و واقعا ارزش اجرایی داشتند.

پنهان کردن خشم!
خشم نشانه های آشکار و صریحی 
در زبان بدن دارد که پنهان کردن شان 
دشوار است. نگاه غضبناک، نفس های 
تند و کوتاه، بی قراری، تن صدای باال و...

از نشانه های خشم است که مسلما نمی 
خواهید در یک جلسه کاری آشکار شوند.

آیا بی قرارم؟
ناخوشایند  حالت  هم  قراری  بی 
دیگری است که بهتر است در جلسات 

نمایان نشود.
اگر تقریبا آرام هستید و با تمرکز 
کنید،  می  دنبال  را  جلسه  روند  کافی 
خوب است. در این حالت شما آرامش 

کافی دارید.
اما اگر مدام در صندلی خود تکان 
می خورید، با خودکار روی میز ضرب 
تلفن  یا  ساعت  به  پیوشته  گیرید،  می 
همراه خود نگاه می کنید و... یعنی بی 

قرار هستید.
به  بدن  زبان  های  سرنخ  این 
مخاطب نشان می دهد که شما نسبت 

به بحث بی میل هستید.
فرقی ندارد چنین جلسه ای کاری 
باشد یا خانوادگی؛ چون بی قراری شما 
اگر  ناآرام می کند؛ خصوصا  را  جو آن 

شما رئیس یا بزرگ جمع باشید.
از  جلسه  شروع  از  پیش  پس 
خودتان بپرسید بی قرار هستید یا نه. اگر 
ممکن است جلسه را به زمان دیگری 

موکول کنید.
حرکات  برخی  با  شود،  نمی  اگر 
کمی  عمیق  های  نفس  و  کششی 

خودتان را آرام کنید.

چه  در  بدن  زبان  آموزش 
صورت نهایی می شود؟

آموزشزبان بدن زمانی کامل می 
شود که حرکات و ژست های خودمان 

را هم بشناسیم.
گاهی الزم است از برخی از این 
حرکات اجتناب کنیم. به طور مثال در 
یک مذاکره شغلی با به دست آوردن یک 
خوشحالی  وجود  تمام  با  مثبت،  امتیاز 

خودمان را ابراز نکنیم!
گاهی هم الزم است روی برخی 

از نشانه های زبان بدن تاکید کنیم.
در  خواهیم  می  که  زمانی  مثال 
شخصی حس آرامش و اطمینان ایجاد 
کنیم، باید لبخند پررنگ تر و نگاه آرام 

تری داشته باشیم.

 علی بهرام پور
نویسنده و مدرس 

زبان بدن در انتقال افکار و احساسات ما بسیار 
موثرتر از زبان گفتاری عمل می کند. برخی از نشانه 
های زبان بدن به صورت ناخودآگاه و غیرارادی پدیدار 
زبان  این  های  سرنخ  باقی  که  حالی  در  شوند؛  می 

اکتسابی و آموختنی است.
می  متوجه  چیست؛  بدن  زبان  بدانید  که  زمانی 
باقی  صدا  تن  و  لغات  انتخاب  بر  عالوه  که  شوید 
حرکات و ژست های بدنی هم پیام های قدرتمندی 
به مخاطب انتقال می دهد. به همین دلیل است که همه 
افراد آگاهانه یا ناخودآگاه، با دقت زیادی به زبان بدن 

دیگران توجه می کنند.
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امیدافزایی جمعی و مراقبت شخصی و عمومی

وقتللی  داروخانلله  در  امللروز 
انسللانهای وحشللت زده ای را میدیللدم 
کلله بللرای خریللد ماسللک و هللر 
آنچلله در هشللدارها شللنیده بودنللد 
آمللده بودنللد تللا خودشللان را آمللاده ی 
پذیرایللی از کرونللا ویللروس کننللد بللا 
خللودم گفتللم مللا بللا رفتارمللان بللرای 
میفرسللتیم  دعوتناملله  ترسللهایمان 
و انللگار آمللوزش دیللده ایللم کلله 
همیشلله بلله جللای ایجللاد بسللتر 
ذهنللی و روانللی آرام برای پیشللگیری 
از اتفللاق، در حالللت دفاعللی زندگللی 

کنیللم.
بلله نظللر مللی رسللد در بسللتری 
رهای  هشللدا ز  ا قبللل  ینچنیللن  ا
مراقبتللی، ایجللاد شللناخت اصولللی 
از منبعللی قابللل اعتمللاد و آمللوزش 
و  جمعللی  امیدافزایللی  مهارتهللای 
مراقبللت شللخصی و عمومللی حللرف 

اول را میزنللد.
و  مکللرر  رهای  هشللدا مللا  ا
خبرهللای صوتللی و تصویللری مللرگ 
و میرهللای مرتبللط بللا ایللن ویروس و 
از آن سللو آمللوزش و شللناخت کمتللر 
بیشللتر از هللر چیللز بلله ایجللاد تللرس 
و وحشللت و نگرانللی عمومللی کمللک 

کللرد.

کرونا ویروس به زبان ساده
ویروسللی هللم خانللواده ویللروس 
آنفوالنللزا کلله شللکل حللادش را در 
مللاه هللای گذشللته بللا کمتریللن مرگ 

و میللر پشللت سللر گذاشللتیم.
ایللن بلله ایللن معنللی نیسللت کلله 
قصللد کوچللک نمایللی یللک اضطللرار 

جهانللی را داشللته باشللیم، خیللر.
صحبللت  عیللن  دقیقللا  ایللن 
هللای اخیللر رئیللس مرکللز مدیریللت 
بیماری هللای وزارت بهداشللت اسللت 
کلله در کنللار شللیوه هللای انتقللال و 
مراقبللت، بلله زوایللای شللناختی دیگللر 

ایللن ویللروس پرداختلله.
اعتمللاد  بحللث  اینجللا  البتلله 
نیللز مطللرح مللی شللود امللا سللادگی 
و اصالللت علمللی ایللن خبللر مللی 
توانللد بلله مقللدار زیللادی از نگرانللی 
و اضطللراب جامعلله بکاهللد و ایللن 
همللان مهارتللی اسللت کلله بایللد 
در شللرایط سللخت یللاد بگیریللم و 

آمللوزش دهیللم.
محققللان بارهللا و بارهللا ثابللت 
کللرده انللد کلله اسللترس مللی توانللد 
مثللل بیمللاری هللای عفونللی واگیردار 
باشللد. آن هللا مللی گوینللد اسللترس 
از یللک فللرد بلله فللرد دیگللر سللرایت 
پیللدا مللی کنللد، از یللک همللکار بلله 
همللکار دیگللر منتقللل مللی شللود و 
بللا وارد شللدن فللرد بلله خانلله اش بلله 
اعضللای خانللواده هللم منتقللل مللی 
شللود. اثللر سللرایت اسللترس حاکللی از 
ایللن اسللت کلله اضطللراب ماننللد یک 
ویللروس مللی توانللد بللر نللورون هللای 

مغللز مللا تاثیللر بگللذارد.
 The ( پسللت  فینگتللون  ها
نوشللته   )Huffington Post
اسللت کلله از هللر شللش مللرگ، پنللج 
نفللر بلله خاطللر عاملللی کلله در اثللر 

اسللترس ایجللاد شللده، جللان مللی 
دهنللد. محققللان در عیللن اثبللات 
واگیللردار بللودن اسللترس، ثابللت کرده 
انللد کلله بسللیاری از مشللکالتی کلله 
گریبللان سللالمت شللما را مللی گیللرد، 
بلله خاطللر همیللن اسللترس سللراغتان 

مللی آیللد.
پژوهشللگران معتقدنللد گرچلله 
اضطللراب جللزء جدانشللدنی ای از 
زندگللی ایللن روزهاسللت ، امللا خللود 
شللما هللم بللا برخللی اشللتباه هللا، بلله 
شللدت گرفتنللش کمللک مللی کنیللد.

چگونه از ذهن و روان خود 
در شرایط اینچنینی مراقبت 

کنیم؟
موقعیــت  شــناخت   -1

حــال و  تمرکــز بــر آن
»اسللکارلت اوهللارا« نقللش اول 
داسللتان »بللر بللاد رفتلله« را یادتللان 
هسللت؟ شللعار همیشللگی اسللکارلت 
»فللردا بشلله فکللر مللی کنللم!« بللود 
هللر وقللت او بللا مشللکلی کلله زندگللی 
اش را بلله هللم مللی ریخللت، رو بلله 
رو مللی شللد و اضطللراب کالفلله اش 
مللی کللرد، بللرای چنللد سللاعت پرونده 
آن مشللکل را در ذهنللش مللی بسللت 
و مللی گفللت کلله بعللدا فکللری بلله 
حالللش مللی کنللد. گرچلله در داسللتان 
بللر بللاد رفتلله روش اسللکارلت نتیجلله 
بخللش بللوده اسللت امللا محققللان می 
گوینللد رهاکللردن ماجللرا نمللی توانللد 

شللما را از اسللترس رهللا کنللد.
از نظللر پژوهشللگران اجتنللاب و 
فللرار از بحرانللی کلله زندگللی تللان را 
احاطلله کللرده، باعللث بیللرون رفتللن 
مشللکل از ذهنتللان نمللی شللود و 
حتللی بلله بیشللتر شللدن اسللترس 
شللما منجللر مللی شللود. بلکه شللناخت 
موقعیللت و شللناخت جایللگاه خللود در 

موقعیللت نگللران کننللده باعللث مللی 
شللود نللگاه واقللع بینانلله تللری بلله 

موقعیللت داشللته باشللیم.

۲- خوش بینی
گویللد:  مللی  مایللر  جویللس 
نگللرش مثبللت بلله  جللای اینکلله 
تحللت  را  شللما  شللرایط،  بگللذارد 
سلللطه ی خللود داشللته باشللد، شللرایط 
قللرار  شللما  ی  سلللطه   تحللت  را 

. هللد می د
در ان ال پللی اصطالحات دیسللو 
DISSO بلله معنللی جللدا شللدن از 
موقعیللت و آسللو ASSO بلله معنللی 
قللرار گرفتللن در موقعیللت بللرای 
تعریللف خوشللبینی و بدبینللی کاربللرد 

ویللژه ای دارد.
از خودتللان بپرسللید در هنللگام 
دیللدن یللا فکللر کللردن بلله موقعیللت 
مبتللال بلله ویللروس بللا موقعیللت 
بیمللاری آسللو یللا دیسللو هسللتید؟ 
یعنللی مللی رویللد در جایللگاه آن فللرد 
و نگرانللی و تللرس و وحشللتش را 
بللرای خللود بلله ارمغللان مللی آوریللد و 
در نتیجلله بلله آینللده بدبیللن و نگللران 

مللی شللوید؟
یللا یللک مقللدار دورتللر از آن 
شللخص و موقعیللت مللی ایسللتید و 
بلله راه هللای پیشللگیری و بهبللود 

مللی اندیشللید؟
بلله اینکلله اگللر تعللدادی بالللغ 
بللر2۰۰۰ نفللر کشللته شللده انللد، 
تعللدادی حللدود 2۰۰۰ نفللر هللم پللس 

از ابتللال درمللان شللده انللد؟
بهتللر اسللت بللرای آرامللش خللود 
در ایللن مواقللع عینللک خللوش بینی را 
بلله چشللمهایمان بزنیللم و بللا موقعیت 
در حالللت دیسللو قللرار بگیریللم تللا 
بتوانیللم هللم بلله خللود و هللم بلله 

دیگللران امیللد دهیللم.

و  ذهــن  جــادوی   -3  
ت کلمــا

مطمئنللا هملله مللا فیلللم مللردم 
امیدبخشللی  حللال  در  را  ووهللان 
بلله همدیگللر بللا جمللالت تاکیللدی 
امیدبخللش از دریچلله هللای خانلله 
هایشللان دیللده ایللم کلله چگونلله 
اجللازه نمللی دهنللد در مرکللز انتشللار 
ویللروس، قرنطینلله شللدن در خانلله 
آنهللا را بلله سللمت نللا امیللدی و 

افسللردگی ببللرد.
بللی شللک ایللن نللوع همبسللتگی 
و همدلللی و هللم صدایللی در ایللن 
شللرایط، بللا ایجللاد امیللد و بللاال بللردن 
ایمنللی روحللی و جسللمی بللدن نتیجه 
ای معجللزه آسللا و جادویللی در پللی 

خواهللد داشللت.

خبرهــای  از  دوری   -۴
مرتبــط کــه بــه اصالتــش 

نداریــم اطمینــان 
چیللزی  اگللر  اسللت  طبیعللی 
ترسللناک بلله شللدت تبلیللغ شللود، 
بلله  کنیللد،  اضطللراب  احسللاس 
دربللاره  موضللوع  اگللر  خصللوص 
چیللزی جدیللد و بالقللوه خطرنللاک 
باشللد. چللرا کلله ایللن حللس را در 
شللما ایجللاد مللی کنللد کلله اتفللاق 

بزرگللی در جریللان اسللت.
هللر روز در خبرهللا مللی خوانیللم 
کلله هللزاران نفللر سللاالنه در اثللر 
آنفوالنللزا، ایللدز و حتللی هپاتیللت جان 
مللی بازنللد و مللا نمللی ترسللیم. چللرا 
دربللاره ویللروس کرونللا مللی ترسللیم؟ 
چللون ایللن یللک ویللروس جدیللد و 

ناشللناخته اسللت.
بهتریللن کار ایللن اسللت کلله 
منابللع خبللری را انتخللاب کنیللد کلله 
بلله آنهللا اعتمللاد داریللد و دارای اعتبار 
باالیللی هسللتند. کاری کلله هملله مللی 
تواننللد انجللام دهنللد رفتللن بلله وب 
سللایت هللای رسللمی خبللری اسللت. 
خبرهللای شللبکه هللای اجتماعللی 
و  درآمیختلله  شللایعات  بللا  اغلللب 
معتبللر نیسللتند. امللا بللاز هللم تاکیللد 
مللی کنللم بهتللر اسللت فقللط روزی 
یللک بللار خبرهللا را بررسللی کنیللد.

ر  فــکا ا ز  ا دوری   -5  
بیمارگونــه حتــی در زمــان 

ی ر بیمــا
راه هللای زیللادی وجللود دارد 
کلله اضطللراب مللی توانللد بللروز کنللد. 
امللا اگللر مللا در مللورد یللک بیمللاری 
جسللمی در حللال فکللر هسللتیم و اگللر 
مللی دانیللد عالئللم چیسللت، ممکللن 
اسللت حتللی بدنمللان بلله افللکار 

بیمارگونلله مللا پاسللخ دهنللد.
بللرای مثللال اگللر تنهللا اندکللی تب 
کنیللم، بللر اثللر فشللار روانللی و اضطراب 
لحظلله بلله لحظلله حللس منفللی تللری 
نسللبت بلله بیمللاری خللود پیللدا مللی 

کنیللم و دچللار وحشللت مللی شللویم.
در واقللع گاهللی بللدن بیمللار 
هوشللمندانه شللرایط بیمللاری هللای 
خطرنللاک را جعللل مللی کنللد و شللما 
تصللور مللی کنیللد در دام یللک بیماری 
درمللان ناپذیللر قللرار داریللد. ریشلله 
بسللیاری از بیمللاری هللا اضطللراب 
و اسللترس اسللت و مللی تللوان بللا 
آرامللش روانللی مشللکالت جسللمی را 

نیللز کنتللرل کللرد.

 سنگام نوبخت

ضرب المثلی سوئدی می گوید: نگرانی، اغلب به 
چیزهای کوچک، سایه ای بزرگ می دهد.

این روزها خبر شیوع کروناویروس عالوه بر ایجاد 
نگرانی و دلهره برای اکثریت مردم از ورود این ویروس 
و ابتالء به آن، گمانه زنی های ضد و نقیضی در محیط 

مجازی را در پی داشته که باعث تشدید ترس و وحشت 
عمومی شده است.

پشت  حال  در  ما  میهن  مردم  که  آنجایی  از 
سرگذاشتن غم و اندوه حاصل از اتفاقات اخیر بودند، 
خبر شیوع این مهمان ناخوانده در کشورمان آن هم با 
تأخیر، باعث نگرانی و اضطراب عمومی به شکلی تازه 

در سطح گسترده تری از جامعه شد.

