
امروز بیش از هر زمان دیگری همکاری، اتحاد و انسجام الزم است

درصدی   ۵۰ دورکاری  اجرای  نحوه  بخشنامه 
استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  سوی  از  کارکنان 
کشور به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون 
مدیریت خدمات کشوری ابالغ شد و از پنجم تا سی ام 
آبان الزم االجراست.طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی، با توجه 
به افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتالیان به این 
و  بهداشتی  پروتکل های  نشدن  رعایت   از  ناشی  عمدتًا  که  بیماری 

تحقق  زمینه  کردن  فراهم   منظور  به  و  است  اجتماعی  فاصله گذاری 
محدودیت های وضع  شده از سوی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا و 
کاستن از ترددهای شهری و تماس شهروندان با یکدیگر، بخشنامه 
استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  سوی  از  دورکاری  اجرای  نحوه 
کشور به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 

خدمات کشوری ابالغ شد.
صفحه 3

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم:

دانشجویان از ترم آینده
 دارای کارنامه فرهنگی می شوند

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

تا چند ماه دیگر خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی اظهار داشت: بر اثر شیوع 
به  زندگی  سبک های  و  آمد  پیش  دنیا  در  شرایطی  کرونا، 
شدت تحت تاثیر قرار گرفت و 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.

و  زیاد  تالش های  پرورش  و  آموزش  افزود:  وی 
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

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

نخستین اسکله بندر صادراتی تنبک امسال 
به بهره برداری می رسد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 
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وقتيتهیهکننده
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6ورزش
خداحافظی
باکشتی

بعدازباخت
درانتخابی

هنگ 7فر

به  عشق  سینمایی مست  فیلم  از ساخت  خبر  گذشته  سال 
زندگی  از  تازه  روایتی  که  داده شد  فتحی  کارگردانی حسن 
بازیگران  همراهی  با  ترکیه  در  فیلم  است.  موالنا  و  شمس 
ایرانی چون شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و حسام منظور و 
بازیگران ترکیه همچون ابراهیم چلیکول، هانده ارچل، سلما 

ارگچ، بنسو سورال، بوران کوزوم ساخته شد.

میثم نصیری بعد از شکست در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، 
قصد خداحافظی از کشتی را دارد.

چند روز قبل بود که میثم نصیری در کنار دیگر مدعیان وزن 
65 کیلوگرم در مسابقات انتخابی درون اردویی شرکت کرد، 
با شکست مقابل امیرمحمد یزدانی شانس خود را برای حضور 

در مسابقات جهانی از دست داد.

کاظم سادات اشکوری معتقد است، َمثَل ها همیشه ساخته 
می شوند اما برخی از آن ها به خاطر تغییر جامعه کاربرد خود 
را از دست داده اند. او در عین حال با انتقاد از غرق شدن 
جوانان در تکنولوژی می گوید جای تاسف دارد که جوانان به 
جای یاد گرفتن مثل ها، از واژه هایی مثل سلبریتی و الکچری 

استفاده می کنند که به ما ربطی ندارند.

امروزهتحقیق
بهشکلدرستو
روشمندصورت

نمیگیرد

دورکاری۵۰درصدیکارکنانازامروزتاآخرآبان چرا خبری از انتشار لیست متخلفان
 برگشت  ارزهای صادراتی نیست؟

برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات حائز اهمیت 
اقتصادی است که می تواند تاثیر قابل توجهی در تامین و عرضه ارز در بازار و به تبع آن، 
ثبات قیمت ارز داشته باشد. از آنجا که در ماه های ابتدایی امسال قیمت ها در بازار ارز صعودی 
بود، یکی از دالیل این افزایش برنگشتن ارزهای صادراتی خوانده شد که برای ساماندهی 
بازار ارز سخت گیری بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صورت گرفت؛ به گونه ای که لغو صدور کارت های 
بازرگانی، انتشار اسامی متخلفان در رسانه ها و ورود قوه قضائیه به این موضوع از جمله این اقدامات بود. 
صفحه 3

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
نوسانات شدید در قیمت کاالها نشان می دهد که 
تعزیرات  سازمان  و  ندارد  بازار  بر  کنترلی  دولت 

حکومتی باید قیمت ها را کنترل کند.
جبار کوچکی نژاد با انتقاد از نوسانات شدید قیمت کاالها، 
تحریم ها  تأثیر  تحت  کاالها  از  برخی  قیمت  داشت:  اظهار 

افزایش یافته است اما برخی از کاالها ارتباطی به قیمت دالر 
متأسفانه  اما  گیرند  قرار  تأثیر تحریم ها  نباید تحت  و  ندارند 
و  است  شده   گران  شدت  به  هم  کاالها  این  که  شاهدیم 
متأسفانه دولت قیمت کاالها را به هیچ وجه مدیریت نمی کند 

و گویا بازار را رها کرده است.
صفحه 2

دولتکنترلیبربازارندارد،سازمانتعزيراتورودکند
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در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه 
سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر 
ترویج فرهنگ خود  وبا  زده  امری مهم  به  ارزشمند دست 
مراقبتی سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد 
.در گزارشی که می خوانید در گفتگو با رئیس دفتر تحقیق و 
توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
راه های پیشگیری از مسمومیت دارویی مورد بررسی قرار 

گرفته است.

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"
*** شایع ترین علت بروز مسمومیت در جهان، مسمومیت دارویی

دکتر مینا امینی، رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در گفتگو با ما به تشریح مسمومیت دارویی 
بعنوان شایع ترین علت بروز مسمومیت پرداخت و اظهار کرد : مسمومیت 
زمانی رخ میدهد که فرد در معرض ماده ای قرار گیرد که میتواند به سالمتی 

وی آسیب برساند و یا جان او را در معرض خطر قرار دهد.
وی شایع ترین علت بروز مسمومیت در جهان، مسمومیت دارویی 
با  مسمومیت  نیز،  دارویی  مسمومیت های  میان  در  افزود:  و  دانست 
داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی مثل ضددردها، خواب آورها و 
ضد افسردگی ها، رایج ترند که احتمااًل به دلیل دسترسی بیشتر افراد به 

این داروها و فروش بدون نسخه آنهاست.
*** مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی 

هستند
مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی هستند. 
در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. عمدتاً، کودکان و 
حتی در برخی موارد بزرگساالن و سالمندان در معرض خطر این نوع 

مسمومیت ها قرار دارند.
در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف 
می کند. معمواًلداروهایی که در منزل نگهداری می شوند مثل قرص های 