تیزحسی چیست و تمرین هایی برای تیزحس شدن

چگونه در زندگی روزمره، بهتر عمل کنیم!؟

پللس حللاال بهتللر متوجلله مللی شللوید 
ایللن اصطللالح بلله چلله توانایللی هایللی 

دارد. اشللاره 
مغللز فللردی کلله تمریللن تیزحسللی کللرده 

اسللت نسللبت بلله سللایرین هوشللیارتر اسللت.
افللراد تیزحللس فقللط نللگاه نمللی کننللد، 

بلکلله مللی بیننللد.
فقللط نمللی شللنوند، بلکلله گللوش مللی 

کننللد.
آنهللا از هیللچ نشللانه و سللرنخی سرسللری 

عبللور نمللی کننللد.
حللواس ایللن اشللخاص کامللال بلله زبللان 
بللدن و حللاالت دیگللران در مذاکللرات جمللع 
اسللت و اجللازه نمللی دهنللد داده هللای محیطللی 

هللدر برونللد.
در اینجللا تعریللف مللا از تیزحسللی ایللن 
اسللت کلله حواسللمان بلله اطرافمللان باشللد و 
بلله زبللان سللاده فللردی تللک بعللدی نباشللیم.

مللی خواهیللم حواسللمان بلله اطرافمللان 
بیشللتر جمللع باشللد، مللی خواهیللم در یللک 
جلسلله بتوانیللم هللم صحبللت کنیللم هللم رفتللار 

طللرف مقابللل را بررسللی کنیللم،
مللی خواهیللم حتللی اگللر بلله آرامللی 
صحبللت کردنللد متوجلله آنچلله مللی گوینللد 

بشللویم؛
یللا اگللر بللا فللردی صحبللت مللی کنیللم و 
فللردی از طللرف دیگللر صحبتللی کللرد متوجلله 

بشللویم کلله چللی گفتلله اسللت.
اشللخاص عادی فقللط بخشللی از اطالعاتی 

را کلله هللر روز از محیللط 
دریافللت مللی کننللد بلله 
صللورت آگاهانلله آنالیللز و 

بررسللی مللی کننللد.
افللراد  مقابللل،  در 
یللن  چکتر کو حللس  تیز
مشللاهدات و دریافللت هللا 
را )مثللل تغییللر ناخللودآگاه 
تللون صللدای مخاطللب، 
حسللی کلله در اولیللن نللگاه 
بلله محصللول  مشللتری 
معنللی  و  رد  دا وجللود 
لبخندهللای مصنوعللی( بلله 
خوبللی متوجلله مللی شللوند.

بللرای ایجاد تیزحسللی 
تمریللن هایللی وجللود دارد 
کلله برخللی از آنهللا را در 
اداملله توضیللح مللی دهیم:

تمرین اول
فیلللم یللا سللریالی کلله 
تللا بلله حللال ندیللده ایللد را 
بللدون صللدا تماشللا کنیللد.

سللعی کنیللد فقللط بللا 
دیللدن حللاالت صللورت 
شللخصیت هللا، زبللان بدن، 
و…  محیطللی  شللرایط 
حللدس بزنیللد چلله اتفاقللی 

رخ مللی دهللد.
بللا ایللن تمریللن بلله صللورت ناخللودآگاه 
مهللارت شللما در خللوب دیللدن و آنالیللز کللردن 
جللو محیللط، سللیر اتفاقللات و شللرایط جسللمی و 

روانللی افللراد مختلللف بیشللتر مللی شللود.
تمریللن سللاده ای نیسللت، امللا بسللیار 

اثرگللذار اسللت.

تمرین دوم
رادیللو، پادکسللت یللا کتللاب صوتللی را بللا 
صللدای بسللیار کللم یللا در یللک محیللط شلللوغ 

و پللر صللدا گللوش بدهیللد.
گللوش تیللز کنیللد تللا متوجلله بشللید گوینده 

چلله مللی گوید.
اوایللل ممکن اسللت هیللچ چیز دسللتگیرتان 
نشللود؛ امللا پللس از مدتللی مللی توانیللد بللا 
شللنیدن چنللد کلملله کل جمللله را حللدس بزنیللد 
یللا بللا شللنیدن آهنللگ تلفللظ یللک کلملله، واژه 

کامللل را متوجلله شللوید.

تمرین سوم
سللعی کنیللد دو تمریللن قبلللی را در دنیللای 

واقعللی پیللاده کنیللد.
در محیللط کار، مسللیر رفللت و آمللد، بللازار، 
مهمانللی و… بلله دیگللران توجلله کنیللد و 
بفهمیمللد چلله مللی گوینللد یللا در چلله شللرایطی 

بلله سللر مللی برنللد.
البتلله مللا توصیلله نمللی کنیللم کلله در 
بحللث هللای خصوصللی دیگللران دقللت بلله 

خللرج بدهیللد!

تمرین چهارم
سللعی کنیللد اطالعللات خللود را در مللورد 
زبللان بللدن، روانشناسللی و فللن بیان بللاال ببرید. 

چللرا ایللن موضللوع مهللم اسللت؟
تصللور کنیللد شللما یللک برگلله کدنویسللی 
شللده را کلله اطالعللات بسللیار ارزشللمندی دارد 
بلله دسللت آورده ایللد، امللا رمزگشللایی آن را 

بلللد نیسللتید!
پللس در عمللل هیللچ دسللتاوردی نداشللته 

ایللد!
اطالعاتللی کلله از طریللق تیزحسللی کسللب 
مللی کنیللد هللم مثللل برگلله هللای کللد نویسللی 

شللده اسللت.
شللما بایللد بدانیللد هللر حرکللت ابروهللا، 
چرخانللدن چشللم هللا، کللم یللا زیللاد کللردن 

سللرعت حرکللت و… چلله معنایللی دارد.
اگللر نلله، نمللی توانیللد آنهللا را بلله درسللتی 
بررسللی کللرده و نتایللج صحیحللی اسللتخراج 

کنیللد.
امیدواریللم بللا ایللن مقاللله بللا مفهللوم 
تیزحسللی بلله خوبللی آشللنا شللده و متوجلله 

اهمیللت آن هللم شللده باشللید.
و  کار  محیللط  در  فقللط  نلله  تیزحسللی 
تجللارت، بلکلله در تمللام بخللش هللای زندگللی 

شللخصی و اجتماعللی بلله کار مللی آیللد.
البتلله بهتللر اسللت از مهللارت و توانایللی 
کلله  کنیللم  اسللتفاده  جایللی  در  تیزحسللی 
حریللم زندگللی شللخصی 
و خصوصللی دیگللران بلله 

خطللر نیوفتللد.
ایللن توانایللی بللرای 
کاربللردی  افللراد  تمللام 
اسللت. بلله طللور مثللال 
یللک پزشللک بایللد بتوانللد 
بلله سللرعت تمللام نشللانه 
هللای بیمللاری را در مراجع 

خللود تشللخیص بدهللد.
بایللد  وکیللل  یللک 
کنللش  ا و یللن  چکتر کو
هللای قاضللی و هیئللت 
منصفلله را متوجلله بشللود 
تللا از اثرگللذاری کار خللود 

شللود. آگاه 
یللک فروشللنده بایللد 
بفهمللد مشللتری نسللبت 
بلله کللدام محصللول رغبت 
بیشللتری دارد تللا پیرامللون 
ترغیللب  توضیحللات  آن 

کننللده بیشللتری بدهللد.
پیشللنهاد مللی کنیللم 
در هللر شللغل و جایگاهللی 
کلله هسللتید – حتللی اگللر 
شللاغل هللم نیسللتید – از 
همیللن امللروز تمریللن های 
تیزحسللی را شللروع کنیللد.

 علی بهرام پور

بــه عبــارت ســاده، تیزحســی یعنی 
ایــن کــه هــر کــدام از حــواس مــا بــه 
درســتی و بــا ســرعت وظایــف خــود را 

انجــام بدهنــد.
زمانــی کــه دارای تیزحســی باشــیم 
ــره،  ــات کاری و مذاک ــا در جلس ــه تنه ن
بلکــه در باقــی بخــش هــای زندگــی هــم بهتــر عمــل خواهیــم 

کــرد.

البتــه ایــن اصطــالح را در NLP هــم زیــاد مــی شــنویم، امــا 
ــت؟ منظور چیس

خــب چشــم مــا مــی بینــد، گــوش هــا مــی شــنوند و حــس 
المســه هــم بــدون تاخیــر عمــل مــی کنــد!

ــه  ــرادی ک ــن اف ــروف تری ــی از مع ــا یک ــما را ب ــد ش بگذاری
تیزحســی دارنــد آشــنا کنیــم: شــرلوک هولمــز! شــرلوک هولمــز 
حــس ماورایــی یــا وســیله خاصــی نداشــت؛ آنچــه پیــش روی 
او بــود در دســترس بقیــه هــم قــرار داشــت – کــه مــی دیدنــد 
و مــی شــنیدند و لمــس مــی کردنــد – امــا فقــط شــرلوک بیــن 

آنهــا تیزحســی داشــت!
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تعیین تکلیف لیگ والیبال تا 2 روز آینده
دبیر فدراسیون  والیبال ایران درباره 
برتر  لیگ  مجدد  شروع  وضعیت  آخرین 
ملی  تیم   سرمربی  نتخاب  ا پروسه  و 

صحبت کرد.
فدراسیون  والیبال ایران پس از ارائه 
باشگاه ها  به  خود  پیشنهادی  روش  سه 
برتر  لیگ  مسابقات  ادامه  پیگیری  برای 
مهر   2۸ )دوشنبه(  روز  پایان  تا  مردان، 
۱399 به باشگاه ها وقت داد تا نظر نهایی 
خود را اعالم  کرده و به یکی از سه روش  

اعالم شده رای دهند.
میالد تقوی، دبیر فدراسیون والیبال 

در این مورد گفت: باشگاه ها تا پایان امروز وقت دارند تا یکی از سه پیشنهاد موجود را 
به عنوان روش مد نظر خود به فدراسیون ارائه دهند تا مسووالن برگزاری مسابقات 
پس از جمع بندی نهایی، طی یکی دو روز آینده تصمیم پایانی را اعالم کنند. اگر 
نظری هم از سوی باشگاه ها ارائه شود قطعا بررسی می کنیم تا در صورت امکان 

مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه داد: به هرحال نظرات و پیشنهادات باشگاه ها نیازمند مذاکره است 
و اولویت اصلی فدراسیون هم حفظ سالمتی بازیکنان و  منافع والیبال است، پس 
قطعا جوانب و نظرات مختلف را بررسی می کنیم تا بهترین تصمیم  برای والیبال 

کشور گرفته شود. 
تقوی در مورد احتمال اجرایی شدن پیشنهادات باشگاه ها نیز گفت: نمی خواهیم 
تصمیمی بگیریم که بعدا پشیمانی به همراه داشته باشد، به همین منظور ابتدا نظر 

همه دوستان را کسب می کنیم تا بهترین تصمیم گرفته شود.
او درباره آخرین وضعیت پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی نیز گفت: فعال هیچ 
جمع بندی نهایی صورت نگرفته و هنوز به نتیجه  پایانی نرسیده ایم. چند گزینه نهایی 

هستند که باید بررسی های نهایی در مورد آن ها نیز صورت بگیرد.
توافقات  به  راجع  والیبال، در مورد صحبت های مطرح شده  دبیر فدراسیون 
صورت گرفته با سه گزینه نهایی نیز گفت: با 3 نفر از این گزینه ها توافقات ابتدایی 
صورت گرفته و دو نفر از آن ها نیز برنامه های خود را به فدراسیون ارائه  کرده اند. 
یک  گزینه دیگر هم قرار است برنامه هایش را در اختیار فدراسیون بگذارد تا پس 
از بررسی های الزمه دو نفر از این سه عزیز به عنوان گزینه نهایی به کمیته فنی 

معرفی شوند.

استرس کرونا، مشکل کمانداران در اردوهای تیم ملی
سرمربی تیم ملی تیروکمان گفت: 
هر چند شرایط کمانداران در اردوی دوم 
اردوها  در  اما  بود،  اول  اردوی  از  بهتر 
تمرینات  روی  که  چه  آن  از  بیش تر 
را  آن  استرس  کنیم  تمرکز  کمانداران 
مبتال  کرونا  به  ورزشکاران  که  داریم 

نشوند.
وضعیت  درباره  میررحیمی  مجید 
اردوی  دومین  پایان  از  پس  کمانداران 
اردوی  دومین  کرد:  اظهار  آمادگی 
برگزار شد و شرایط  تبریز  کمانداران در 

کمانداران از نظر رکوردی نسبت به اردوی اول بهتر بود. هر چند با شرایط ایده آل 
هنوز فاصله زیادی دارند.

او گفت: در این اردو برنامه ریزی بیش تر روی بحث بدنسازی و آماده سازی 
کمانداران بود و با افزایش تعداد تیرهای پرتابی سعی کردیم ورزشکاران را به یک 

آمادگی مطلوب برسانیم.
سرمربی تیم ملی ریکرو تصریح کرد: در هر اردو هدف گذاری بر این است 
نقاط  براساس شناسایی  قرار دهیم و  ارزیابی  را مورد  آمادگی کمانداران  تا سطح 
ضعف، تمرینات خود را روی آن نقاط معطوف می کنیم تا بتوانیم از نظر رکوردی 

ورزشکاران را به شرایط خوبی برسانیم.
میررحیمی خاطرنشان کرد: برای این که در جریان وضعیت آمادگی کمانداران 
قرار بگیریم، قبل از شروع اردو از ورزشکاران رکوردگیری می شود تا بدانیم در چه 

میزان از سطح آمادگی قرار دارند تا برنامه های تمرینی خود را پیاده کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل این که در هر ماه تنها ۱۰ روز اردو داریم این 
مساله سبب می شود تا با شروع اردوی بعدی ما دوباره مروری بر تمرینات قبلی 
داشته باشیم تا کمانداران را برای اردوی بعدی آماده کنیم. ما در سال گذشته از 
36۵ روز سال 26۰ روز را اردو داشتیم و این مساله سبب می شد تا روند آماده سازی 
کمانداران با سرعت بیش تری پیش برود اما االن شرایط به گونه ای است که به 
خاطر کرونا مجبوریم سختی های زیادی را تحمل کنیم تا خدایی ناکرده یکی از 
ورزشکاران به این بیماری مبتال نشود. در حقیقت ما بیش از آن که روی تمرینات 
و آماده سازی ورزشکاران تمرکز کنیم سالمتی آن ها را در اولویت قرار می دهیم و 

این مساله تا حدودی کار را سخت می کند.
میررحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا با این وضعیت تصور می کنید تا 
پایان سال کمانداران به اوج آمادگی برسند؟ گفت: ۸ ماه عقب افتادگی برنامه ها با 
برگزاری ۱۰ روز اردو در طول ماه جبران نمی شود و کار سختی را برای آماده سازی 
تیم تا پایان سال داریم، البته شرایط سخت است و چاره ای نداریم که با همین روند 

اردوهای خود را پیش ببریم.
المپیک توکیو  اگر به دنبال کسب سهمیه تیمی در  میررحیمی اضافه کرد: 
هستیم، نیاز به برنامه مدون داریم تا کمانداران را به سطح آمادگی مطلوب برسانیم 

که البته تنها برگزاری ۱۰ روز اردو برای آماده سازی کافی نیست.
او افزود: ما زمانی اردوهای خود را در شرایط کرونا آغاز کردیم که زیر ساخت ها 
از جمله خوابگاه اختصاصی برای کمانداران آماده نبود و زمان زیادی را از دست 
دادیم، االن نیز که به فصل سرما نزدیک می شویم مجبوریم اردوهای خود را با 
زمان محدود برگزار کنیم تا سالمتی ورزشکاران به خطر نیفتد. در حقیقت ما بیش 
از آن که به فکر آماده سازی تیم باشیم، به فکر این هستیم که با کنترل شرایط و 

رعایت فاصله گذاری فیزیکی مشکلی برای ورزشکاران پیش نیاید.
االن  به  تا  آذرماه سال گذشته  از  پایان گفت:  در  ریکرو  ملی  تیم  سرمربی 
کمانداران در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت نکرده اند و بعید می دانم تا اردیبهشت 
سال آینده شرایط اعزام برای کمانداران فراهم شود. به هر صورت شرایط سختی 
را برای آماده سازی تیم داریم و مجبوریم این شرایط را تحمل کنیم تا تیم را برای 

مسابقات کسب سهمیه المپیک در پاریس آماده کنیم.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد:
طرح جدید بازگشایی استخرها و سالن های بدنسازی در وضعیت 

قرمز
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از طرح جدید بازگشایی استخرهای 
سرپوشیده و سالن های بدنسازی در وضعیت قرمز در تمامی استان های کشور 
خبر داد و اعالم کرد: در این شرایط صرفا آن هایی که مجوزهای الزم را کسب 

کنند، حق بازگشایی خواهند داشت.
محمد اسد مسجدی، با اشاره به اینکه استخرها و سالن های بدنسازی 
که در رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به سالمت افراد جایگاه مطلوبی 
دارند از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی مشخص می شوند و بر اساس طرح 
رتبه بندی سالمت استخرهای سرپوشیده و سالن های بدنسازی، آن های که 

امتیاز مورد نظر را کسب می کنند، بازگشایی خواهند شد.
وی ادامه داد: پس از بازدید از استخرهای سرپوشیده و سالن های بدنسازی 
رتبه بندی آن ها بر اساس شاخص های کیفی و کمی، اسامی مربوطه به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می شود تا با توجه به سطح کیفیت، 

مجوز بازگشایی صادر شود.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه در حال حاضر طرح اولیه 
از سوی وزارت بهداشت مورد قبول واقع شده و در حال اعالم اسامی هستند، 
گفت: عالوه بر این، هم اکنون بازدید و اعالم اسامی استخرهای سرپوشیده 
و سالن های بدنسازی دارای استانداردهای تعریف شده به منظور فعالیت در 

وضعیت قرمز کرونا، در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از اتمام مراحل رتبه بندی و صدور مجوزهای الزم، 
در شرایط نامساعد یا همان وضعیت قرمز کرونا صرفا آن دسته از استخرهای 
حق  اند،  کرده  کسب  را  الزم  مجوز  که  بدنسازی  های  سالن  و  سرپوشیده 
فعالیت و بازگشایی دارند و آن هایی که مجوز الزم را کسب نکنند، همچنان 

تعطیل خواهند بود.

اروپا، تحت تاثیر دردسرسازهای دوست داشتنی
مهمان های ناخوانده در صدر!

در پنج لیگ معتبر اروپایی رتبه نخست از آن تیم هایی است که کمتر 
فردی توقع صدرنشینی شان را داشت.

مسابقات فوتبال در نقاط مختلف اروپا به روزهای داغ و جذاب  خود 
رسیده است و کم کم جداول در حال شکل گیری هستند. با این وجود 
در پنج لیگ معتبر، صدر جدول از آن تیم هایی شده که انتظارش را اصال 
نداشتیم. با ذکر این نکته که هنوز فاصله تیم ها کم است و همچنان در 
هر هفته ممکن است تیم ها با یک برد یا باخت، چند پله باال و پایین شوند 

سری به صدرنشین های ناخوانده لیگ های معتبر در قاره سبز می زنیم
لیگ برتر انگلیس: اورتون

آنها  کارستان.  کرده اند  کاری  فصل  این  در  آنچلوتی  کارلو  مردان 
با  معروفند؛  »بیگ سیکس«  به  که  انگلستان  بزرگ  تیم   6 در حضور 
بازی در صدر حضور دارند و کسی در شایستگی شان  از پنج  امتیاز   ۱3
شکی ندارد. تافی ها البته به طور موقت این عنوان را مال خود کرده اند 
چرا که استون ویال نسبت به آنها یک بازی کمتر انجام داده و در صورتی 
که بتواند در برابر منچسترسیتی به امتیاز برسد جای اورتون را در صدر 
خواهد گرفت. آبی پوشان در این فصل از مسابقات با درخشش ویژه ای 
در  باال  بلند  مهاجم  این  روبرو شده اند.  لوین  کالورت  دومنیک  از سوی 
تمام پنج بازی ابتدایی تیمش گلزنی کرده و طلسمی حدودا ۸۰ ساله را 
شکسته است. به جز لوین، نفراتی چون لوکاس دینیه، خامس رودریگز، 
ریچارلیسون و ... هم نمایش بسیار خوبی داشته اند. تاتنهام، وست بروم ویچ، 
کریستال پاالس و برایتون مقابل اورتون شکست خورده اند و تنها لیورپول 
بود که توانست از این تیم امتیاز بگیرد؛ البته این تیم آنچلوتی بود که در 
دقایق آخر از شکست گریخت و دربی مرسی ساید را با مساوی پشت سر 
گذاشت. اورتون در 2 هفته بعدی باید در خارج از خانه مقبل ساوتهمپتون 

و نیوکاسل صف آرایی کند.
سری آ ایتالیا: میالن

وقتی در اواخر فصل قبل اوج گرفتند انتظار می رفت نتوانند با شروع 
این فصل و در میان تیم های قدرتمندی چون یوونتوس و اینترمیالن که 
هزینه زیادی کرده بودند بتوانند نتیجه بهتری کسب کنند اما استفانو پیولی 
و مردانش نشان دادند که کسی جلودارشان نیست. مردی که جانشینش را 
هم مشخص کرده بودند و با بی احترامی مواجه بود توانست با کسب نتایج 
درخشان برای خودش و تیمش احترام بخرد. حاال میالِن او به تنهایی و 
با کسب ۱۰۰ درصد امتیازات در چهار هفته ابتدایی سری آ به صدر جدول 
تکیه زده است. روسونری ها این هفته توانستند فاتح دربی دالمدونینا شوند 
و اینتر را با اولین باخت فصل روبرو کنند. آنها پیش از اینتر توانستند از 
سد تیم های اسپتزیا، کروتونه و بولونیا بگذرند. شاید در سه هفته اول این 
ابهام وجود داشت که رقبای میالن ساده بوده اند اما با برد در برابر اینتر 
فرضیه مذکور هم تا حد زیادی با شکست روبرو شد. شاگردان پیولی تا به 

اینجا فقط یک گل دریافت کرده اند!
اللیگا اسپانیا: رئال سوسیه داد

با تعداد بازی های مختلف در  جدول اللیگا شلخته است و تیم ها 
جدول هستند. عده ای 6 بازی انجام داده اند؛ تعدادی دیگر پنج بازی و 
پایان هفته  تا  این وجود فعال تیمی که  با  گروهی دیگر چهار مسابقه. 
ششم نامش باالتر از همه در جدول نوشته شده رئال سوسیه داد است. 
امتیاز و تفاضل بهتر نسبت به ویارئال در رتبه نخست  با ۱۱  این تیم 
ایستاده و البته هر لحظه با انجام بازی های عقب افتاده دیگر تیم ها این 
رتبه را از دست می دهد. سوسیه داد با هدایت امانوئل آلگواسیل 49 ساله 
در 6 بازی ابتدایی خود به سه برد، 2 تساوی و یک باخت رسیده است. 
آنها در این 6 بازی تنها 2 گل دریافت کرده اند و ۱۰ گل وارد دروازه 
رقبا کرده اند. سوسیه داد 2 هفته اول را با 2 تساوی مقابل وایادولید و 
رئال مادرید آغاز کرد. سپس برد سه بر صفر در برابر الچه تازه صعود 
کرده از راه رسید. در هفته چهارم سوسیه داد با یک گل به والنسیا باخت 
اما 2 برد درخشان با نتیجه سه بر صفر مقابل ختافه و رئال بتیس، این 

تیم را به صدر جدول فرستاد.
بوندسلیگا آلمان: الیپزیش

آنها قابل پیش بینی ترین صدرنشین در لیگ های معتبر هستند اما 
وقتی به میزان آمادگی بایرن مونیخ در ماه های اخیر رجوع می کنیم متوجه 
بوندسلیگای  در  باواریایی ها  جز  به  تیمی  هر  که صدرنشینی  می شویم 
آلمان عجیب تر از هر جای دیگری است. مردان یولین ناگلزمن فعال و 
تا پایان هفته چهارم صدرنشین لیگ بوده اند. این تیم با سه برد و یک 
تساوی و یک امتیاز برتری نسبت به بایرن مونیخ تیم اول جدول است. 
گل   6 اما  زده  کمتر  گل  هفت  فلیک  هانسی  تیم  به  نسبت  الیپزیش 
کمتر هم دریافت کرده است. این تیم باکالس و تازه تاسیس در برابر 
تنها در هفته دوم مقابل  و  برتری رسیده  به  آگزبورگ  و  ماینز، شالکه 

لورکوزن به تساوی قناعت کرد.
لوشامپیونا فرانسه: لیل

بیشترین تعداد بازی نزد لیگ های معتبر در لوشامپیونای فرانسه انجام 
شده است. در این لیگ تا پایان هفته هفتم تیم بازیکن ساز و دوست داشتنی 
لیل توانسته با پنج برد و 2 تساوی و 2 امتیاز برتری نسبت به پاریسن ژرمن 
صدرنشین جدول باشد. لیل در این هفت هفته پنج کلین شیت داشته و تنها 
در 2 بازی مقابل رن و مارسی که مساوی کردند دروازه شان باز شد. رمس، 
متز، نانت، استراسبورگ و النس تیم هایی هستند که در برابر شاگردان 
کریستوف گالتیر راهی جز شکست نداشته اند. حال باید دید لیل توانایی 
این را دارد تا مانند موناکوی چند فصل قبل ژاردیم، پاریس را پشت سر 

بگذارند و قهرمان لیگ یک فرانسه شوند یا خیر.

الئوتارو: مسی از همه ستاره ها یک قدم جلوتر است
الئوتارو مارتینز با ستایش از لیونل مسی می گوید او در سطحی دیگر 

قرار دارد و یک قدم از هر ستاره ای جلوتر است.
تیم  در  که  اینترمیالن  حمله  آرژانتینی خط  ستاره  مارتینز  الئوتارو 
ملی آرژانتین با مسی همبازی است و شایعات زیادی درباره تمایل بارسا 
به جذب او وجود دارد از مسی ستایش کرده و می گوید هیچکس با این 

اسطوره آرژانتینی قابل مقایسه نیست.
الئوتارو در گفتگویی با وبسایت یوفا درباره لئو مسی گفت: » من 
چون بارها با مسی در تیم ملی آرژانتین بوده ام او را بیشتر از خیلی ها می 

شناسم و تنها شناختم از مسی بازی کردن در مقابل او نیست”.
ستاره آرژانتینی اینتر در ادامه گفت: » قباًل این را گفته ام و االن 
هم تکرار می کنم و در آینده هم خواهم گفت که مسی بهترین بازیکن 
دنیا است. واقعیت این است که مسی برای ما مایه غرور و افتخار است 
و ما همیشه سعی می کنیم از او یاد بگیریم. مسی به نظر من در سطح 
دیگری قرار دارد. او فوتبال را به شکلی متفاوت می فهمد و همیشه از 

همه ستاره ها یک قدم جلوتر است«.

روز   که  جلسه ای  در 
خی  بر ر  حضو با  شته  گذ
در  پرسپولیس  پیشکسوتان 
مجلس برگزار شد، علی پروین انتقادات 
تندی را علیه نحوه مدیریت دو باشگاه 
پایتخت توسط دولت و مجلس  بزرگ 

مطرح کرد.
دوره  چهار  قهرمان  پرسپولیس 
و  بوده  ایران  برتر  لیگ  فوتبال  اخیر 
نمایش  های  نیز  آسیایی  رقابت های  در 
از  یکی  و  کرده  ارائه  خیره کننده ای 
بهترین تیم های آسیا در سال های اخیر 
به شمار می رود، ولی کسب این نتایج 
هم باعث نشده که این باشگاه با مشکل 

مالی مواجه نباشد.
ه  باشگا لی  ما مشکالت  مه  دا ا
هفته ها  و  روزها  طی  که  پرسپولیس 
تیم  این  در  را  بحرانی  مشکلی  اخیر 
پیشکسوتان  تا  شد  سبب  کرده،  ایجاد 
این باشگاه نیز مانند پیشکسوتان باشگاه 
استقالل که چند روز پیش به خانه ملت 
رفتند، به مجلس دعوت شوند، تا با آنها 
در رابطه راهکارهای خروج تیم از این 

شرایط صحبت شود.
پیدا  مشکالت  برای  راهکاری   *

کنید
ین  می تر نا که  ین  و پر علی 
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس به شمار 
باشگاه  می رود و شرکت پیشکسوتان 
کننده  شروع  می کند،  مدیریت  نیز  را 
صحبت در این جلسه بود و ضمن گالیه 
پیشکسوت  از چند  نشدن  بابت دعوت 
تیم حرف هایش را آغاز کرد و گفت:» در 
ابتدای صحبت هایم باید گالیه ای از عدم 
دعوت برخی بزرگان تاریخ پرسپولیس 
داشته باشم که جایشان در این نشست 
خالی است. از شما می خواهم راهکاری 
این  ز  ا پرسپولیس  خروج  برای  را 

مشکالت پیدا کنید.«
سخت  شرایط  با  پرسپولیس   *

برنده شد
مربی سابق تیم ملی و پرسپولیس 
شاگرد  عملکرد  از  تمجید  با  ادامه  در 

در  پرسپولیس  کرد:»  اضافه  سابقش 
طول 23 روز، 6 مسابقه حساس در لیگ 
قهرمانان آسیا با مشکالت زیادی برگزار 
کرد و موفق هم ظاهر شد. زمانی که با 
یحیی گل محمدی در مورد مشکالت 
صحبت می کردم، او می گفت که حتی 
نمی توانستیم از هتل خارج شویم و در 
این شرایط سخت پرسپولیس حریفان 

را شکست داد.«
* پرسپولیس نباید نیازمند 2۰،3۰ 

میلیارد باشد
بخش بعدی حرف های علی پروین 
مجلس  و  دولت  دادن  قرار  خطاب  با 
فینالیست شدن  به  اشاره  و ضمن  بود 
به  کرد:»  اضافه  آسیا  در  سرخپوشان 
این  داد  به  باید  نظرم دولت و مجلس 
فینالیست  که  پرسپولیس  برسند.  تیم 
آسیا است نباید نیازمند 3۰-2۰ میلیارد 
پول بماند و امیدوارم گره ای از مشکالت 

باز شود.«
کنم  چه  کاسه  سال  هر  چرا   *

چه کنم ؟!
پروین سپس با اشاره به اینکه این 
مشکالت هرساله وجود دارد و مدیران 
کار  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو 
خود  مجموعه  مدیریت  برای  سختی 
شرایطی  باید  چرا  کرد:»  بیان  دارند، 
پرسپولیس  مدیران  که  بیاید  وجود  به 
و استقالل هر سال کاسه چه کنم چه 
کنم دستشان بگیرند. با این وضعی که 
ایجاد شده سال  بازیکنان  قیمت  برای 
زیادی  پول های  بازیکنان  برخی  آینده 

می خواهند. در چنین شرایطی ادامه کار 
به شدت سخت می شود. از نمایندگان 
شده  جمع  هم  دور  می خواهم  مجلس 
چاره ای  پیشکسوتان  همفکری  با  و 
در  پرسپولیس  مشکالت  حل  برای  را 

نظر بگیرند.«
قابلیت  پرسپولیس  و  استقالل   *

واگذاری ندارند
صحبت هایش  ادامه  در  پروین 
ضمن اشاره به این موضوع که استقالل 
ندارند  واگذاری  قابلیت  پرسپولیس  و 
مجزا  بودجه  آنها  برای  باید  دولت  و 
در  نظرم  به   « گفت:  بگیرد،  نظر  در 
شرایط فعلی بهترین راه این است که 
مجلس و دولت بودجه مشخصی برای 
بگیرد،  نظر  در  پرسپولیس  و  استقالل 
به  قابلیت واگذاری  تیم ها  این  چرا که 
بخش را ندارند. از طرفی با ۵۰۰-6۰۰ 
میلیارد بودجه ای که برای آنها در نظر 
گرفته می شود می توان به خوبی آنها را 

اداره کرد.«
* پرسپولیس ۱۰ میلیارد ندارد پول 

برانکو را بدهد !
پرسپولیس  ه  باشگا پیشکسوت 
آسیایی  رقیبان  قدرت  مورد  در  سپس 
حرف  ایرانی  های  تیم  و  پرسپولیس 
نیست  بد  افزود:»  مورد  این  در  و  زد 
بازیکنان  که  کنم  اشاره  نکته  این  به 
پیروزی  صورت  در  النصر  عربستانی 
میلیارد   ۱۰ نفری  پرسپولیس  بر  برا
اما پرسپولیس که  پاداش می خواستند، 
موفقیت به این بزرگی کسب کرد، ۱۰ 

میلیارد پول ندارد که به برانکو بدهد تا 
بزرگترین مشکلش حل شود.«

* نمی توانم ۵۰ میلیارد کمک کنم 
ولی حمایت می کنم

روزهای  طی  پرسپولیس  باشگاه 
تیم  این  گذشته محل تجمع هواداران 
بوده و حتی رسول پناه در یک گفتگوی 
خودمانی از پیشکوستانی که از او انتقاد 
می کنند، درخواست کمک مالی کرده 
که  راهکارهایی  ادامه  در  پروین  بود. 
برای تقویت پرسپولیس و استقالل در 
مجلس مطرح کرد، با اشاره به عالقمند 
بودن مردم اینطور حرف هایش را از سر 
گرفت و گفت:» دلخوشی مردم به همین 
فوتبال است و اگر این دلخوشی را هم 
از دست  کاری  این شرایط  در  بگیریم 
پیشکسوت  به عنوان  برنمی آید.  کسی 
پرسپولیس  به  میلیارد   ۵۰ نمی توانیم 
تیم  این  از  می توانیم  اما  کنیم  کمک 