آرام بخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. 
مسمومیت دارویی می تواند به دلیل مصرف بیش از حد داروهای 
تجویز شده یا داروهایی که نیاز به تجویز پزشک ندارند و هم چنین در اثر 
سوءمصرف داروها )اعتیاد( ایجاد شوند. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی 
که به قصد درمان فرد تجویز شده اند، در همان مقدار مجاز مصرفی، ممکن 
است به دالیلی مانند وجود بیماری های زمینه ای در ارگان های دفعی نظیر 
کبد و کلیه، مصرف هم زمان بیش از یک دارو و اختالالت ژنتیکی، منجر 

به بروز مشکالت در فرد و مسمومیت دارویی شوند.
با توجه به شیوع وسیع مسمومیت دارویی در استان مازندران در 
سال های اخیر، شیوع ۵۰ درصد در سال 1398، موارد ذیل جهت کاهش 

مسمومیت های ناآگاهانه دارو در بیماران ارائه می گردد:
***آیا دارو می تواند موجب بیماری شود؟

مصرف  مناسب  دوز  و  شوند  تجویز  درستی  به  داروها  که  زمانی 
نیز رعایت شود، معموال برای سالمت مفید خواهند بود اما عدم انتخاب 
داروی متناسب با بیماری یا افراط در مصرف می تواند تهدیدی جدی 
دارد که  دارو عوارض مختلفی در پی  زیاد  محسوب شود. مصرف دوز 
ماهیت و شدت آن با توجه به عوامل مختلفی مانند ماده مؤثره دارو، مقدار 
مصرف شده، سن و وضعیت سالمت فرد، سرعت اقدام درمانی مناسب و 
... متغیرخواهدبود. در بیشتر موارد، عالئم مسمومیت دارویی مشابه دیگر 
ناراحتی های جسمی است و به همین دلیل غالبا در مراجعه به مراکز 
درمانی تاخیر دیده می شود. عدم تعادل، تاری دید، حالت تهوع، استفراغ، 
خواب آلودگی، سرگیجه و از دست دادن هوشیاری مهمترین عالئم اولیه 
مصرف زیاد دارو یا مسمومیت دارویی است که در موارد حادتر می تواند 
منجر به نارسایی کلیوی و تنفسی، هپاتیت، خونریزی گوارشی، اختالالت 
عصبی و ... شود و حتی کما یا فوت را در پی داشته باشد. توجه به برخی 
توصیه ها و رعایت اقدامات مناسب برای کاهش قابل توجه مسمومیت 

های دارویی ضروری است.
***مسمومیت دارویی چه موقع اتفاق می افتد؟

1-زمانی که یک دارو بیشتر از مقدار درمانی مصرف شود.
2-زمانی که فرد، نمی تواند دارو را متابولیزه و دفع کند.

3-دوز دارو با توجه به وزن و سن بیمار تجویز نشده باشد.
دارویی  مسمومیت  خطر  معرض  در  بیشتر  کسانی  چه 

هستند؟
سالمندان بیشتر از سایر افراد در معرض این خطر بوده، پس از آن ها 
در افرادی که در سن ۵۰-4۰ سالگی هستند نیز مسمومیت شایع است ولی 
افراد جوان معمواًل عالیم را به خوبی تحمل می کنند. همچنین افرادی که 
اختالالت کبدی و کلیوی دارند، در معرض بیشتر خطر مسمومیت قرار دارند.

بروز  نظر  از  سنی  گروه  پرخطرترین  نیز  سال،   ۵ زیر  کودکان 
مسمومیت هستند. 

علت مسمومیت دارویی چیست؟
بیشتر داروها توسط کبد و کلیه متابولیزه و حذف می شوند، عملکرد 
کلیه وابسته به سن بوده و معمواًل از دهه 3۰ زندگی کمکم این عملکرد 
دچار مشکل می شود. هم چنین زمانی که با افزایش سن توده عضالنی 
برای  توانایی کبد و کلیه  تحلیل رفته و چربی جایگزین آن می شود، 

پاکسازی دارو کاهش می یابد.
*** توصیه به بیماران:

بیمارانی که به پزشکان مختلفی مراجعه می کنند، حتماً در مراجعه 
به پزشک سایر داروهای تجویز شده را همراه داشته باشند تا از تجویز 
 ،OTC داروهای مشابه اجتناب شود. در مورد استفاده از داروها به صورت

با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایند.
پیش از استفاده از دارو، بروشور داخل جعبه دارو را مطالعه کنند 

تا عالیم را درنظر داشته باشند تا در صورت بروز عالیم، متوجه شوند.

*** راهکارهای الزم جهت پیشگیری از مسمومیت دارویی:
1. از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کرده و داروهای 

تجویز شده را طبق دستور پزشک یا داروساز مصرفکنید.
2. به تاریخ انقضای داروها توجه کنید و از مصرف داروهای تاریخ 

گذشته بپرهیزید.
3. در ترکیبات بسیاری از داروهای سرماخوردگی، استامینوفن وجود 
دارد. در نتیجه مصرف همزمان داروی استامینوفن با داروهای سرماخوردگی 
می تواند احتمال سمیت کبدی را افزایش دهد. قبل از مصرف همزمان 
این دو دارو در مورد دوز مصرفی آنها با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

تا حدود 8 ساعت پس  توان  دارویی می  در مسمومیت های   .4
از مصرف دارو فرد را وادار به استفراغ کرد اما القای استفراغ در افراد با 
اختالل هوشیاری، کودکان، خانم های باردار و بیماران قلبی عروقی توصیه 
نمی شود. همچنین اگر مسمومیت با داروهای اعصاب و روان ایجاد شده 
باشد، نباید فرد را وادار به استفراغ کرد. عالئم این نوع مسمومیت معموال 
با تاخیر رخ می دهد بنابراین الزم است فرد حداقل تا 24 ساعت در مرکز 

درمانی تحت نظرباقی بماند.
۵. از افزایش خودسرانه دوز دارو اجتناب کنید. این کار نه تنها به روند 
بهبود سرعت نمی بخشد، بلکه شما را در معرض خطر عوارض مسمومیت 

دارویی قرار میدهد.
6. در ترکیبات بعضی مکمل های دارویی موجود در بازار، آهن وجود 
دارد. در نتیجه مصرف همزمان این مکمل ها با فرآورده های آهن دار می 
تواند منجر به افزایش سطح آهن در بدن شود. قبل از مصرف همزمان این 

دو فرآورده در مورد دوز مصرفی آنها با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

7. مصرف داروهای کم خطر نیز می تواند در مقادیر باال خطرناک 
باشد. به خصوص اگر مصرف کننده کودک یا مسن باشد.