حمایت داشته باشیم.«
 ۱۷۰،۱۸۰ پرسپولیس  امسال   *

میلیارد هزینه کرده
حرف های پایانی مربی و بازیکن 
سابق تیم ملی و پرسپولیس در رابطه 
و  بود  باشگاه  ساختاری  مشکالت  با 
پناه  رسول  جز  دیگری  فرد  اگر  اینکه 
که انتقادات زیادی به عملکردش وجود 
دارد، نیز در در راس باشگاه پرسپولیس 
خواهند  وجود  مشکالت  هم  باز  باشد، 
داشت. پروین در پایان در مورد قرارداد 
بازیکنان در سال های قبل صحبت کرد 
لیگ  در  پرسپولیس  بودجه  مورد  در  و 
بیستم گفت:» اگر هر کسی دیگری هم 
جای رسول پناه و اعضای هیأت مدیره 
فعلی باشد باز هم شرایط اینگونه است. 
تومان  میلیارد   2 پرسپولیس  بازیکن 
قراردادش بوده اما مدیران قبلی بندی 
اگر  که  گذاشته اند  وی  قرارداد  این  در 
می تواند  کند  پرداخت  دالر  هزار   2۰۰
از این تیم جدا شود.امسال پرسپولیس 
میلیارد هزینه کرده و یک   ۱۷۰-۱۸۰
اسپانسر هم آورده که خوشبختانه به تیم 

۷۵ میلیارد تومان کمک کرده است.«

سرخابی ها قابلیت واگذاری ندارند؛

پروین: مجلس برای استقالل و پرسپولیس بودجه در نظر بگیرد !
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با اشاره  ایرانی تیم پورتو  بازیکن 
به اینکه به حضور در تیم های بزرگ تر 
فکر می کند، گفت: طرفدار رئال مادرید 
هستم و از بچگی آروزی حضور در این 

تیم را داشتم.
ل  تبا فو ن  سیو ا ر فد یت  سا
مصاحبه ای مفصل را با مهدی طارمی 

انجام داده است.
گفت وگو  این  با  همراه  ادامه  در 

باشید:
طارمی،  مهدی  امروز  جایگاه 
مهاجم  پرتغال،  لیگای  سوپر  آقای گل 
زنجیره ای  شاید  اروپا،  سابق  قهرمان 
باشد که حلقه های آن را این پنج واژه 
تشکیل داده اند. مهدی طارمی که شاید 
بزرگ ترین بدشانسی اش، از دست دادن 
تک به تک دقیقه 9۰ مقابل پرتغال در 
این  هرچند،  باشد.   2۰۱۸ جهانی  جام 
بدشانسی بن بستی در مسیر پیشرفت او 
نبود، تا امروز بارها دروازه پرتغالی ها را 
باز کند. پرتغالی های که حاال وحشت زده، 
خطر مهدی را از دقیقه یک تا 9۰ روز 

دروازه شان احساس می کنند.
هر  موفقیت  آغاز  نقطه  استعداد؛ 
پا  که  است  مسیری  هر  در  انسانی 
نوجوان  طارمی،  مهدی  رد.  می گذا
با  جزو  تنگستان  دیار  ز  ا بوشهری 
استعدادترین فوتبالیست های ایران است. 
بازیکنی که خوب دویدن، خوب پریدن، 
جای گیری مناسب، تکنیک ناب و حتی 
پنالتی گرفتن را بهتر از مسیر خانه اش 
بلد است. خصوصیاتی که او را به یک 
تا  مهاجم کامل و زهردار تبدیل کرده 
اروپا،  در  حضورش  فصل  نخستین  در 
آقای گل پرتغال شود و حاال عضو تیم 

پورتو است.
تالش؛ اگر دنبال موفقیت باشید، 
نمی برید.  جایی  به  راه  تالش  بدون 
روی  انسان  استعدادترین  با  اگر  حتی 
مسیر  در  را  شما  استعداد  باشید.  زمین 
را  قرار می دهد و تالش شما  موفقیت 
رو به جلو حرکت خواهد داد. طارمی با 
تالش، مسیر پر از دست انداز بوشهر تا 
تهران، تهران تا دوحه و دوحه تا لیسبون 
را به خوبی طی کرده است. حاال او در 
بیشتری  باید تالش  که  است  مسیری 

کند، چون رقبای تالش گری دارد.
شانس؛ چیزی که می گویند نصیب 
تالش  سخت  که  می شود  یی  نها آ
مهم  اتفاق  این  طارمی  پس  می کنند. 
شانسی  نیاورده.  دست  به  رایگان  را، 
به  معرفی  از  و پس  او شد  نصیب  که 
علی دایی، او را تبدیل به مهاجم اول 
پرسپولیس کرد، حاصل تالشی بود که 
شانس را برای طارمی به ارمغان آورد.

نند  ما یکنی  ز با ی  برا جدیت؛ 
طارمی، به دست آوردن موفقیت شاید 
سخت تر بود. حاشیه هایی که دست از 
سر او بر نمی داشتند و هر کدام کافی بود 
برای خاموش شدن ستاره ی بوشهری، 
اما آنچه باعث شد طارمی این حاشیه ها 

را پس بزند و روی فوتبالش تمرکز کند. 
جدیت بود. این جدیت باعث شد، او به 
به حواشی، در زمین  پاسخگویی  جای 
با موفقیت هایش  و  فوتبال تالش کند 
امروز  آیا  شوند.  دور  او  از  حاشیه ها 
به  را  بخواهد طارمی  کسی هست که 

حواشی گره بزند؟
مهدی  تا  منتظریم  همه  امروز، 
طارمی فصل فوق العاده اش در ریوآوه 
به  رساند،  پایان  به  گل   ۱۸ با  که  را 
تبدیل  پورتو  تیم  در  فوق العاده  فصلی 
کند. هرچند موفقیت در پورتو سخت تر 
است و این مهاجم با استعداد باید تالش 
و جدیت بیشتری داشته باشد که بازهم 

شانس و خیریت به سراغش بیاید.
متن پرسش و پاسخ با طارمی به 

شرح ذیل است:
از بازی در کوچه پس کوچه های 
بوشهر تا لیگ برتر پرتغال و پورتو....آیا 
اتفاقی  چنین  که  داشتی  را  تصور  این 

رخ دهد؟
آرزوی  خود  کودکی  از  هرکسی 
بزرگی دارد و فکر می کند به آن برسد. 
بدون شک رسیدن به آرزو و هدفی که 
از کودکی در سر وجود دارد با تالش و 
پشتکار میسر می شود. آرزوی بزرگ من 
حضور در تیم بزرگی بود که بتوانم بدرخشم 
و عملکرد خوبی داشته باشم. پورتو در این 
برهه از زمان برای من رسیدن به هدف 
بزرگی  تیم  است.پورتو  کودکی ام  دوران 
است و آرزوی هر کسی می تواند باشد. هر 
چند که آرزوی من حضور در تیمی بزرگتر 

است و امیدوارم به آن برسم.
در آن روزها بزرگترین رویایی که 

در ذهنت وجود داشت، چی بود؟
من طرفدار رئال مادرید هستم. از 
6 سالگی فوتبال را دنبال می کردم و آن 
زمان آرزویم حضور در رئال بود. اما باید 
خیلی تالش کنم و با شرایط موجود به 
و  چیزها سخت  یکسری  برسم.  هدفم 
غیر قابل به دست آوردن است اما من از 

تالشم دست نمی کشم. تالش و پشتکار 
بسیار مهم است تا بتوانم به هدف خودم 
برسم. شاید روزی بتوانم در رئال حضور 
داشته باشم اما اگر این اتفاق هم رخ ندهد 
بدون شک تالش من و حضورم اکنون 
در پورتو نشان می دهد که برای رسیدن 
به مراحل باالتر در زمان ورزشی ام تا چه 

حدی موفق بوده ام.
هدفت از حضور در پورتو چیست 

و به چه جایگاهی می خواهی برسی؟
پورتو تیم بزرگی است و در سطح 
زیادی  امکانات  با  است.  معتبر  جهان 
که در لیگ های پرتغال مخصوصا این 
تیم وجود دارد، به این کشور آمدم تا با 
جام هایی که در طول مسابقات می توان 
کسب کرد، به موفقیت برسم. من هدفم 
از حضور در پورتو این است که موفق 
باشم و در کنار آن، نیم نگاهی به آینده 
و تیم های بزرگتر دارم. برای رفتن به 
تیم های بزرگ، باید از تیم های بزرگ 
هدف  از  قسمتی  این  کرد.  مکان  نقل 
من بود که با حضور در لیگ پرتغال تا 

حدودی به آن رسیده ام.
بزرگترین رویایی که در سر داری 

چیست؟
واقعیت این است که فصل خوبی را 
سپری کردم. خودم پورتو را دوست دارم. 
چون در ایران نیز شناخته شده است. از 
این  مربی  که  اعتقادی  و  بازی  سبک 
این  در  شد  باعث  داشت،  من  به  تیم 
تیم حضور یابم و اعتقادی مربی برای 
حضورم در لیگ پرتغال بسیار تاثیر گذار 
بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم به 
این کشور بیایم. نکته خوبی که در این 
تیم هستند.  تیم وجود دارد، همه یک 
تیم ستاره ندارد و به دنبال ستاره نیست. 
مهمترین چیز برای من اعتقاد مربی به 
من است که این امر مهم و تاثیر گذار 
برای یک بازیکن می باشد و خوشبختانه 
تمام شرایط برای حضوری آرام و موفق 
لیگ  در  است. می خواهم  فراهم  برایم 

پرتغال آقای گل بشوم و چند جام وجود 
دارد که بتوانم همه را با هم در کنار دیگر 
بدون شک  کنیم.  تیم هایم کسب  هم 
افتاد.  خواهد  بهتری  اتفاقات  آینده  در 
قهرمانی لیگ پرتغال، بزرگترین هدفم 

کنونی من است.
صورت  چه  به  پورتو  در  استقبال 

بود؟
که  نمی دانست  کسی  پوررتو  در 
سفر  پرتغال  به  قرارداد  بستن  برای 
خواهم کرد و به همین دلیل استقبالی 
عقد  اعالم  از  بعد  اما  نگرفت.  صورت 
و  خبرها  مجازی،  فضای  در  قرارداد 
حتی  کردند.  خوبی  استقبال  رسانه ها 
کامنت هایی  با  نیز  ایران  شریف  مردم 
دل  نوشتند،  باشگاه  و  من  برای  که 
دادند.  امید  به من  و  را شاد کرده  من 
امیدوارم سربلندشان کنم و جوابشان را 

با درخششم بدهم.
تیم ملی را چطور ارزیابی می کنی. 

با اسکوچیچ و چهار بازی باقی مانده؟
تیم ملی باید تمرینات خود را آغاز 
کند تا بتواند در مسیر رشد و موفقیت 
که  است  مربی  اسکوچیچ  بگیرد.  قرار 
ایران  در  باشگاهی  های  تیم  با  مدتها 
از  کاملی  و درک  و شناخت  کار کرده 
بازیکنان ایرانی دارد. وی فن، استعداد 
و کیفیت باالیی دارد که می تواند تیم 
ملی را دچار تغییر و تحول کند و این 
امر در چهار  بازی پیش رو بسیار تاثیر 

گذار خواهد بود.
بی  یا ز ر ا چطور  ا  ر نمان  حریفا

می کنید؟
حریفانمان خیلی سرسخت نیستند 
پشتکار،  و  تالش  و  برنامه  بدون  اما 
پیروزی قابل اجرا نیست. در دور رفت 
متاسفانه به عراق و بحرین باختیم. تاز 
زمانی که تمرینات مستمر و بازی های 
دوستانه وجود نداشته باشد نمی توان در 
مسیر موفقیت پیش رفت. ما تیم اول 
دست  به  سخت  بسیار  را  بودن  آسیا 
آوردیم برای اینکه اولی را همچنان حفظ 
کنیم باید تالش کرده و در نهایت مقابل 
حریفان خود به میدان رویم و بهترین 

عملکرد را به دست آوریم.
برگزار  ای  جلسه  اسکوچیچ  با 
کردی .نظرت درباره ارتباط سرمربی با 
بازیکنان و شرایط کلی تیم ملی فوتبال 

ایران چیست؟
اسکوچیچ مربی است که بازیکنان 
و  بازی ها  رفتار،  را، شخصیت،  ایرانی 
و  می شناسد  خوبی  به  را  عملکردشان 
منظور  به  پوشان  ملی  تک  تک  برای 
اجرای بازی و نوع عملکردشان برنامه 
داشتم  اسکوچیچ  با  که  صحبتی  دارد. 
متوجه شدم که سخت در حال آنالیز و 
برنامه ریزی است. امیدوارم موفق باشد 
چون موفقیت ایشان ، موفقیت تیم ملی 
فوتبال ایران را به همراه دارد و من به 
نوبه خود از هیچ تالشی برای موفقیت 

ایران دریغ نخواهم کرد.

بدون تالش راه به جایی نمی برید؛

طارمی: از ۶ سالگی آرزویم حضور در رئال است
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نشسته از راست شهرام شکیبا و یوسفعلی میرشکاک – ایستاده رضا رفیع
اختصاصی دنیای جوانان

اگر مؤمن اگر کافر
به دنبال تو می گردم

یوسفعلی میرشکاک

تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو
ببین باقي ست روی لحظه هایم جای پای تو

اگر مؤمن اگر کافر، به دنبال تو می گردم
چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو

دلیل خلقت آدم! نخواهی رفت از یادم
خدا هم در دل من پر نخواهد کرد جای تو

صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود
پر از داغ شقایق هاست آوازم برای تو

تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم
کدامین جاده امشب می گذارد سر به پای تو؟

نشان خانه ات را از تمام شهر پرسیدم
مگر آن سوتر است از این تمدن روستای تو؟

مجموعه داستان »یک بعدازظهر شصت سالگی« اثر نجیب 
محفوظ با ترجمه اصغر علی کرمی توسط نشر ایهام منتشر شد.

اثر  سالگی«  شصت  بعدازظهر  کتاب »یک  ایهام  نشر 
نجیب محفوظ را با ترجمه ای از اصغر علی کرمی در شمارگان 
دو هزار نسخه منتشر کرد. این اثر ترجمه فارسی کتاب »صباح 
فارسی می شود  به  آن  اللفظی  ترجمه تحت  که  است  الورد« 

»صبح بخیر«.
»صباح الورد« نام مجموعه داستان مستقلی است که نجیب 
محفوظ آن را در ۱9۸۷ یعنی یک سال قبل از انتخاب وی به 
عنوان برگزیده جایزه نوبل، منتشر کرده و اصغر علی کرمی برای 
ترجمه فارسی آن نام یکی دیگر از داستان های این کتاب را 
انتخاب کرده است. این مجموعه متشکل از سه داستان نسبتًا 
بلند است که از نظر موضوعی و زمانی به ترتیب پشت سر هم 

آمده اند و چه بسا بتوان آنرا یک رمان تلقی کرد.
را  مجموعه  این  داستان های  می توان  دیگر  سوی  از 
یعنی  محفوظ  نجیب  معروف  رمان   سه  به  دوری  اشاره های 

در  که  دانست  و »سکریه«  القصرین«  »بین  »قصر شوق«، 
کنار هم سه گانه معروف او را تشکیل داده اند و نجیب به خاطر 
این سه گانه جایزه نوبل را دریافت کرده است. نجیب محفوظ 
به خاطر جایگاه ویژه در نمایشنامه نویسی و داستان و رمان و 
نیز شیوه روایت منحصر به فرد، شایسته دریافت جایزه نوبل به 
عنوان تنها نویسنده عرب زبان شده است. او بی شک بارزترین 

چهره داستانی از ادبیات معاصر عرب است.
اصغر علی کرمی از مترجمان پرکار در حوزه ترجمه ادبیات 
معاصر عرب است. عناوین برخی از کتاب های منتشر شده با 
ترجمه او از این قرار است: »هر عید محبوبه منی«، »همه چیز 
فقط  »خداوند  سیگارهایم«،  و  من  »معشوقه  است«،  ممکن 
نامه های عاشقانه را جواب می دهد«، »همه چیز ممکن است« 
و »دوستت دارم امضای من است« جملگی از نزار قبانی، »پیاده 
روی با تبعید« اثر عدنان صائغ، »صبح بخیر« اثر نجیب محفوظ، 
»و در آغاز زن بود« سروده سعاد الصباح، »از پیکر تا دریا« اثر 

آدونیس و »آن زن جمله اسمیه است« اثر محمود درویش.