8. بسته داروهای مصرفی افراد مبتال به افسردگی، اختالالت روانی و 
افراد با سابقه خودکشی را دور از دسترس آنها قرار دهید و بر دوز مصرفی 

آنها نظارت دقیق داشته باشید.
9. افراد مسن ممکن است به دلیل تشابه اسمی یا ظاهری داروها، 
ابتال به آلزایمر، ناخوانا بودن دوز مصرفی ذکر شده روی بسته دارو و ... 
در مصرف داروهای خود دچار اشتباه شوند. بنابراین الزم است بر مصرف 
دارو توسط آنها نظارت داشته باشید. استفاده از جعبه های تقسیم بندی 
شده دارو بر حسب زمان صبح، ظهر و شب نیز می تواند در این زمینه 

کمک کننده باشد.
1۰. اگرچه مسمومیت دارویی همیشه منجر به مرگ نمی شود اما 
مصرف مقادیر باالی بعضی داروها می تواند با صدمات دائمی کبد و کلیه 
همراه باشد. برای مثال مصرف خودسرانه و مکرر استامینوفن برای کاهش 

درد یا تب می تواند منجر به آسیب کبدی شود.
11. در صورت بروز مسمومیت دارویی تعمدی یا اتفاقی، بالفاصله با 
اورژانس یا شماره تلفن مرکز اطالع رسانی داروها و سموم )149۰( تماس 
بگیرید و داروهای مصرفی بیمار را با او به مرکز درمانی ببرید. در صورت 
هوشیاری فرد مسموم نیز باید نام داروهای مصرفی و دوز هر یک را از او 

بپرسید و به کادر درمانی اطالع دهید.
12. در صورت ابتال به بیماری های زمینه ای، گاهی اوقات مصرف 
دارو در دوز تجویز شده توسط پزشک نیز می تواند سالمت فرد را به خطر 
بیندازد. تداخالت دارویی هم در بعضی موارد با خطر مسمومیت همراه 
هستند. بنابراین حتما باید پزشک خود را قبل از تجویز دارو از تمام بیماری 

های زمینه ای و داروهای مصرفی خود آگاه کنید.
13. بعضی داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا نابجا 

می توانند منجر به مسمومیت های خطرناک شوند.
اوکالیپتوس حتی در مقادیر کم  مایع بخور  14. مصرف خوراکی 
میتواند بسیار خطرناک باشد. در صورت وقوع این نوع مسمومیت از القای 
استفراغ خودداری کرده و مصدوم را به سرعت به بیمارستان منتقل کنید. 
*** سایر پیشنهادات جهت پیشگیری از بروز مسمومیت دارویی:

 داروها مطابق توصیه پزشک و یا داروساز مصرف گردد و از مصرف 
خودسرانه داروها بدون تجویز پزشک، خودداری شود. 

از فروش داروهای بدون نسخه شدیداً پرهیز گردد.
در صورت الکترونیکی شدن نسخه نویسی، در مراجعه بیمار به پزشک 
و داروساز، لیست کامل داروهای تجویزی برای بیمار در اختیار پزشک و 

داروساز قرار خواهد گرفت و این عمل کمک بزرگی به تشخیص درست 
و تجویز داروی مناسب با دوز مناسب خواهد بود.

جهت برنامه ریزی آموزشی و باال بردن سطح آگاهی مردم و گروه 
پزشکی نسبت به امر مصرف بهینه دارو و تجویز منطقی به وسیله اطالع 
رسانی از طریق رسانه ها و اجرای برنامه های آموزشی به منظور فرهنگ 
سازی و اشاعه فرهنگ صحیح استفاده از دارو در بین مردم تالش شود.

*** برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها
دکتر مینا امینی، رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو 
مسمومیت  از  پیشگیری  هفته  شعار  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارویی  مسمومیت  مانع  آگاهی،  افزایش  "با  کرونا  گیری  همه  در  ها 
شویم" دانست و عنوان کرد: برنامه هایی را به منظور آگاه سازی مردم 
و پیشگیری از مسمومیت دارویی در این هفته در دستور کار قراردادیم و 
در خصوص موضوعات مربوطه، تمرکز بر موضوعات نحوه پیشگیری از 
انواع مسمومیت ها، استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود در زمینه های 
انتشار پمفلت، پوستر، کتابچه، تبلیغات شهری )پارچه نویسی، بنر، تابلوهای 
تبلیغاتی( با محوریت مسمومیت ها، انتشار بسته های آموزشی مربوط به 
هفته پیشگیری از مسمومیت ها در بخش ها و به بیماران مراجعه کننده 
در جهت آگاهی بخشی عامه مردم نسبت به مقوله پیشگیری و درمان 
مسمومیت، آشناسازی جامعه با خطرات ناشی از مصرف خودسرانه داروها 
بدون تجویز پزشک، مصاحبه با رسانه های گروهی، ارسال پیام های مربوط 
به هفته پیشگیری از مسمومیت ها، پوستر و پمفلت به ادارات آموزش و 
پرورش، فرمانداری و بهزیستی و سایر ادارات در جهت آگاهی بخشی عامه 
مردم نسبت به مقوله پیشگیری و درمان مسمومیت و اطالع رسانی در 
قالب ارسال پیامک، تهیه و نصب پوستر و بنر، تابلو روان، پارچه نویسی، 

درج پیام در مکاتبات اداری و قبوض آب، برق، تلفن و ... پیشنهاد می شود.
بطور کلی موضوعات بر اساس روزهای هفته پیشگیری از مسمومیت 

ها و نامگذاری هر روز به شرح ذیل ارائه خواهد شد: 
پنجشنبه 99/8/1: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها  

جمعه 99/8/2: روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان
و  گازها  از  ناشی  مسمومیت  از  پیشگیری  روز   :99/8/3 شنبه 

منوکسید کربن  
یکشنبه 99/8/4: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ 

ها و گیاهان سمی 
دوشنبه 99/8/۵: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات 
نباتی، مواد شیمیایی )شامل:  اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های 

نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری(  
سه شنبه 99/8/6: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی 

جانوران سمی 
چهارشنبه 99/8/7: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف 

مواد مخدر، مواد محرک و الکل  
*** مردم از مصرف هر دارویی به بهانه معالجه کرونا پرهیز کنند 
عاطفه اسداهلل پور، داروساز و کارشناس امور دارویی دانشگاه علوم 
غذایی  و مکمل های  دارو  به مصرف خودسرانه  نیز  مازندران  پزشکی 
ابتال  از  ناشی  استرس های  و  متأسفانه شیوع کرونا  اشاره کرد و گفت: 

میان مردم به نحوی است که اقدامات خودسرانه برای درمان و تجویز دارو 
انجام می دهند که همین مسئله در بروز مسمومیت های دارویی و حتی 
بستری شدن و فوت افراد مؤثر است. هیچ تجویزی بدون نظر پزشک برای 
کرونا خوب نیست و اصوال روش درمان ویروس کووید19 گروهی است و 

مردم باید از تجویزات خودسرانه هرگونه دارویی دوری کنند.
برخی فکر می کنند که داروهای خانگی یا گیاهی ای که از برخی 
عطاری ها تهیه می کنند، اگر درمان هم نکند، عوارض نخواهد داشت که این 
بسیار اشتباه است و در بلندمدت باعث آسیب های فراوانی به فرد می شود. 
دارو باید براساس عالئم یک بیماری تجویز شود و درباره کرونا، مواردی 
را شاهد بوده ایم که به تجویز دارو احتیاج نداشتند و صرفا با درمان های 

حمایتی موفق به شکست کرونا شده اند.
داروهای کمک کننده به درمان بیماری کرونا دو دسته هستند، دسته 
ای از این داروها برای درمان بیماران بستری مبتال به کرونا استفاده می 
شوند و دسته دیگری از داروها برای بیمارانی که در منزل تحت مراقبت 
هستند، توصیه می شوند. گروه هایی از مبتالیان به کرونا نیاز به مصرف 
هیچ گونه دارویی ندارند و صرفا باید مراقب باشند تا انتقال به سایرین 
صورت نگیرد و در عین حال هم مبتالیانی که دارای بیماری زمینه ای 
هستند )پس از مثبت شدن تست کرونا(، داروهایی مداخله ای و کمک 
کننده به این افراد برای استفاده در منزل تجویز می شود. برای درصد 
زیادی از مبتالیان صرفا درمان های حمایتی موثر و کاراست و اصال نیازی 

به مصرف دارو ندارند. 
مصرف خودسرانه داروهای مکمل ممنوع:

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه بسیاری از افراد به دنبال 
مکمل ها هستند تا سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند، در حالی که 
کمبودهای بدن را می توان با مصرف گروه های غذایی مختلف جبران 
کرد و نیازی به مکمل ها نیست. در خصوص مصرف ویتامینD  نیز 
باید گفت در افرادی که کمبودی برای تأمین این ویتامین در بدن ندارند، 
مصرف آن ضرورتی ندارد و درباره افرادی که سابق بر این نیز یه صورت 
ماهانه این دارو را مصرف می کردند، توصیه می شود دارو را قطع نکنند 
و همچنان به روند سابق ادامه دهند. الزم به ذکر است مصرف خودسرانه 
و بیش از حد مجاز این ویتامین به صورت سهوی یا عمدی می تواند 
منجر به مسمومیت و عوارض جانبی از قبیل یبوست، ضعف، خستگی، 
خواب آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، پرنوشی، خشکی دهان، طعم آهن 
در دهان، تهوع و از دست دادن اشتها، تکرر ادرار و کاهش وزن شود، لذا 
قبل از مصرف خودسرانه مکمل ها اکیداً توصیه می شود تا فرد با پزشک 

یا داروساز خود مشورت نماید. 
هرگزخودسرانه آنتی بیوتیک مصرف نکنید:

ایران و به تبع آن در استان مازندران  با شیوع کرونا ویروس در 
عالوه بر مراجعه مردم به داروخانه ها جهت دریافت داروهای مکمل و 
بدون نسخه، شاهد افزایش مراجعه به داروخانه ها جهت دریافت برخی از 
داروهای نسخه ای مانند آنتی بیوتیک ها و کورتیکواستروئیدها نیز بوده ایم. 
محققان در استفاده از داروهای آنتی بیوتیک بسیار احتیاط می کنند. 
برای  آنتی بیوتیک ها  اگرچه  شده  مشخص  متعدد  تحقیقات  بر  بنا  زیرا 
مقابله با باکتری های بیماری زا به کمک سیستم ایمنی بدن می آیند، آن 
ها عوارض جانبی متعددی، از جمله حذف باکتری های »خوب« و ضعیف 
کردن سیستم ایمنی بدن، از خود به جای می گذارند. از طرفی در حال 
حاضر با نبود داروهای مناسب درمان ویروس کرونای جدید، محققان و 
پزشکان، در مبارزه با این بیماری، به سیستم ایمنی بدن فرد مبتال متکی 
هستند و فرد با کمک سیستم ایمنی بدن قوی می تواند جان سالم به  در 
برد لذا برای مقابله با این ویروس توصیه می شود از داروهای تضعیف کننده 
سیستم ایمنی بدن استفاده نشود و هم چنین توصیه می شود شهروندان 
در این شرایط از مواد غذایی مانند میوه و گوشت تازه استفاده کنند که 
مملو از انواع ویتامین ها هستند و خودسرانه بدون تجویز پزشک، هرگز 

آنتی بیوتیک مصرف نکنند.

شعار هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال جاری
"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"

دارو،شایعترین عامل مسمومیت در جهان
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دولت کنترلی بر بازار ندارد، سازمان تعزیرات ورود کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نوسانات شدید در قیمت 
کاالها نشان می دهد که دولت کنترلی بر بازار ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی 

باید قیمت ها را کنترل کند.
جبار کوچکی نژاد با انتقاد از نوسانات شدید قیمت کاالها، اظهار داشت: 
قیمت برخی از کاالها تحت تأثیر تحریم ها افزایش یافته است اما برخی از 
کاالها ارتباطی به قیمت دالر ندارند و نباید تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرند اما 
متأسفانه شاهدیم که این کاالها هم به شدت گران شده  است و متأسفانه دولت 
قیمت کاالها را به هیچ وجه مدیریت نمی کند و گویا بازار را رها کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
دولت به جای آنکه تا این حد پول توزیع کند، می تواند از این منابع در اختیار 
خود استفاده کند و قیمت دالر را کاهش دهد. کوچکی نژاد افزود: یکی از 
راهکارهای کاهش قیمت دالر آن است که دولت باید دالر را از صادرکنندگان 
بگیرد و با نرخ آزاد با آنان حساب کند تا این افراد تشویق شوند و دالرهای 

خودشان را از بیرون از مرزها به داخل کشور بیاورند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در صورتی 
که دولت بتواند دالر صادرکنندگان را از آنان خریداری کند، قیمت دالر به 
شدت کاهش می یابد و سپس قیمت بسیاری از کاالها به ویژه کاالهایی که 

تحت تأثیر دالر هستند، پایین می آید.