نجیب محفوظ و »یک بعدازظهر شصت سالگی« 

از  یکی  پدیدار،  محمود 
با اشاره  فعاالن صنعت چاپ 
کسترش  حال  در  واقعیت  به 
چاپ دیجیتال، ورود ناشران به این حوزه 
و استفاده از دستگاه های چاپ رومیزی 
را بالمانع؛ اما منوط به صرف هزینه و 

کسب دانش دانست.
و  چاپ  حرکت  به  اشاره  با  وی  
نشر به سمت نشر دیجیتال گفت: این 
الزام تکنولوژی است که در سراسر دنیا 
اتفاق افتاده؛ به خصوص در زمینه چاپ 
و نشر کتاب، تیراژها به صورت مداوم 
می کنند  حرکت  شدن  کمتر  سمت  به 
که این مساله، خود دالیل زیادی دارد.

دالیل  از  یکی  داد:  توضیح  وی 
این است که استفاده از چاپ دیجیتال، 
صرفه جویی های زیادی برای ناشران به 
زمانی که بخواهیم کتابی  دارد.  همراه 
مجبور  کنیم،  چاپ  افست  به شکل  را 
هزار  از  بیش  تیراژ  با  را  کتاب  هستیم 
نسخه زیر چاپ ببریم و این کار نیازمند 
سوی  از  است.  زیادی  سرمایه گذاری 
دیگر؛ باید کاغذ بیشتری خریداری کرد؛ 
آن هم در شرایطی  کهکه آینده کتاب در 

بازار، مشخص نیست.
پدیدار با اشاره به هزینه هایی که 
افزود:  بپردازد،  باید  چاپ  از  بعد  ناشر 
ناشر بعد از چاپ کتاب در شمارگان باال، 
باید هزینه انبارداری و دپوی کتاب ها را 
نیز متقبل شود؛ درحالی که بازه زمانی 
به فروش رفتن کتاب ها نامشخص است 
و نمی داند آیا می تواند کل شمارگان را 

بفروشد یا نه.
وی با بیان اینکه در چاپ دیجیتال، 
حل  کامل  به طور  ابهامات  این  همه 
می شود، گفت: در این شیوه چاپی ناشر 
نسخه ای  تعداد  هر  تا  یک  از  می تواند 
کند؛ سپس  کتاب چاپ  که می خواهد، 
بازارسنجی کرده و ببینید آیا بازار خواهان 
می توان  درواقع  نه.  یا  است  کتاب  این 
گفت که چاپ دیجیتال برای نیازسنجی و 
کنترل وضعیت بازار به کمک ناشر می آید.

که  موضوع  این  طرح  با  پدیدار 
در  جاافتاده ای  جریان  دیجیتال  چاپ 
صنعت نشر است، عنوان کرد: این نوع 
چاپ توانسته به خوبی جای خود را در 
میان ناشران باز کند؛ به طوری که امروزه 
چاپ  توسط  کتاب ها  از  زیادی  بخش 
جریان،  این  می شود.  منتشر  دیجیتال 
ناشران  برای  زیادی  صرفه جویی های 
به همراه دارد و از هدررفت تیراژ اضافی 

چاپ کتاب، جلوگیری می کند.

این  ایران  در  کرد:  تاکید  وی 
شیوه چاپی به خوبی جاافتاده است ولی 
ازآنجا که ما در کشورمان با مشکالتی 
و  است  خودمان  که مختص  مواجهیم 
شرایط  دارد،  تفاوت  کشورها  سایر  با 
کلی  نگاهی  با  اما  می کند.  فرق  کمی 
این  که  شاهدیم  ناشران،  فعالیت  به 
کتاب های  ز  ا زیادی  بخش  روزها 
کتاب فروشی ها  ویترین  در  موجود 
شده اند. منتشر  دیجیتال  چاپ   توسط 

سمت  به  ران  نه دا چاپخا حرکت   *
ماشین های دست دوم

وضعیت  به  همچنین  ر  ا ید پد
دستگاه های چاپ دیجیتال و نشررومیزی 
در کشور اشاره کرد و توضیح داد: ما از 
نظر دستگاه و ماشین آالت در محدودیت 
از  و  داریم  قرار  شدیدی  محرومیت  و 
آنجایی که توان مالی بسیاری از فعاالن 
حوزه چاپ و نشر، روزبه روز کاهش پیدا 
می کند، به سمت ماشین های دست دوم 

و نامرغوب می روند.
است  اینجا  مساله  داد:  ادامه  وی 
دستگاه ها  این  سراغ  به  وقتی  که 
هزینه  ر  کا هنگام  بعدها  می روند، 
قطعات  زیرا  می پردازند؛  را  کار  این 
خراب  زود به زود  خیلی  ماشین هایشان 
غریبی  و  عجیب  مشکالت  و  می شود 
گریبانشان را می گیرد. در این شرایط، 
گذاشتن  کنار  به  مجبور  چاپخانه داران 
نمی توانند  زیرا  می شوند؛  دستگاه ها 

قطعات دستگاه را تعمیر کنند.
این فعال حوزه چاپ با بیان اینکه 
امروز دنیا از جدیدترین و پیشرفته ترین 
تکنولوژی ها در صنعت چاپ؛ به خصوص 
گفت:  می کند،  استفاده  دیجیتال  چاپ 
حوزه  در  ما  که  است  اینجا  مساله 
نسبت  چاپ  دستگاه های  و  ماشین ها 
به سایر کشورها خیلی عقب ایم و فقط 
امیدوارم که در آینده گشایشی شود و 

دست اندرکاران ما هم به تکنولوژی روز 
خود را مجهز کنند.

ورود  درباره  همچنین  ر  پدیدا
و  دیجیتال  چاپ  عرصه  به  ناشران 
خریداری دستگاه های این حوزه گفت: 
و  نمی بینم  قضیه  این  در  ایرادی  من 
به نظرم اتفاق خوبی است. آنچه اهمیت 
دارد، این نیست که دستگاه ها کجا نصب 
می شوند؛ بلکه این موضوع اهمیت دارد 
که دانش الزم برای بهره برداری بهینه 
از این دستگاه ها وجود داشته باشد؛ زیرا 
کار کردن با دستگاه های چاپ نیازمند 
تکنولوژی  با  آشنایی  و  دانش  کسب 
قدرتمندی  نرم افزارهای  است.  روز 
این  مهم  و  می کند  پشتیبانی  را  آن ها 
برای  الزم  تجربه  و  دانش  که  است 
باشد. داشته  وجود  آن ها  از   استفاده 

اقتصادی  صرفه  اینکه  بیان  با  وی 
بودن  نادرست  یا  درست  تعیین کننده 
دیجیتال  چاپ  حوزه  در  ناشر  فعالیت 
است، توضیح داد:  اگر تعداد عناوین یک 
ناشر به اندازه کافی باال باشد، استفاده و 
خریداری این دستگاه ها برای او توجیه 
دارد و اگر نه؛ مجبور است سفارش ها را 
به چاپخانه های دیجیتال بیرون بسپارد 

و از خدمات آن ها استفاده کند.
پدیدار در پاسخ به سوال ایبنا درباره 
ناشران و چاپخانه داران  فعالیت  تداخل 
در صورت ورود ناشران به عرصه چاپ 
دیجیتال گفت: در اینجا صرفه و صالح 
یک  اگر  است.  تعیین کننده  هرکسی 
نشر  حوزه  در  دارد  عالقه  چاپخانه دار 
فعال بماند، باید خود را به دستگا ه های 
مدرن و جدید مجهز کند. یک ناشر هم 
برای خریداری دستگاه ها چاپ رومیزی، 
عوامل مختلف را بررسی می کند تا ببیند 
سرمایه گذاری در این بخش به نفع او 

است یا نیست.
وی یادآور شد: گاهی که سرمایه 

گذاری برای ناشر امکان پذیر نیست. او 
در  که  می رود  چاپخانه هایی  به دنبال 
این زمینه فعال هستند و در این میان 
اگر چاپخانه دار بتواند سرویس مناسب، 
را  مناسب  قیمت  با  مناسب  کیفیت 
دلیلی  ناشر  دهد،  قرار  ناشر  اختیار  در 
دیجیتال  چاپ  جوزه  به  که  نمی بیند 

ورود کند.
مسیر  در  چاپ  آینده  حرکت   *

چاپ دیجیتال
پیش بینی  درباره  پدیدارهمچنین 
آینده چاپ و نشر ایران در حوزه چاپ 
دیجیتال گفت: پیش بینی این آینده جدا 
می دهد  رخ  جهانی  سطح  در  آنچه  از 
نیست؛ هرچند ممکن است ما در ایران 
با کمی تاخیر در این مسیر قدم برداریم. 
حکایت  دیجیتال  چاپ  رشد  از  آمار ها 
مختلف  شاخه های  رجوع  و  می کند 
است.  دیجیتال  چاپ  به  چاپ  صنعت 
بسیاری از فعاالن صنعت چاپ، در حال 
استفاده از سیستم های دیجیتال هستند 
ضرورت  این  پذیرش  آستانه  در  یا  و 

به عنوان یک واقعیت اند.
نیز هر واحد  ایران  افزود: در  وی 
کار  در  که  اقتصادی  بنگاه  و  صنعتی 
چاپ درگیر است، برای بقا و دوام خود 
در این صنعت؛ بدون شک باید به سمت 
چاپ دیجیتال حرکت کند و خود را با 

فناور ی های روز تطبیق دهد.
چگونگی  به  ره  شا ا با  ر  پدیدا
فعاالن حوزه  بهره مندی  و  به کارگیری 
چاپ و نشر از حوزه دیجیتال و مزایای 
به  بنا  واحدی  هر  کرد:  عنوان  نیز  آن 
شرایط مالی و حرفه ای خود به مطالعه، 
بررسی و تحقیق در این حوزه بپردازد 
که قصد دارد چه میزان سرمایه گذاری 
کند، چه بازار کاری برای خود پیش بینی 
برای سودده  زمانی  بازه  چه  و  می کند 

شدن این فعالیت تصور می کند.
حوزه  این  فعاالن  وی،  گفته  به 
شرایط  و  عوامل  این  کردن  لحاظ  با 
کنند  حرکت  سمت  این  به  می توانند 
و روز به روز شاهد هستیم که اشتیاق و 
حرکت به سمت چاپ دیجیتال روزبه روز 
بیشتر خواهد شد؛ همان طور که وقتی 
امروز را با پنج یا ده سال قبل مقایسه 
می کنیم، می بینیم حجم تجهیزات چاپ 
دیجیتال و استفاده از مزایای آن چقدر 
سال  ده  اگر  حتی  و  است  شده  بیشتر 
بعد هم برگردیم و به امروز نگاه کنیم، 
رشد  چقدر  حوزه  این  که  دید  خواهیم 

کرده است.

چاپ دیجیتال، صرفه جویی  زیادی برای ناشران به همراه دارد 

»ادبیات و شر« در بازار کتاب
نوشته  شر«  و  »ادبیات  کتاب 
کریمی  فرزام  ترجمه  با  باتای  ژرژ 

منتشر شد.
فرزام کریمی، مترجم این کتاب 
که توسط نشر سیب سرخ منتشر شده 
است با اشاره به انتشار کتاب »ادبیات 
و شر« در دو بخش ادبیات مدرن و 
کالسیک گفت:  در بخش کالسیک 
به بررسی مضمون شر در آثار امیلی 
برونته،  مارسل پروست و مارکی دوساد 
پرداخته  شده است. همچنین در مجلد 
دیگری با عنوان بخش مدرن که به 

زودی منتشر می شود به بررسی مضمون شر در آثار فرانتس کافکا،  شارل 
بودلر و ویلیام بلیک پرداخته شده است.

او ادامه داد: اصل کتاب به زبان فرانسه است و ما ترجمه را از روی 
نسخه ترجمه شده به انگلیسی انجام داده ایم. ویراستاری این کار نیز بر عهده 

شهریار وقفی پور بوده است.
کریمی همچنین بیان کرد: تفاوتی که این اثر نسبت به سایر آثار باتای 
دارد، این است که باتای در این کتاب بیشتر به جنبه های ادبی پرداخته است،  
به همین دلیل برای مخاطبان عام هم تا حدودی قابل فهم است. باتای بر 
این اعتقاد بود که ادبیات یا هیچ چیز است یا همه چیز، ادبیات اگر بخواهد 

از گزاره شر دوری بجوید، طبیعتا به امری مالل آور خواهد شد.
او در ادامه گفت:  باتای معتقد بود که نویسندگانی چون برونته،  کافکا،  
پروست و دیگران یا تعمدانه از گزاره شر در ادبیات بهره گرفته اند و یا این 
گزاره در روال زندگی آن ها جاری و ساری بوده است. باتای جزء حلقه اول 
سوررئالیست ها بوده و بعد از مشاجراتی که با آندره برتون پیدا کرد از آن ها 
جدا شد و راه و خط خود را پی گرفت،  کالجی را تاسیس کرد و به ادبیات 

از منظر جامعه شناسی نگاه کرد.
کریمی با اشاره به فصل های کتاب گفت:  کتاب در مجموع دو سری 
هفت فصل دارد،  در سری کالسیک با سه فصل روبه رو هستیم و هر فصل 

زیرشاخه های متعدد دارد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا کتاب در دو سری کالسیک و مدرن 
منتشر شده است ، اظهار کرد:  با مشورتی که با آقای وقفی پور داشتیم ، به 
این نتیجه رسیدیم که برای مخاطب ایرانی که به نوعی به دنبال بدیهیات 
می رود، یک سره منتشر شدن کتاب »ادبیات و شر« هضم قضیه را دشوار 
می کند پس بهتر است براساس دوره تاریخی نویسنده ها را از هم جدا کنیم، 
بنابراین برای خوشخوان شدن اثر و تسهیل در فهم محتوا کتاب به دو بخش 
کالسیک و مدرن تقسیم شد. در شناخت نامه کتاب به معرفی نویسندگانی 
که مضمون شر در آثارشان بررسی شده است،  پرداخته ایم،  پس از آن ترجمه 
مصاحبه باتای درباره این کتاب با عنوان ادبیات گناهکار است درج شده است 

که می تواند تا اندازه بسیاری به فهم مخاطب کمک کند.

رکورد زبان فارسی در روزهای کرونایی اسپانیا
نازیا بارانی با اشاره به این که زبان 
دوم«  خارجی  »زبان  عنوان  به  فارسی 
دانشجویان  درسی  برنامه های  جزء 
دانشکده زبان شناسی دانشگاه ساالمانکا 
ترم در  این  اسپانیاست می گوید: در  در 
کالس آموزش زبان فارسی ما 4۱ نفر 
تعداد  این  که  کرده اند  ثبت نام  دانشجو 

بی سابقه است.
ه  نشگا ا د رسی  فا ن  با ز د  ستا ا
ساالمانکا در اسپانیا که مسئولیت »اتاق 
مطالعات ایران« را نیز در این دانشگاه 
مسرت بخش  را  خبر  این  دارد،  برعهده 
دانسته در یادداشتی نوشته است: دانشگاه 

ساالمانکا با قدمتی هشتصدساله، یکی از قدیمی ترین دانشگاه های اروپاست و 
هرساله دانشجویان بسیاری از بیش از یک صد کشور دنیا در آن پذیرفته و مشغول 
به تحصیل می شوند. در دانشکده زبان شناسی این دانشگاه بیش از 2۰ زبان مختلف 

ارائه و تدریس می شود که یکی از آن ها زبان فارسی است.
من از سال 2۰۰۷ به صورت مستمر آموزش زبان فارسی را به عنوان یک 
»درس عمومی« در دانشکده زبان شناسی آغاز کردم. علی رغم این که اسپانیایی ها 
آشنایی چندانی به این زبان نداشتند و استقبال کمی از آن می کردند و با وجود 
تمام موانع و مشکالت بر سر راه مان ناامید نشدیم و دست از ترویج و شناساندن 
فرهنگ و آموزش زبان مادری مان برنداشتیم و در این راه ثابت قدم ماندیم؛ و 
هرساله خوشبختانه شاهد افزایش تعداد دانشجویان عالقه مند به آموزش زبان 

فارسی بودیم.
از سال 2۰۱۷ پس از سپری شدن چندین سال تالش و پیگیری های مداوم 
سرانجام توانستیم زبان فارسی را به عنوان »زبان خارجی دوم« به غیر از زبان 
انتخابی و عمومی، جزء برنامه های درسی دانشجویان این دانشکده در دوره های 
مختلف قرار دهیم. یادآوری می کنم دانشکده زبان شناسی ساالمانکا تنها مکانی 
است در اسپانیا که این زبان را به عنوان »زبان خارجی دوم« ارائه می کند. در 

همین سال توانستیم درس »اندیشه و فرهنگ ایرانی « را  نیز ارائه دهیم.
خبر مسرت بخشی که باید بیان کنم این است که با وجود ویروس کرونا و 
شرایط خاصی که امسال شاهد آن هستیم  و با توجه به این که دانشجویان بسیار 
اندکی در برخی از کالس ها ثبت نام کرده اند ولی در این ترم در کالس آموزش 
زبان فارسی ما 4۱ نفر دانشجو ثبت نام کرده اند که این تعداد بی سابقه است و به 
جرات می توانم بگویم در تمام مراکز دانشگاهی و آموزشی که در کشور اسپانیا به امر 
آموزش و تدریس زبان فارسی می پردازند، کمتر مرکزی چنین موفقیت و پیشرفتی 
داشته است. در درس »اندیشه و فرهنگ ایرانی « نیز فعال 26 نفر ثبت نام کرده اند.