دولت در حوزه اقتصاد و معیشت 
غیر کارشناسی عمل کرده است

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به عدم توجه دولت به هشدارهای 
مجلس در زمینه وضعیت بازار و قیمت اقالم اساسی، گفت: دولت در حوزه 

اقتصاد و معیشت غیر کارشناسی و غیر مسئوالنه عمل کرده است.
سید علی آقازاده با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مرغ و فرآورده های 
دامی، اظهار کرد: از چند ماه قبل درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت به دولت 
اخطار داده شده بود، چرا که بی توجهی به قیمت خوراک دام و نهاده های 
کشاورزی چنین نتیجه ای به دنبال خواهد داشت.وی با انتقاد از وضعیت بی 
سر و سامان بازار و رهاشدگی آن توسط دولت، بیان کرد: با توجه به هشدارها 
و اخطارهایی که از مدت ها پیش به دولت در این حوزه داده شد متأسفانه 

دولت با بی توجهی به آن، برنامه ای برای وضعیت امروز ندارد.
نماینده رشت خاطرنشان کرد: سرنوشت امروز مرغ، به سوء مدیریت و 
عدم برآوردهای الزم که جز ضروریات هر مسئولیتی است باز می گردد، لذا 
مجلس با دعوت از وزیر صمت و ابالغ انتقاد نمایندگان به ایشان، رسیدگی 

هرچه سریع تر به موضوع را خواستار شد.

باید به ۶۰ میلیون نفر کاال برگ داده شود
جزئیات طرح بسته هوشمند معیشتی مجلس با حضور حمیدرضا حاجی 
بابایی رئیس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما بررسی شد. حاجی 
بابایی در این رابطه گفت: در پی آن بودیم که مجلس به همراه دولت در 
موقعیت حساس کنونی گرانی اجناس و کاالهای اساسی و تورم، اقدامی را 
انجام دهند که بر اساس آن بتوانیم مشکل اقشار مختلف جامعه در تأمین 

کاالهای اساسی را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: 6۰ میلیون نفر شامل طرح 
معیشتی هستند که دولت به آنها یارانه می دهد، عده یی هم معترض هستند که 
به رغم مشمول بودن در لیست نیستند و این موضوع جداگانه پیگیری می شود.

حاجی بابایی افزود: از این 6۰ میلیون نفر حدود 2۰ تا 21 میلیون نفر 
شامل 7 میلیون نفر مشموالن کمیته امداد و حدود 4 میلیون نفر مشموالن 
تحت پوشش بهزیستی هستند و 7 میلیون نفر هم تحت پوشش هیچ نهاد 

حمایتی نیستند.

امروز بیش از هر زمان دیگری همکاری، اتحاد و انسجام الزم است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونا، با انتقاد شدید و صریح از اقدام عده یی در برخورد با دولت و رئیس جمهور 
و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد 
ضمن این که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانسته و افزودند: هتک 
حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئوالن بیشتر، به خصوص در میان 

مسئوالن باالی کشور.
انتقاد کنید  انتقاد درستی داشته باشید،  ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است 
اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است. این گونه رفتارها و هتک 
حرمت، روش امریکایی ها است که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا 
رسوا کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن ها می گوید، دنیا با هراس 

و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: روش ما اسالمی و قرآنی است، یعنی انتقاد 

بیان می شود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع گفتند: باید حرمت رؤسای 

سه قوه و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با ویروس کرونا در 
کشورهای مختلف، خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین مدیریت 
اعمال شده است ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت مردم و 

امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
قاطع  تصمیم های  »اتخاذ  را  مناسب  و  مدیریت صحیح  اِعمال  الزمه  ایشان 
حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین همکاری 
مردم« دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه 
باید در همه مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور که دارای 
ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی با مسائل مهمی در عرصه 

جهانی و داخلی مواجه است.
ایشان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا بازگشتند و با اشاره به جنبه های 
سالمت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها درباره این بیماری، و احتمال تعارض این 
جنبه ها با یکدیگر، تأکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته 
از همین بیماری است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است.

رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های 
وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل 

خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.
»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات 
ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.

مصادیق  تعیین  برای  بهداشت  وزارت  »محوریت  درباره  ایشان  بعدی  توصیه 
محدودیت ها« بود.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت 
را تعیین کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت 

و اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت 
ترددهای غیرضرور بین شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط در 
ناوگان حمل و نقل شهری و محیط های عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها است 

که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن شرایط زندگی برخی افراد و 
مشاغل با اجرای جرایم سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت باید بسته های 
حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خّیرین و مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک این 
افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است.

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در روزهای اول آن، گفتند: بر 
اساس گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، مبتالیان شناسایی و برای معالجه آنها 

اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار بسیار الزم است.

دانش آموزان مناطق محروم قربانیان کم کاری دولتی ها
ساناز باقری راد

بسته  ب  ر د بل  مقا
تکه  یک  روی  مدرسه اش 
مدرسه  تابلوی  به  و  نشسته  کارتن 
و  غصه  آفتاب  نور  است.  شده  خیره 
نمایان  بیشتر  را  چشم هایش  حسرت 
مدرسه  میزهای  از  نه  دیگر  می کند. 
درس.  کالس  از  نه  و  هست  خبری 
به خرید  توانش  و  است  دامدار  پدرش 
دخترک  تا  نمی رسد  هوشمند  موبایل 
با  کند.  شرکت  آنالین  کالس  در 
همکالسی های  از  ماندن  جا  غصه 
روی  را  کتاب هایش  گذشته اش،  سال 
برای خودش  کرده،  پهن  خاکی  زمین 
امال می نویسد و می گوید: من هم باید 
شروع  با  امسال  همکالسی هایم  مثل 
و  می رفتم  مدرسه  به  تحصیلی،  سال 
مشق هایم را می نوشتم اما از همه هم 