خوب است در این جا در رابطه با فلعالیت های تحقیقی جدیدم اعالم کنم که 
مسئولیت پروژه نوآوری، علمی و پژوهشی با عنوان »نقش زن در سینمای ایرانی« 
را برعهده دارم. البته در سال های 2۰۱۸ و 2۰۱9 نیز مسئول پروژه های تحقیقی 
از میان پروژه های  این پروژه ها در فراخوان عمومی  و پژوهشی دیگری بودم. 
پیشنهادی بسیاری که از سراسر دانشکده های ساالمانکا به دانشگاه ارائه و اعالم 
شده بودند، مورد پذیرش قرار گرفته اند و به همین دلیل بسیار حائز اهمیت هستند.
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پروانه رسولی خوشبخت

ایران کشور شعر، غزل و ادبیات است
سالروز  مناسبت  به  اوکادا  امیکو 
بزرگداشت حافظ در نشستی ضمن بیان 
درباره  ایران  در  زندگی  از  تجربیات خود 
حافظ گفت و اشاره کرد که ایران کشور 

ادبیات است.
از  فارسی  ادبیات  و  »شعر  نشست 
به  ژاپنی«  برجسته  شناس  ایران  نگاه 
در  حافظ  بزرگداشت  سالروز  مناسبت 
ادامه سلسله نشست های تخصصی رایزنی 
فرهنگی سفارت کشورمان در ژاپن و در 

راستای معرفی فرهنگ و تمدن ایران و اسالم، با پخش زنده در فضای مجازی، با 
سخنان پروفسور امیکو اوکادا یکی ازبرجسته ترین شخصیت های ایران شناس ژاپنی 

برگزار شد. این نشست با حضور حدود ۱۵۰ نفر از عالقه مندان ژاپنی همراه بود.
در ابتدای برنامه و پس از معرفی فعالیت ها، نشریات و کتب رایزنی فرهنگی، 
امیکو  برنامه پروفسور  این  دیوساالر رایزن فرهنگی  کشورمان در ژاپن گفت: در 
اوکادا ایران شناس برجسته ژاپنی که بیش از ۵۰ سال در زمینه ایران شناسی و زبان 
و ادبیات فارسی تالش کرده، آثار ماندگاری را از خود برجای گذارده و نقش تاثیر 
گذاری در توسعه روابط فرهنگی دو کشور داشته و دارند، مطالبی را ارائه می کنند. ما 
همواره از ایران شناسان، اسالم شناسان و اساتید زبان و ادبیات فارسی و همچنین 
ژاپن شناسان ایرانی قدردانی و به درگذشتگان این جمع ادای احترام می کنیم و برای 

فعاالن امروز، آرزوی سالمتی و موفقیت داریم. 
وی افزود: این نشست به مناسبت بزرگداشت حافظ برگزار می شود، شخصیتی 
که نقش بی نظیر، وصف ناشدنی و ماندگار در شعر و ادبیات فارسی از یک سو و 
بر اندیشمندان و ادیبان جهان از سوی دیگر داشته تا جایی که گوته در مورد این 
شخصیت بزرگ می گوید: »حافظ همتایی ندارد و در اشعارش حقیقت انکارناپذیر 

را ماندگار کرده است.«
ایران  در  خود  تحصیل  و  حضور  به  اشاره  با  اوکادا  پروفسور  ادامه  در 
حافظ  گفت:  دارد  آن  مردم  و  کشور  این  به  که  فراوانی  عالقه مندی های  و 
شخصیت  اشعار،  با  ایران  مردم  و  می درخشد  که  است  مرواریدی  بزرگ ترین 
با  دارند،  او  سروده های  با  فراوانی  دلبستگی  هستند،  آشنا  او  اشعار  دیوان  و 
زندگی آنان روابط عمیقی دارد، مقبره او در شیراز را زیارت می کنند و معموال 
آنان  عالقه مندی  نشانه  که  دارد  وجود  حافظ  دیوان  ایرانی  خانه های  همه  در 

ادبیات است. و  به شعر 
ایران شناس برجسته ژاپنی گفت: ایرانیان با شعر بسیار آشنا هستند و در سطوح 
مختلف اشعار شاعران بزرگ و به ویژه حافظ را در ذهن دارند و می خوانند و این 
بسیار ستودنی است. ایران کشور غزل، شعر و ادبیات است و بر خالف ژاپنی ها، به 
شعرخوانی و آداب و رسوم مرتبط با آن بسیار اهمیت می دهند و اگر به این کشور 

سفر کنید به خوبی این موضوعات را در میان همه مردم احساس می کنید.
اوکادا به برخی از تجربیات خود در دوران تحصیل و زندگی در ایران در این 
خصوص هم اشاره کرد و با قرائت ابیاتی از اشعار حافظ از جمله اولین شعری که از 

دیوان این شاعر بزرگ خواند یعنی: 
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

گفت: در دوران دانشجویی در ایران معموال ما خارجی ها چندان شعر نمی خواندیم 
اما وقتی بیشتر با ایرانی ها آشنا شدم به خوبی درک کردم که حتی بزرگ ترها برای 
را می خوانند و تفسیر می کنند و در  از جمله حافظ  اشعار مختلف و  فرزندان خود 
مراسم های مختلف و با آداب و رسوم ویژه از شعر و ادبیات بهره می برند و ایرانی ها 
شعر را به فرزندان خود می آموزند و این تجربه ای بی نظیر، جذاب و بسیار عالی 
برای من بود. خواندن و حفظ  کردن شعر بخشی از زندگی روزمره ایرانیان محسوب 

می شود که شبیه آن را نمی توان یافت.
حافظ  اشعار  از  برخی  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت: معانی اشعار فارسی و از جمله حافظ بسیار عمیق و دارای ظاهر و باطن 
به  واقع  در  می شود  ظاهری  و  دنیایی  موضوعات  برخی  از  سخن  اگر  و  است 
حافظ  اشعار  در  زیبایی  به  که  می گردد  باز  پرستی  یکتا  و  خدا  عالم،  پروردگار 

نیز ترسیم شده است.
پروفسور امیکو اوکادا یکی از برجسته ترین شخصیت های ایران شناس ژاپنی 
است که نقش مهمی در معرفی متون ادبی ایران در این کشور در ۵۰ سال گذشته 
داشته و آثار متعددی نیز از وی به چاپ رسیده که از جمله آنان می توان به خسرو 
و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین، اساطیر ایرانی، داستان اسکندر اشاره کرد 
و اخیرا نیز کتاب »کشور سخن، من و ایران« یا »قلب ایرانی« در سال ۱39۸ از 
وی به چاپ رسیده که به دلیل اتمام نسخه های این کتاب در بازار کتاب ژاپن، چاپ 

دوم و مجدد آن در دست انجام است.
رایزنی فرهنگی در جشن نوروز سال ۱39۷ و در جمع تعداد زیادی از میهمانان 
ایرانی و ژاپنی، از این شخصیت ایران شناس تجلیلکرد و نماهنگی نیز از زندگی و 
آثار وی تهیه و منتشر کرد ضمن آن که پروفسور اوکادا در سال ۱39۸ نیز بخشی 
از کتابخانه ایران شناسی خود را که حاوی کتب ارزشمند حاصل چندین دهه تالش 

وی در این زمینه می باشد به رایزنی فرهنگی اهداء کرد.

بانوی اسالم شناس به ابدیت پیوست
هشگر  و پژ   ، ر بختیا له  ال
قرآن شناسان  و  اسالم شناسان  و 
ایرانی تبار مقیم آمریکا پس از طی یک 
گذشته  شب  بیماری  طوالنی   دوره 
سرطان  علت  به  مهر(   2۷ )یکشنبه 

خون در ایالت شیکاگو درگذشت.
از  نیویورک  شهر  در  بختیار 
ایرانی  پدری  و  آمریکایی  مادری 
زبان  به  را  زیادی  آثار  او  شد.  متولد 
انگلیسی در مورد اسالم تألیف کرده، 

که مهم تر از همه ترجمه قرآن وی است، که باعث بحث های زیادی در 
محافل اسالم شناسی شده است.

وی 2۵ کتاب دیگر نیز در مورد اسالم به تحریر درآورده است. بختیار 
شاگرد سید حسین نصر است. او دکترای خود را در رشته روانشناسی تربیتی 
دارای  نیز  فلسفه مذهب  رشته  در  او  کرد.  دریافت  نیومکزیکو  دانشگاه  از 
کارشناسی ارشد از همان دانشگاه است. بختیار برخی آثار مهم علی شریعتی 

و مرتضی مطهری را نیز به انگلیسی برگردانده است.
ترجمه ای از نهج البالغه از عربی به انگلیسی ارائه داده  بختیار اخیراً 

که به مانند همان ترجمه قرآن وی کتابی ارزشمند و بحث برانگیز است.

تولید  افزایش هزینه های  به  توجه  با 
کتاب کاغذی، استقبال توزیع کنندگان و نیز 
کتاب های  از  اصفهان  در  کتاب  مخاطبان 
صوتی بیشتر شده است؛ اتفاقی که می تواند 
روند کاهشی آمار مطالعه را معکوس کند.

تاریخچه تولید  کتاب صوتی به سال 
در  که  زمانی  برمی گردد؛  میالدی   ۱93۱
تحت  کتاب ها  نوع  این  بار  اولین  آمریکا 
نابینا«  افراد  برای  »کتاب  نام  به  پروژه ای 
در  آن نخستین کتاب گویا  از  و پس  آغاز 

سال ۱932 میالدی تولید شد.
در کتاب صوتی گاهی اوقات نویسنده 
با صدای خودش کتاب را می خواند و گاهی 
انجام  را  کار  این  حتی گویندگان حرفه ای 
می دهند. معمواًل کسانی که اختالل بینایی 
دارند و یا سالمندان، از کتاب صوتی استفاده 

می کنند.
مردم  از  کمتری  درصد  که  امروزه 
بخوانند  کتاب  سابق  روش  به  می توانند 
کتاب صوتی  کنند،  خود حمل  با  را  آن  یا 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  به خصوص 
اشخاص  و  است  شده  شناخته  ر  بسیا
پرمشغله اما دوستدار کتاب، طرفدار این نوع 
کتاب های ُپرکاربرد حتی در متروها هستند.

مدیر  شریعت«،  صمصام  »حسین 
کتاب های  درباره  اصفهان  کمند  فروشگاه 
دارد  اشکالی  چه  »واقعًا  می گوید:  صوتی 
که کتاب صوتی گوش بدهیم؟ هر چیزی 
و  جوانان  به ویژه  و  مردم  بشود  باعث  که 
زیباست.  بخوانند،  کتاب  بیشتر  کودکان 
بگیریم  را  تکنولوژی  جلوی  نمی توانیم  ما 
هرچند خود من تلویزیون و ماشین را هم 

مردود می دانم«.
»فیروز سلطانی«، مدیر کتاب فروشی 
وحدت در پاساژ چهارباغ اصفهان که چهل 
سال سابقه کار در حوزه کتاب دارد، اما نظر 
کاغذ  روی  کتاب  »خواندن  دارد:  دیگری 
ببینید االن مجله  دارد؛ شما  حس دیگری 
می شود  تولید  هم  صوتی  به صورت  بخارا 
دست  در  کتاب  گرفتن  جای  هیچ چیز  اما 

و مطالعه را ندارد. البته این شکل از کتاب 
از  خارج  در  که  می خورد  کسانی  درد  به 

ایران هستند«.
مسئله  کاغذی  یا  صوتی  کتاب   *

این است!
روش های  طریق  ز  ا کتاب  تولید 
هزینه های  نسبتًا  حاضر  حال  در  مرسوم، 
همین  است  ممکن  حتی  رد؛  دا باالیی 
آمار  کاهش  باعث  کتاب  گرانی  و  مسائل 
خاطر  همین  به  باشد.  شده  مردم  مطالعه 
اکثر سایت ها، کتاب ها را به صورت فایل های 
pdf و صوتی ارائه می دهند. درحال حاضر 
میزان دسترسی داشتن به کتاب های صوتی 
و  است  بیشتر  چاپی  کتاب های  به  نسبت 
شما قادر هستید آن ها را در فروشگاه های 
فیزیکی و اینترنتی کتاب یا در سایت های 

دانلود کتاب صوتی پیدا کنید.
محتوای خوب و گیرای کتاب، راویان 
و  موزیک  آن،  خوش صدای  و  هنرمند 
صحنه سازی درست از عوامل حائز اهمیت 
و مؤثری هستند که در موفقیت یک کتاب 

صوتی نقش دارند.
استفاده از کتاب صوتی ب  جای کتاب 
چاپی باعث فهم عمیق تر مطالب می شود. در 
نسخه چاپی ممکن است یک برگ یا یک 

خط از کتاب را از دست بدهید؛ اما با دانلود 
کتاب صوتی و استفاده از آن، شما در جریان 
و شنونده  بود  کتاب خواهید  تمام جزییات 
خوبی نیز خواهید شد. با دانلود کتاب صوتی 
شما در زمانی که امکان دیدن متن نوشتاری 
را ندارید، می توانید آن را گوش دهید. این 
شما  چشمان  سالمت  حفظ  باعث  مسئله 
شده و برای کسانی که ناراحتی های چشمی 

دارند، بسیار مهم است.
جدی  موافقان  از  معنوی«  »مهدی 
کتاب های صوتی است و می گوید: »اکثر 
دت  عا نه  ا ز و ر لعه  مطا به  که  نی  کسا
کتاب های  به  دادن  گوش  با  نداشتند، 
برنامه  را در  صوتی موفق شده اند مطالعه 
خالی  تایم های  از  و  بگذارند  خود  روزانه 
خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. 
برنامه  در  به کتاب صوتی  دادن  با گوش 
روزانه خود، قطعًا تعداد کتاب های بیشتری 
بنابراین  بخوانید،  زندگی  در  می توانید  را 
تأثیرگذار است.  افزایش سرانه مطالعه  در 
کتاب های صوتی را می توانید در هر جایی 
همراه خود در گوشی موبایل یا MP3 پلیر 
داشته باشید و هر زمان که تمایل داشتید 

به آن گوش دهید.«
از مخاطبان جدی   »مریم رضایی« 

می گوید:  ما  به  نیز  او  است.  کتاب صوتی 
کتاب  خرید  موجود،  وضعیت  به  توجه  »با 
فیزیکی یک مقدار دشوارتر از پیش است. 
زمان گذاشتن برای مطالعه هم یک مقدار 
سخت تر شده است. یکی از راه هایی که به 
نظر من می تواند به افزایش سرانه مطالعه 
اپلیکیشن است که  کمک کند، وجود یک 
داشته  کاربردی  و  خوب  صوتی  محتوای 
از  این صورت که شما می توانید  به   باشد؛ 
و  احسن  نحو  به  خود  تلف شده  زمان های 
تنها با گوش دادن به این کتاب های صوتی 
استفاده کنید به طور مثال زمانی که داخل 

ماشین و یا در ترافیک هستید.«
نیز  زیست  محیط  ر  طرفدا که  و  ا
صوتی  »کتاب های  می دهد:  ادامه  هست، 
که  زمان  هر  و  جایی  هر  در  می توانید  را 
تمایل داشتید، می توانید گوش دهید. برای 
مثال فرض کنید در خوابگاه زندگی می کنید 
و آخر شب تمایل دارید کتاب بخوانید، اگر 
کتاب چاپی مد نظر را بخواهید بخوانید باید 
صورت  این  در  که  باشد  روشن  اتاق  برق 
مزاحم استراحت هم اتاقی های خود خواهید 
شد اما با دانلود کتاب صوتی، برای گوش 
و  ندارید  احتیاج  روشنایی  به  آن  به  دادن 
صوتی  کتاب  ندارد.  وجود  مشکالت  این 
نسبت به نسخه های چاپی کتاب با محیط  
با  شما  دارند.  بیشتری  سازگاری  زیست 
کتاب  تهیه  به جای  صوتی  کتاب  دانلود 
چاپی، خیال درختان را از تهدید قطع شدن 

راحت می کنید«.
کتاب صوتی نیز مانند کتاب کاغذی 
تمامی  است.  تألیف  حق  قوانین  شامل 
قرارداد  نوع  بر  بنا  التألیف  این حق   حقوق 
میان نویسنده )صاحب اثر( و تولیدکننده یا 
سرمایه گذار و پخش کننده تقسیم می شود.

شاید روزی برسد که خواندن کتاب و 
ورق زدن ورقه های کاغذی آن به خاطره ای 
دور تبدیل شود؛ خاطره ای که البته همیشه با 
بوی خوش کاغذ و فونت ها و نام نویسنده 

روی کتاب گره خورده است.

مسئله این روزهای اهالی کتاب در اصفهان
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دولت و تئاتر هر دو ورشکسته هستند

یک  نمایشنامه نویس و کارگردان 
مسئله  و  مشکل  کرد  عنوان  تئاتر 
تئاتر تنها کرونا نیست بلکه به اقتصاد 
نیز  کرونا  تئاتر  معیوب  و  ورشکسته 
اضافه شده است. علی شمس درباره 
و  فرهنگی  سیاست های  وضعیت 

هنری هنر نمایشی در شرایط کرونایی و نبود 
حمایت های الزم از هنرمندان و فعاالن این عرصه، گفت: سیاست گذاری 
دولتی در مواجهه با تئاتر در شرایط کرونا، مثل بقیه حوزه ها با غافلگیری 
شروع شد. مانند غافلگیری همیشگی ستاد مقابله با بحران است که مدام در 
مقابل بالیای طبیعی غافلگیر می شود.شمس با بیان اینکه با احتساب فعاالن 
انجمن های نمایش شهرستان حدود ۵۰ تا 6۰ هزار نفر درگیر تئاتر هستند که 
با هر کمیتی زندگی شان دچار بحران شده، اظهار  داشت بعضی هنرمندانی 

که از طریق تئاتر ارتزاق می کردند، بعضاً به مشاغل سیاه روی آورده اند.

»صبح جمعه با شما« به رادیو برمی گردد

تهیه کننده برنامه »صبح جمعه 
با شما« از آغاز پخش این برنامه از 

هفته جاری خبر داد.
پس  گفت:  قدوسیان  ساجد 
به احترام  برنامه  تعطیلی  ماه  دو  از 
ایام محرم و صفر، از جمعه دوم آبان 

»صبح جمعه با شما« بار دیگر روی آنتن 
این  داد:  برنامه توضیح  درباره چگونگی ضبط  ایران می رود. وی  رادیو 
برنامه  هنرمندان،  و  مردم  حفظ سالمت  به جهت  کمافی السابق  برنامه، 
بدون حضور تماشاگران ضبط می شود و حتی ضبط برنامه در استودیو 
نیز با عده کمی از هنرمندان و در چند روز، با حفظ کامل شیوه نامه های 

بهداشتی انجام می شود. 
»صبح جمعه با شما«، هر جمعه ساعت 9 صبح به تهیه کنندگی، 

سردبیری و کارگردانی ساجد قدوسیان روی آنتن رادیو ایران می رود.

انتشار آلبومی تصویری 
از استادان موسیقی خراسان

و  تهیه کنندگان  از  نیما جوان 
ناشران حوزه موسیقی گفت: به زودی 
با هنرمندی  آلبوم تصویری »نوایی« 
استادان مطرح موسیقی منطقه خراسان 

منتشر می شود که مشتمل بر آخرین اجرای 
قربان سلیمانی ملقب به »حاج قربان« چهره 
شمال  محلی  موسیقی  خوانندگان  و  نوازندگان  بخشی ها،  شناخته شده 
خراسان است که در این اجرا، به شکلی نمادین  ساز دو تارش را به فرزند 
خود هدیه می کند.وی افزود: البته این آلبوم فقط محدود به اجرای حاج 
قربان نیست، بلکه آثار تصویری عده دیگری از نوازندگان معتبر منطقه 

خراسان نیزدر آن گنجانده شده است.
تمامی مراحل مربوط به انتشار آلبوم به اتمام رسیده و قرار است پس 

از رفع مشکالت مربوط به شیوع ویروس کرونا، منتشر شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»متری شیش و نیم« در جشنواره فیلم بوردو

مستقل  فیلم  جشنواره  نهمین 
بوردو در کشور فرانسه میزبان نمایش 

دو فیلم ایرانی خواهد بود.
که  سینمایی  رویداد  این  در 
فرانسه  در  مهر   2۷ تا   22 تاریخ  از 
و  شیش  »متری  فیلم  شد،  برگزار 

نیم« ساخته سعید روستایی در بخش مسابقه 
این جشنواره به نمایش در آمد و همچنین فیلم »شیطان وجود ندارد« 
به کارگردانی محمد رسول اف هم در بخش خارج از مسابقه حضور داشت 

جایزه  چند  به کسب  موفق  تاکنون  نیم«  و  شیش  »متری  فیلم 
از  محمدزاده(  )نوید  بازیگری  و  کارگردانی  بهترین  جمله  از  بین المللی 
جشنواره فیلم توکیو و تقدیر ویژه بهترین فیلم بین المللی ازجشنواره فیلم 
زوریخ شده و جشنواره  فیلم ونیز، استکهلم، شیکاگو، مینسک و جوایز 

سینمایی آسیاپاسیفیک نیز حضور داشته است.
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همراه با سي و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

جشنواره نیمه آنالین و نیمه حضوري!
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محمد حسین زاده

سللی و سللومین جشللنواره بین المللللی فیلم هللای 
کللودکان و نوجوانللان در حالی از یکشللنبه 2۷ مهرماه 
بلله شللکل رسللمی آغللاز بلله کار کللرده اسللت کلله بلله 
دلیللل شللیوع ویللروس کرونللا بسللیاری از برنامه هللا و 
نمایللش آثللار آن، تحت تاثیللر ایللن اتفللاق قللرار گرفته  
و بلله ناچللار برگزارکننللدگان جشللنواره تصمیللم بلله 
برگللزاری آنالیللن ایللن بخش هللا گرفتنللد. هرچنللد 
در ماه هللاي اخیللر برگللزاري اکثللر جشللنواره هاي 
سللینمایي بللا موجللي از مخالفت هللا همللراه بللوده و 
بسللیاري معتقللد هسللتند کلله در ایللن ایللام بللا توجلله 
بلله شللیوع بیمللاري و همینطللور وضعیللت اقتصللادي، 
جشللنواره ها نبایللد برگللزار شللوند چللرا کلله ممکللن 
اسللت بلله شللیوع بیمللاري کمللک کننللد و از طللرف 
دیگللر بودجلله ایللن چشللنواره هاي مي توانللد در ایللن 

شللرایط، در امللور دیگللري صللرف شللود.
بللا ایللن حللال جشللنواره کللودک و نوجللوان کار 
خللود را آغللاز کللرده اسللت. ایللن دوره از جشللنواره 
بللا شللعار هللر خانلله یللک سللینما، هللر کللودک یللک 
داور برگللزار می شللود. طبللق گفتلله علیرضللا تابللش 
دبیللر جشللنواره، امسللال 4۰3 اثللر متقاضللی حضللور 
در جشللنواره بودنللد کلله از ایللن میللان 32۵ اثللر 
واجللد شللرایط قللرار گرفتنللد و از ایللن میللان ۱۰۱ 
اثللر بلله بخللش ملللی راه یافتنللد و ۱۱ اثللر نیللز بلله 
شللکل فیزیکللی نمایللش داده خواهنللد شللد. ازجمللله 
تغییراتللی کلله در ایللن دوره از جشللنواره شللاهد آن 
هسللتیم، حضللور داوران کللودک و نوجللوان اسللت، 
کلله در ایللن دوره داوران ۵ تللا ۱۵ سللاله )متولدیللن 
۱3۸4 تللا ۱394( برخللالف گذشللته، به صللورت 
آنالیللن آثللار جشللنواره را در خانلله و از طریللق برخللط 
داوری می کننللد. ایللن افللراد پللس از ثبت نللام و 
تاییللد، می تواننللد طللی روزهللای جشللنواره، بعللد از 
دیللدن آثللار ۵ بخللش بلنللد داسللتانی، کوتللاه زنللده و 
انیمیشللن، وب سللری و بخللش کروناروایللت در یکللی 
از پلتفرم هللای نمللاوا، فیلیمللو و تیللوا، بلله سللامانه 
جشللنواره مراجعلله و یکی از 3 گزینه )خوب، متوسللط 
و ضعیللف( را انتخللاب کننللد. نمایللش فیلم هللا بللرای 
در  خانواده هایشللان  و  نوجللوان  و  داوران کللودک 
پلتفرم هللا رایللگان در نظللر گرفتلله شللده اسللت. 
همچنیللن بللا هللدف اختصللاص شللرایط عادالنلله 
بللرای داوری آثللار ایللن ۵ بخللش، اگللر داوران 
کللودک و نوجللوان دیللدن فیلمللی را بللر اسللاس 
جللدول برنامه هللا از یللک پلتفللرم از دسللت دادنللد، 
می تواننللد فقللط یللک بللار دیگللر، آن فیلللم را در یللک 
پلتفللرم دیگللر ببیننللد. درواقللع شللرایطي ایچللاد شللده 
تللا داوران واجللد شللرایط بتواننللد هملله فیلم هللا را 
تماشللا کننللد و عادالنلله راي خللود را اعللالم کننللد. 
بللا ایللن حللال در شللرایطي کلله ایللن روزهللا بسللیاري 
از کللودکان درگیللر دروس خللود آن هللم بلله صللورت 
آنالیللن هسللتند وجللود چنیللن جشللنواره اي در برنامه 
روزانلله آنهللا نیللز مشللکالتي را ایجللاد خواهللد کللرد 

کلله بعدهللا بیشللتر بلله آن خواهیللم پرداخللت.

نمایللش ۱۱ فیلللم بلنللد ایرانللی بلله شللکل 
فیزیکللی

انجام شللده،  برنامه ریزی هللای  اسللاس  بللر 
سللینما فرهنللگ در تهللران و پردیللس سیتی سللنتر 
در اصفهللان به عنللوان خانلله جشللنواره میزبللان گللروه 
خاصللی از مدعویللن بلله شللکل فیزیکللی خواهنللد بود 
و فیلم هللای بخش مسللابقه سللینمای ایرانکلله عبارت 
اسللت از آرزوی زیبللا بلله کارگردانللی علللی قوی تللن، 
بچلله گرگ هللای دره سللیب بلله کارگردانللی فریللدون 
نجفللی، بعللد از اتفللاق بلله کارگردانللی پوریللا حیدری، 
جزیللره فضایی هللا )توزنللادو 2( بلله کارگردانللی جللواد 
هاشللمی، خورشللید بلله کارگردانللی مجیللد مجیللدی، 
سلللفی بللا رسللتم بلله کارگردانللی حسللین قناعللت، 
لپتللو بلله کارگردانللی عبللاس عسللکری، مسللیر 
معکللوس بلله کارگردانللی ابوالفضللل جلیلللی، مهللران 
بلله کارگردانللی رقیلله توکلللی، نارگیللل بلله کارگردانی 
داوود اطیابللی و والدیللن امانتللی بلله کارگردانللی 
حسللین قناعللت بللا حضللور تعللدادی از عوامللل و 
مخاطبانللی کلله از طللرف دبیللر جشللنواره دعللوت 
بهداشللتی  پروتکل هللای  رعایللت  بللا  می شللوند 
در خانلله جشللنواره فیلللم کللودک در تهللران و 
اصفهللان بلله نمایللش درمی آینللد. حبیللب اسللماعیلی 
)تهیه کننللده(، فرهللاد توحیللدی )فیلمنامه نویللس(، 
مهللدی خرمیللان )کارگللردان انیمیشللن(، فریللدون 
فللروزش  ابراهیللم  )نویسللنده(،  عموزاده خلیلللی 

)کارگللردان(، حمیدرضللا مدقللق )منتقللد و مللدرس 
سللینما( و پریللوش نظریلله )بازیگللر( اعضللای هیللات 
دوره  ایللن  در  ایللران  سللینمای  مسللابقه  داوران 
جشللنواره را تشللکیل می دهنللد. همچنیللن امسللال 
مجموعللا ۱۰۷ فیلللم در پلتفرم هللا بللرای مخاطبیللن 
بلله نمایللش در می آینللد کلله تعللدادی از ایللن 
فیلم هللا ویللژه نابینایللان و ناشللنوایان بلله صللورت 

توضیللح دار و بللا زبللان اشللاره عرضلله می شللوند.

داوران بخللش بین الملللل جشللنواره سللي و 
سللوم

پابلللو سللالوادور از سللوئد، صحللرا کریمللی از 
افغانسللتان، شللاد شللنووا از فرانسلله، آیللدا پناهنللده از 
ایللران، ایللرج طهماسللب از ایران، پللاول گومنیکووس 
از لتونللی، الکسللاندرا پوشللنووا از قزاقسللتان و بهنللام 
بهللزادی از ایللران، اعضللای هیللات  داوران مسللابقه 
سللینمای بین الملللل این دوره از جشللنواره را تشللکیل 
می دهنللد. فاطملله سللعد از پاکسللتان، سللید حیللدر 
عبللاس از پاکسللتان، تامللارا مکیتاریللان از ارمنسللتان، 
نللارک آوتسللیان از ارمنسللتان، روهانللی سللینگ 
از هندوسللتان، آینیللش دات از هندوسللتان، لئونللا 
ژاریللک از مقدونیلله، محمللد توفیللق از مقدونیلله، 
کارمینلله سللیکا رونه از ایتالیللا، آسللیا دونسللی از ایتالیا، 
عسللل بهللادر از ایللران، اهللورا ابولللی از ایللران، یگانه 
محمللدی از ایللران و محمللد صللدرا بهشللتیان نژاد از 
ایللران، ۱4 داور کللودک و نوجوانللی هسللتند کلله آثللار 

بخللش بین الملللل را داوری می کننللد.

فیلم هللای بلنللد سللینمایی و پویانمایللی بخللش 
بین الملللل

االبالبینگللو )2۰2۰( از نللروژ، فریتللزی )حکایتی 
انقالبللی( )2۰2۰( از آلمللان، لوکزامبللورگ، بلژیللک، 
چللک، علللی بابللا و 4۰ دزد )2۰2۰( از هندوسللتان، 
پویانمایللی  فیلم هللای  ایللران  از   )2۰2۰( لوپتللو 
بخللش بین الملللل را تشللکیل می دهنللد. همچنیللن 
فیلم هللای آن سللوی رودخانه )2۰2۰( از هندوسللتان، 
نیملله دیگللر )2۰۱9( از سللریالنکا، دوران کودکللی 
)2۰۱9( از روسللیه،  سللاحت زمینللی مللاه )2۰۱9( از 
روسللیه، جوانلله زدن یک علف )2۰۱۸( از قزاقسللتان، 
هندوسللتان،  از   )2۰۱9( خوشللبختی  جرقه هللای 
خورشللید )2۰2۰( از ایللران، بچلله  گرگ هللای دره 
سللیب )2۰2۰( از ایللران، هشللت فیلللم بلندی هسللتند 

کلله در ایللن بخللش بلله رقابللت می پردازنللد.

فیلم هللای برگزیللده جشللنواره بین المللللی فیلللم 
لبخنللد کللودکان و نوجوانللان هند

فیلم هللای برگزیللده جشللنواره بین المللللی فیلللم 
لبخنللد کللودکان و نوجوانللان هنللد )SIFFCY( بللا 
 The Kids( عنللوان بچه هللای سللینمای پاسشللاال
of Picture Paathshala( در سللی و سومین 
جشللنواره بین المللللی فیلم هللای کللودکان و نوجوانان 
و در بخللش نمایش هللای ویللژه بلله شللکل آنالیللن 
اکللران خواهللد شللد. در این بخش شللش فیلللم کوتاه 

بللا مضامیللن صلللح، طبیعللت و انسللان دوسللتی و بللا 
 ،)Rang( رنللگ ،)Roshni( عناویللن روشللنی
 ،)The Photograph( عکس ،)Life( زندگللی
باتاتللا )Batata( و کمللک )Sahara( بلله نمایش 

درخواهللد آمد.