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

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

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

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

لباس مردانه بلوچی به تن دارد و 
در ساعتی که باید پای کالس آنالین 
روستا  در  دوستانش  با  باشد،  مدرسه 
در حال نگهداری از یک گله گوسفند 
با  و  می شویم  همکالم  هم  با  است. 
گالیه از عدم امکان ادامه تحصیل در 
سال جدید می گوید: من 13 سال دارم 
به یک  برای درس خواندن  و هرسال 
روستای  نزدیکی  در  روستایی  مدرسه 
مدرسه  امسال  اما  می رفتم  خودمان 

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

ما در خانواده موبایل نداریم.
کمی مکث می کند و ادامه می دهد: 
خدا کند کرونا برای سال آینده تمام شود 
تا حداقل سال بعد به مدرسه بروم در 
ادامه  این شرایط  اگر  این صورت  غیر 
نتوانم  وقت  هیچ  دیگر  شاید  کند  پیدا 

درس بخوانم.
نگاهی به موهای کوتاهش می کنم 
که با خنده می گوید: به امید باز شدن 
مدرسه ها و درس خواندن برای مهندس 
اما  تراشیدم  را  سرم  موهای  شدن، 
از  امسال  است  قرار  که  نمی دانستم 

دوستانم جا بمانم.
و  روستاها  از  بسیاری  وضعیت 
کپرنشین های سیستان به همین شکل 
آموزان  دانش  شاد  سامانه  و  است 
زیادی را در انتظار درس و مدرسه باقی 

گذاشته است.
* در آرزوی معلمی یا در آرزوی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* وعده وزیر ارتباطات؛ نوشدارویی 
پس از مرگ سهراب!

ز  ا ی  ر بسیا سی  ستر د م  عد
به  کشور  محروم  نقاط  روستاهای 
دارد که  ادامه  در حالی  اینترنت  شبکه 
28 اردیبهشت سال جاری محمد جواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در مراسم 
روز جهانی ارتباطات از اتصال اینترنت 
پایان  تا  کشور  روستاهای  تمام  در 
وجود  با  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال 
تحریم های بین المللی بیش از 83 درصد 
شبکه  به  خانوار   2۰ باالی  روستاهای 
ملی اطالعات و اینترنت متصل شده اند و 
تا پایان سال دسترسی تمام این روستاها 

با اقدام جهادی کامل خواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از تاکیدات 
آذری جهرمی لزوم وجود عدالت ارتباطی 
جلسه  در  نیز  ماه  شهریور   19 و  بوده 
شورای اداری زنجان نیز بر این موضوع 
تاکید کرده، بهتر است تا پیش از پایان 
یافتن سال تحصیلی پیش رو نسبت به 
ایجاد پوشش اینترنتی روستاها و مناطق 
حاشیه ای به ویژه در استان های جنوب 
شرقی کشور اقدام کند تا 3.۵ میلیون نفر 
از دانش آموزان کشور قربانی کم کاری 

دولت و مسئولین نشوند.
* به داد شهرهای دور از پایتخت 

هم برسید
کمیسیون  عضو  نادری  حمد  ا
آموزش و تحقیقات مجلس طی روزهای 
گذشته در توییتی از طرحی برای تامین 
تبلت و گوشی برای 3 میلیون دانش آموز 
»طرح  نوشت:  و  داد  خبر  بضاعت  بی 
و  تبلت  میلیون  سه  تهیه  دوفوریتی 
آموزان  دانش  برای  هوشمند  گوشی 
پیش  ماه  یک  حدود  را  بضاعت  بی 
امضا   4۰ حدود  آوری  جمع  با  و  تهیه 
سابمیت کردم. اعالم وصول شده و در 
نوبت قرار دارد. مطابق این طرح دولت 
مکلف خواهد شد از محل های بودجه ای 
مشخص شده، سه میلیون ابزار تهیه و 

در اختیار آنان قرار دهد.«
دلیل  به  که  می رسد  نظر  به  اما 
بسته شدن بودجه سال 99، منبع مالی 
تامین  طرح  این  اجرای  برای  الزم 
اجرای طرح  در صورت  و  نخواهد شد 
مذکور نیز اجرای آن به پس از تصویب 
به  شد.  خواهد  موکول   14۰۰ بودجه 
نیز  اجرا  صورت  در  طرح  این  عبارتی 
فعلی  تحصیلی  سال  عمر  به  احتمااًل 
نخواهد رسید و اجرای آن فایده ای برای 

دانش آموزان نخواهد داشت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بازنگری در وام ودیعه مسکن دانشجویان
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از بازنگری وام ودیعه مسکن 

و حذف مقطع تحصیلی از وام ودیعه مسکن خبرداد.
الیاس منیری در خصوص وام های دانشجویی گفت: برخی از وام های صندوق 
با کارمزد 4 درصد پرداخت می شد که تغییری نکرده  رفاه دانشجویان از گذشته 
است ضمن اینکه دانشجویی که می خواست از تسهیالت صندوق بهره مند شود، 
باید ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت را معرفی می کرد که برای پوشش بیشتر 
جامعه هدف، امسال شرایط ضامنان دانشجویی تسهیل شد و کارکنان قراردادی 

تمام دستگاه های دولتی و برخی حرفه و مشاغل هم وارد این حوزه شد.
وی درباره اینکه دانشجویان محدودیتی در دریافت وام دارند یا خیر افزود: 
هدف صندوق رفاه پوشش بیشتر دانشجویان به ویژه در شهرستان ها است تمام 
دانشجویان غیرشاغل می توانند وام دریافت کنند، فقط دانشجویان شاغل نمی توانند 

از وام برخوردار شوند.
تنها  وام شهریه  افزود:  دانشجویان  رفاه  دانشجویان صندوق  امور  معاون 
وامی است که د رصورتی که منابع داشته باشیم دانشجویان شاغل در اولویت 
وام  این  از  می توانند  هم  شاغالن  بماند  مازاد  منابع  اگر  و  می گیرند  قرار  دوم 

مند شوند. بهره 
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید کرونا تاثیر ویژه ای داشته و ما سال 
تحصیلی ویژه ای را آغاز کردیم. علی رغم اینکه دانشگاه ها به صورت مجازی و 
با حداقل دانشجویان تشکیل می شود ولی نیاز به وام های دانشجویی و حمایت از 
دانشجویان به لحاظ اقتصادی در این دوره زمانی موضوع مهمی است به ویژه که 

در شرایط اقتصادی خوبی نیز نیستیم.
برابر  تا چند  از دانشجویان  افزود: وظیفه خود دانستیم حمایتمان را  منیری 
افزایش دهیم بنابراین طرح تجمیع وام های دانشجویی را عملیاتی کردیم به چند 
وام اصلی و پر تقاضا توجه ویژه شد وام تحصیلی که از 6۰۰ هزار تومان بود به 

یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: وام ودیعه مسکن در تهران از 1۰ میلیون تومان که به دانشجویان 
دکتری ارائه می شد به 2۵ میلیون تومان افزایش یافت و در کالن شهرها 2۰ میلیون 
و در سایر شهرها تا 1۵ میلیون تومان افزایش یافت که در مواردی در وام ها تا 

1۰۰ درصد رشد داشتیم.