برگزاری کارگاه ها به شکل آنالین
معللاون  سلللیمان زاده  حامللد  گفتلله  طبللق 
مدیللر بین الملللل و مسللئول کارگاه هللای آموزشللی 
جشللنواره، امسللال سللعی شللده تللا بللا توجلله بلله 
شللرایط کرونایللی و انتقللال فضللای آموزشللی در 
فسللتیوال های  و  آموزشللی  مراکللز  دانشللگاه ها، 
مختلللف بلله بسللتر فضللای مجللازی، نگاهی ویللژه به 
بخللش کارگاه هللای آموزشللی جشللنواره وجود داشللته 
باشللد. یکللی از تفاوت هللای بللارز ایللن دوره جشللنواره 
بللا ادوار گذشللته برپایللی آنالیللن اسللت کلله در اجرای 
کارگاه هللا هللم ایللن تفللاوت مشللاهده می شللود. در 
واقللع شللرایط جدیللد ایللن رویللداد، فرصللت خوبللی 
ایجللاد کللرده تللا بللا برپایللی مجللازی کارگاه هللا در 
دو بخللش بین الملللل و ملللی، بتللوان از اسللاتید 
متنللوع و باسللابقه تری اسللتفاده کللرد. کارگاه هللای 
آموزشللی ایللن دوره جشللنواره بلله صللورت ضبللط 
شللده )در بخللش بین الملللل بللا زیرنویللس( در پلتفللرم 
جشللنواره ارائلله خواهللد شللد و در اداملله پرسللش و 
پاسللخ محللدود بللا حاضللران در کارگاه بلله صللورت 
زنللده و نیللم سللاعت بعللد از هللر کارگاه از طریللق 

فضللای اسللکای روم صللورت خواهللد گرفللت.

عناوین کارگاه های بخش بین الملل
در  فیلمناملله  عناصللر  شللناخت  و  معرفللی 
اسللتاد  یاکوبللللی،  )فدریللکا  کللودک  سللینمای 
فیلمنامه نویسللی از ایتالیللا(، تکنیک هللا )متدهللا( ی 
بازیگللری معاصللر در فیلم هللای کللودکان و نوجوانللان 
)آنللا ردی از بازیگللران تئاتللر و سللینمای ایتالیللا(، 
جایللگاه تجربلله در روایللت فیلم هللای انیمیشللن 
)یللان جوئللت از فرانسلله(، مفهللوم شللخصیت در 
سللینمای کللودک بللا تمرکللز بللر سللینمای کللودک 
قزاقسللتان )الکسللاندرا لومپللووا از منتقللدان مطللرح 
قزاقسللتان و عضللو فیپرشللی(، فیلللم عروسللکی و 
نحللوه ارتبللاط آن بللا جهللان کللودکان )رامللان جیللت 
کائللور از هنللد و لللی تامسللون از انگلسللتان(، چگونلله 
فیلللم کللودک خللود را بلله بازارهللای جهانللی معرفللی 
و  توزیع کننللدگان  از  کی جاهللا  )چانللدرا  کنیللم؟ 
پخش کننللدگان مطللرح سللینمای هنللد و معللاون 
اجرایللی جشللنواره آسیاپاسللیفیک(، جایللگاه ریتللم در 
فرآینللد کارگردانللی فیلللم کللودک )عبللدال رمیللدکا 
قزاقسللتان(.  کللودک  سللینمای  کارگردانللان  از 
همچنیللن عناویللن کارگاه هللای بخللش ملللی سللی و 
سللومین جشللنواره بین المللللی فیلم هللای کللودکان 
و نوجوانللان کلله اسللاتید آن جملگللی از چهره هللای 
متخصللص و شناخته شللده خواهنللد بللود، عبارتنللد از 
الگللوی سللفر قهرمللان در سللینمای کللودک، اصللول 
زیبایی شناسللی سللینما بللرای نوجوانللان، فیلمسللازی 

خانوادگللی )بهره گیللری از موضوعللات روزمللره بللرای 
سللاخت فیلللم(، فیلمبللرداری ارزان بللا دوربین هللای 
دیجیتللال، انتقللال تجربلله: طراحللی صحنلله و لبللاس 
در سللینما، تعامللل سللینما و بازی هللای ویدئویللی 
خواهللد بللود. زمللان بنللدی کارگاه هللای بخللش 
بین الملللل در ایللام برگللزاری جشللنواره )از 2۷ مهللر 
تللا 2 آبللان( هللر روز از ۱۱ صبللح )بلله همراه پرسللش 
و پاسللخ( و کارگاه هللای بخللش ملللی را هللر روز از 

سللاعت ۱3 خواهللد بللود.

آثللار وب سللری سللي و سللومین جشللنواره 
کللودک

از سللال گذشللته ایللن بخللش بلله بخش هللای 
مسللابقه جشللنواره فیلللم کللودک ونوجللوان افللزوده 
شللد و امسللال نیللز آثللار چللرت و پللرت )4 قسللمت( 
کارگللردان: رامیللن مالمحمللدی، تهیه کننللده: رضللا 
پورزارعللی، پایللان بی انتهللا )2 قسللمت( کارگللردان: 
مصطفللی نظللری زاده، در خانلله بمانیللم )3 قسللمت( 
کارگللردان: علیرضللا کالنتللری داورانللی، تهیه کننللده: 
شللبکه کرمان، کوویللد-۱9  )۱4 قسللمت( کارگردان: 
علللی درخشللش، تهیه کننللده: محمللد ابوالحسللنی، 
آثللار دعللا در هنللگام وقللوع بللال کارگللردان: میللالد 
امینللی موحللد، بللدون قهرمللان کارگللردان: عبللاس 
حسللین زاده، حسللام حسللینی، حللاج آقللا مللداح 
صللدا  تهیه کننللده:  راغبیللان،  علللی  کارگللردان: 
و سللیمای مرکللز قللم، حمللله کارگللردان: جعفللر 
ارشللاد  اداره کل فرهنللگ و  تهیه کننللده:  صیللادی، 
اسللالمی اسللتان زنجللان، رزوملله کارگللردان: علللی 
عنبللری، تهیه کننللده: محمللد عنبللری، قهرمللان 
تاریکللی کارگللردان: عبللاس حسللین زاده، حسللام 
حسللینی،  کاکاچللی کارگللردان: جمللال اسللکویی، 
سیدمسللعود  کارگللردان:  نباشللید  هویللج  لطفللا 
موسللوی، ناشللناس کارگللردان: جعفللر صیللادی، 
تهیه کننللده: اداره کل فرهنللگ و ارشللاد اسللالمی 
اسللتان زنجللان، نخللود نخللود کارگللردان: رعنللا 
واعظللی، محمللد زارع بلله ایللن بخللش راه یافته انللد.

چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان
هیللات انتخللاب المپیللاد فیلمسللازی نوجوانان از 
بیللن 439 اثللر رسللیده از نوجوانللان داخللل کشللور، در 
نهایللت 2۷ ایللده را بللرای رقابللت در ایللن دوره المپیاد 
انتخللاب کردنللد. وحیللد گلسللتان، بیللژن میرباقللری، 
سللیروس حسللن پور، مهیللن جواهریللان، سللیدجواد 
هاشللمی، غالمرضللا رمضانللی، ابوالفضللل جلیلللی 
و حامللد جعفللری به عنللوان منتورهللای چهارمیللن 
المپیللاد فیلمسللازی معرفللی شللدند. همچنیللن عللادل 
تبریللزی، فریبللرز آهنیللن، نللواب محمللودی، حافللظ 
آهللی، مهللدی رضایللی، شللهال پورآریللن، تی یللام 
یابنللده و میرعبللاس خسللروی نژاد مربیللان ایللن 
دوره خواهنللد بللود. ایللن هنرمنللدان و کارشناسللان، 
کار آمللوزش 64 نوجللوان صاحللب ایللده و اثللر را 
کلله ایده هایشللان در چهارمیللن المپیللاد فیلمسللازی 
پذیرفتلله شللده، بللر عهللده خواهنللد داشللت و در ایللن 

دوره، بلله شللکل برخللط بلله آن هللا آمللوزش خواهنللد 
داد، در اداملله مرضیلله برومنللد، رسللول صدرعاملللی 
و ایللرج طهماسللب داوران ایللن دوره المپیللاد هسللتند 

کلله آثللار را داوری خواهنللد کللرد.

فیلم های خارجی  بخش کووید-۱9
یکللی دیگللر از بخش هایللی کلله بلله واسللطه 
شللرایط در جشللنواره امسللال دیللده می شللود، بخللش 
فیلم هللای خارجللی کوویللد ۱9 اسللت کلله هفللت 
فیلللم کوتللاه سللینمایی از شللش کشللور اروپایللی و 
آسللیایی بللا محوریللت بیمللاری کوویللد-۱9 دربخللش 
نمایش هللای ویللژه بین الملللل ایللن دوره جشللنواره 
بلله نمایللش درمی آینللد. گیاهللان سللاخته بنجامیللن 
باولللز )2۰2۰( از انگلسللتان، قهرمانللان در خانه بمانید 
سللاخته تللودور نیُکلللف )2۰2۰( از بلغارسللتان، امللروز 
چلله روزیلله؟ سللاخته لللوکا مارچیتایللک )2۰2۰( از 
اسلللوونی، سللهم بُللن سللاخته ویللدا زاگار )2۰2۰( از 
کرواسللی، چگونلله اوقاتللم را گذرانللدم سللاخته لللوک 
اسللتیو پانوویللچ )2۰2۰( از کرواسللی، فللرار از واقعیللت 
سللاخته تیتللوان الپللورت )2۰2۰( از فرانسلله، جایللی 
بللاالی کوه هللا سللاخته کازومللا گلللن موتومللورا 

)2۰2۰( از ژاپللن عناویللن ایللن آثللار اسللت.

فیلم هللای کوتللاه پویانمایللی و زنللده بخللش 
لملللل بین ا

بخللش  نمایللی(  )پویا کوتللاه  فیلم هللای 
بین الملللل: پروانه هللا سللاخته الیزاوتللا خلومللووا 
)2۰۱9( از روسللیه، عزیزانم سللالم سللاخته الکسللاندر 
واسللیلیف )2۰۱9( از روسللیه، گربلله، دریاچلله، شللهر 
سللاخته آنیلله هللن )2۰۱9( از آلمللان، پللدر سللاخته 
اتللله سللولبرگ بلکسللت، آینللار دانسللد )2۰۱۸( 
از نللروژ، هوگللو و هولگللر سللاخته تللدی هالکیللر 
کریستیانسللن )2۰۱9( از دانمللارک، گللرگ بللد بزرگ 
برگشللته سللاخته پاسللکال هکه )2۰۱9( از فرانسلله و 
بلژیک، السللا و شللب سللاخته یونس ملگللرن )2۰۱9( 
از سللوئد، شللیطانی در جیللب سللاخته آنتللوآن بونلله، 
ماتیلللد لوبس )2۰۱9( از فرانسلله، خورشللید، آسللمان، 
خورشللید، کاشللی سللاخته زیبللا ارژنللگ )2۰2۰( از 
ایللران، قللدم یازدهللم سللاخته مریللم کشللکولی نیا 
)2۰2۰( از ایللران، زونامللی سللاخته تی یللام یابنللده، 

شللیرین اخالصللی )2۰2۰( از ایللران.
فیلم هللای کوتللاه )زنللده( بخللش بین الملللل: در 
راه سللاخته ماریللت ویرهایللم )2۰۱9( از هلنللد، دختللر 
خللوب سللاخته مریللا مایانللن )2۰۱9( از اسللتونی، 
فنالنللد، ایتالیللا و پرتغللال، بللوژه سللاخته آنللدره آس 
کللوردس، رابللرت کولللر )2۰۱9( از آلمللان، روزه 
تابسللتانی سللاخته عبدنللور زیللان )2۰2۰( از فرانسلله، 
اخللراج مفللرح سللاخته سللاموئل دل آمللور )2۰2۰( از 
اسللپانیا، ایللن روز سللاخته ویلفللردو آکینللو )2۰2۰( از 
فیلیپیللن، سللیاهی سللاخته خورشللید عالمللی، نللگار 
نجللف زاده )2۰2۰( از ایللران، شللهر عسللل سللاخته 
محمدمعیللن روح االمینللی )2۰2۰( از ایللران، گاومیش 

سللاخته ابراهیللم اشللرف پور )2۰2۰( از ایللران.

فیلم های کوتاه بخش ملی
اتللاق 2۱ )پیمللان دهقانللی(، اشللک بللاران 
)اسللماعیل عباسللی(، بعللله! )مهیللن جواهریللان(، 
پللژواک )بللرزان رسللتمی(، چهللره )آتیللال آشللوری(، 
خورشللید آسللمان، خورشللید کاشللی )زیبللا ارژنللگ(، 
زاک و زیللک )اسللماعیل جبللاری(، زونامللی )تی یللام 
یابنللده، شللیرین اخالصللی(، صللدای مللن، صللدای او 
)آیللدا حافظللی(، قللدم یازدهللم )مریللم کشللکولی نیا(، 
قطللار قشللنگ من )نایللری عیوضللی، نوشللیار خلیلی، 
نیکللو احللدی(،  کاش )هللادی امیللری، رهللا فرجللی(، 
گللرگ و مللیش )امیللد سللیفی(، گل چللراغ )نعیملله 
محمللودی(، لللذت پللرواز )مصطفللی نظللری زاده(، 
مللن ایرانللی ام )علیرضللا کاویللان راد(، ناجللی )سللجاد 
اسللماعیل بیگللی(، ناهللار در چمنللزار )حمیدرضللا 
بیللات(، فیلم هللای کوتللاه پویانمایللی بخللش ملللی 
هسللتند و آب سللرد )هللادی کیانللی فالورجانللی(، 
از خللود گذشللته )مهللدی فریللدی(، امللروز هللم نلله 
)مرجللان اسللماعیلی(، آنتللی ویللروس )مجیدرضللا 
دهقانللی تفتللی(، جبللران می کنللم )جمال احمللدی(، دو 
دل )سللبحان نصیللری، علیرضللا حسللین زاده(، رنگیللن 
کمللان )محمللد خلیلللی(، سللیاهی )خورشللید عالمللی، 
نللگار نجللف زاده(، شللوفر )رضللا نجاتللی(، شللهر عسللل 
)محمدمعیللن روح االمینللی(، قرنطینلله )کاوه معین فللر(،  
کامیللون )فاطملله فریللدون(، گاومیللش )ابراهیللم 
اشللرف پور(، مللات )سللمیرا حضرتللی( فیلم هللای 

بخللش زنللده را تشللکیل می دهنللد.

همراهی سوینا در جشنواره 33
بللرای نخسللتین بار در جشللنواره های سللینمایی 
بللا هللدف ارج گللذاری بلله کللودکان و نوجوانللان نابینللا 
و مشللارکت آن هللا در ایللن رویللداد بین المللللی بللا 
توجلله بلله نمایللش بخشللی از فیلم هللای ایللن دوره 
از جشللنواره در فضللای مجللازی و بلله صللورت برخط، 
سللوینا )سللینمای ویللژه نابینایللان( در اداملله خدمللات 
خللود در اجللرای طللرح سللینمایی ویللژه نابینایللان و 
توضیللح دار کللردن فیلم هللای کللودک و نوجللوان 
بللرای مخاطبللان خللاص ایللن گللروه سللنی، به عنللوان 
مشللاور مخاطبللان خاصسللی و سللومین جشللنواره 
بین المللللی فیلم هللای کللودکان و نوجوانللان حضللور 

خواهللد داشللت.

بزرگداشت هاي سي و سومین جشنواره
امسللال نیللز بلله ماننللد سللالیان گذشللته قللرار 
اسللت از 2 سللینماگر تقدیللر شللده و برایشللان بلله 
پللاس زحماتللی کلله بللرای سللینمای کللودک و 
نوجللوان کشللیده اند، بزرگداشللت هایی برگللزار شللود. 
ابراهیللم فللروزش و کامبوزیللا پرتللوی سللینماگرانی  
هسللتند کلله مراسللم بزرگداشللت آن هللا در سللی و 
سللومین جشللنواره بین المللللی فیلم هللای کللودکان 

و نوجوانللان برگللزار می شللود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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