دانشجویان از ترم آینده دارای کارنامه فرهنگی می شوند
مدیر کل فرهنگی وزارت علوم از صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان 
دانشگاه ها خبرداد و گفت: امیدواریم از ابتدای ترم آینده بتوانیم به روش جامعی 

در این باره برسیم.
محمدهادی عسکری گفت: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانشجویان 
در فضاهای دانشگاهی به دلیل شیوع کرونا وجود ندارد و همه فعالیت های آموزشی 
و فرهنگی در بستر فضای مجازی انجام می شود، هر اندازه بتوانیم حضور دانشجویان 
پذیری  توانیم کمک کنیم مسئولیت  تر کنیم می  فعال  را  دانشگاه ها  کانون  در 

دانشجویان را ادامه دار و تقویت  کنیم.
وی افزود: برنامه ها و فعالیت هایی که از این طریق در دانشگاه ها دنبال 
باورهای  تقویت  موجب  نتیجه  در  و  داشت  خواهد  بیشتری  بخشی  اثر  شود  می 
در  هنر  ظرفیت  از  باید  بنابراین  شد.  خواهد  خلقیات  و  هنجارها  اصالح  و  مثبت 

دانشگاه ها استفاده کنیم.
اثربخش  و  مهم  های  برنامه  از  یکی  فوق  جشنواره  کرد:  تاکید  عسکری 
جهت مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در تولید آثار فاخر و و ارزشمند در حوزه 
مسائل  حوزه  در  دانشجویان  جمعی  دانش  تواند  می  آن  ثمره  و  باشد  اجتماعی 
اجتماعی جامعه باشد که کلیت آن بیانگر مسئولیت اجتماعی دانشگاه در شرایط 

خطیر کنونی است.
به  فرهنگی  کارنامه  برای صدور  علوم  وزارت  برنامه  از  عسکری همچنین 
دانشجویان خبر داد و گفت: این موضوع در دبیرخانه مناطق 1۰ گانه به صورت 
دستور جلسه ابالغ شده و در حال پیگیری هستیم و امیداریم در ابتدای ترم آینده 

بتوانیم به روش جامعی در این باره برسیم.

مرگ یک جوان توسط پلیس هنگام دستگیری
مهدی اخالقی دادستان نظامی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده ای 
در دادسرای نظامی درباره مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط مأموران 
نیروی انتظامی خبر داد و گفت: پرونده ای در این ارتباط در دادسرای نظامی 
خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را به این دادسرا 

اعالم کرده اند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تحقیقات ویژه پیرامون مرگ مرد 
جوان مشهدی که گفته می شود در درگیری با پلیس جان باخته با انجام تحقیقات 

از مامور پلیس ادامه دارد و دستور ویژه در این خصوص صادر شده  است.
سردار محمد کاظم تقوی افزود: در پی ارسال گزارش مرگ مردی جوان 
و انتشار تصاویری از زمان دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری 
فلفل دستورات ویژه به رییس بازرسی پلیس استان برای پیگیری سریع پرونده و 
روشن شدن چرایی و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مامور انتظامی آغاز شد.

این حادثه در روز یکشنبه 27 مهرماه در جریان یک نزاع خانوادگی بین 
مردی جوان با پدر همسرش و هنگامی که ناموران انتظامی قصد دستگیری مرد 

جوان را داشتند، اتفاق افتاد. 

واحد تولید لوازم پزشکی کامال در آتش سوخت
شهردار دیباج، از توابع دامغان  با اشاره به وقوع آتش سوزی در واحد تولیدی 
لوازم پزشکی یک بارمصرف در این شهر گفت: این واحد تولیدی 1۰۰ درصد دچار 

آسیب و خسارت شد.
سعید دربانیان با بیان این که آتش سوزی ظهر روز شنبه اتفاق افتاد، اظهار 

داشت شدت آتش سوزی به حدی بود که برای مهار و اطفا آتش شش ساعت زمان 
برد  و بر اساس گزارش اولیه 1۰ میلیارد تومان خسارت به این واحد تولیدی وارد شد.

تصادف در جاده اهواز - هفتکل ۴ فوتی و یک مصدوم داشت
فرمانده پلیس راه خوزستان گفت: وقوع یک تصادف در جاده اهواز - هفتکل، 

چهار فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
محور   6۰ کیلومتر  در  حادثه  این  داشت:  اظهار  دولتشاهی  رضا  سرهنگ 
اهواز - هفتکل )روبه روی روستای هویر( بر اثر برحورد یک دستگاه خودروی 

سمند با پراید به شکل شاخ به شاخ  اتفاق افتاد.

قاتل بانوی اراکی دستگیر شد 
رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی گفت: مردی که زنی 41 ساله را در اراک 

به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.
کامیار چهری اظهار داشت: در روز 3۰ مهرماه سال جاری، در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از منازل شهرستان 
اراک، کارآگاهان پلیس مرکزی به محل اعزام شدند و مشخص شد جسد بانویی 
41 ساله از سوی فرزندش در کمد دیواری خانه اش کشف شده است. رئیس پلیس 
آگاهی فرماندهی استان مرکزی افزود: در همان دقایق ابتدایی تحقیقات پلیس 
سرنخ هایی از متواری شدن قاتل به سوی یکی از استان های غربی به دست آمد 
و پس از بازگشت دوباره وی  به اراک،  مورئ شناسایی مأموران قرار گرفت و 
دستگیر شد.چهری گفت: قاتل در اعترافاش اظهار داشت از مدتی پیش با مقتول 
ازدواج موقت کرده بوده  و در روز حادثه به علت مظنون شدن به  همسرش با او 

درگیر شده و بر اثر شدت عصبانیت او را خفه کرده است.

قاتل نامرئی جان دو نفر را در شهرستان اهر گرفت
در شهرستان اهر  یک مادر و کودک بر اثر گازگرفتگی جان باختند.

گزارش  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  آذربایجان شرقی  اورژانس  سخنگوی 
گازگرفتگی به اورژانس شهرستان اهر، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام 

شده و گازگرفتگی و فوت مادر و کودک اهری را تأیید کردند.
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هرآنچه از رویداد معرفی
 میت ۴0 هواوی انتظار داریم.

هواوی فردا گوشی میت 4۰ را معرفی می کند؛ اما در این رویداد چه اتفاقات 
دیگری رخ می دهد؟

شرکت هواوی در تاریخ یک آبان ماه گوشی میت 4۰ را معرفی خواهد کرد. 
این گوشی برخالف سال های گذشته، به صورت انحصاری در کشور چین عرضه 
می شود و به  نظر می رسد اوایل سال 2۰21 در کشورهای دیگر عرضه خواهد شد. 
میت 4۰ یکی از هیجان انگیزترین گوشی های بازار خواهد بود که دوست دارید 

درباره آن بیشتر بدانید.
هواوی میت 4۰ پرو

به  احتمال زیاد تمرکز این رویداد روی گوشی هواوی میت 4۰ پرو خواهد 
از  اما  بهتر است؛  بود،  ارائه داده  پرو  از هرچه گوشی میت 3۰  این گوشی  بود. 

سرویس های گوگل استفاده نمی کند.
بر اساس شایعات، میت 4۰ پرو در رنگ های نقره ای و مشکی راهی بازار 
می شود. مدل پایه این گوشی هوشمند، 8 گیگابایت رم و 2۵6 گیگابایت حافظه 
داخلی دارد و مدل های دیگری با 12 گیگابایت رم و 2۵6 یا ۵12 گیگابایت حافظه 
داخلی هم خواهد داشت. حافظه داخلی این تلفن همراه هوشمند را می توان با 
کارت حافظه نانو افزایش داد. گوشی جدید هواوی با اندروید 1۰ و رابط کاربری 

EMUI 11 راهی بازار می شود و به هواوی مدیا سرویس مجهز شده است.
پیکسل   4۵6 تراکم  با  اینچی   6٫76 صفحه نمایش  پرو   4۰ میت  گوشی 
به 1344 در 2772 پیکسل می رسد.  این گوشی  اینچ دارد. دقت تصویر  بر هر 
هنوز نمی دانیم نرخ نوسازی صفحه نمایش این محصول چقدر خواهد بود؛ اما به 
 احتمال زیاد صفحه نمایش 9۰ هرتز برای آن در نظر گرفته شده است. هر دو لبه 
سمت چپ و راست صفحه نمایش خمیده است و به همین دلیل گوشی حاشیه ی 
بسیار کمی دارد.شایعات به مشخصات سخت افزاری دوربین گوشی میت 4۰ پرو 
هم اشاره کرده اند. در برخی از این شایعات گفته شده که دوربینی با حسگر 12 
مگاپیکسلی به همراه لنزی با ساختار پریسکوپی )منشوری( و فاصله کانونی 12۵ 
میلی متر روی این گوشی قرار گرفته است. بر اساس شایعات جدیدتر، این حسگر 

12 مگاپیکسلی توانایی زوم ۵ برابر دارد.
حسگر اصلی دوربین میت 4۰ پرو ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.9 است که 
به حسگر لرزش گیر لیزری تصاویر مجهز شده است. این حسگر توانایی فیلم برداری 
با وضوح 8K دارد و فلش دوتایی LED و حسگر تشخیص نور امبینت روی آن 
قرار گرفته است تا بتواند رنگ ها را بهتر پردازش کند. دوربین سوم این گوشی 
حسگر 2۰ مگاپیکسلی Ultrawide دارد که از دیافراگم f/1.8 برخوردار است 

و فوکوس خودکار دارد.
یکی دیگر از تغییراتی که روی فوکوس لیزری این گوشی ایجاد شده، اضافه  
شدن حسگر لیزری برای تشخیص عمق است. این ویژگی عملکرد فوکوس خودکار 
را بسیار بهتر می کند. حسگر تشخیص عمق در جلوی گوشی هم قرار گرفته است. 

دوربین جلو یک حسگر 13 مگاپیکسلی دارد.
است؛  شده  مجهز   9۰۰۰  Kirin تراشه  به  پرو   4۰ میت  هواوی  گوشی 
تراشه ای که با معماری ۵ نانومتری ساخته شده و مودم ۵G داخل آن قرار گرفته 
است. پردازنده این تراشه از هسته ی Cortex-A77 با فرکانس 3٫13 گیگاهرتز 
گیگاهرتز  فرکانس 2٫۵  با   Cortex-A77 می برد. همچنین سه هسته بهره 
 روی آن قرار گرفته است. چهار هسته A۵۵ با فرکانس 2٫۰4 گیگاهرتز هم روی 
پردازنده این تراشه دیده می شود. پردازنده گرافیکی در نظر گرفته شده برای این 
تراشه Mali-G78 خواهد بود. نتایج اولیه بنچمارک تراشه Kirin 9۰۰۰ از 

اسنپ دراگون 86۵ پالس بهتر بوده است.
این احتمال وجود دارد که هم زمان با میت 4۰ پرو، گوشی هواوی میت 4۰ 
معرفی شود. این مدل کمی در قسمت دوربین با مدل پرو متفاوت است و احتمال 
دارد پنل پشت گوشی چرمی باشد. بر اساس شایعات، دوربین میت 4۰ پرو پالس 
یک حسگر 8 مگاپیکسلی با دیافراگم F/4.4 و فاصله کانونی 24۰ میلی متری 
دارد که می تواند تا 1۰ برابر زوم کند. بعید نیست هواوی گوشی میت 3۰ پرو ای 

را هم معرفی کند. هنوز درباره مشخصات این گوشی چیزی منتشر نشده است.

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

چند ماه دیگر خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی اظهار داشت: بر اثر شیوع 
کرونا، شرایطی در دنیا پیش آمد و سبک های زندگی به 
که  حوزه هایی  از  یکی  و  گرفت  قرار  تاثیر  تحت  شدت 
که  است  آموزش کشورها  بخش  گرفت  قرار  تاثیر  تحت 
با این  از کشورها آمادگی الزم را برای مواجهه  بسیاری 

نداشتند. را  پدیده 
و  زیاد  تالش های  پرورش  و  آموزش  افزود:  وی 
انجام داد و در استمرار  ارزشمندی را در چند ماهه اخیر 
آموزش دانش آموزان شاهد مجاهدت همه کادر آموزش 
معلمان  شرایط سخت  این  در  و  بودیم  کشور  پرورش  و 

صحنه های بزرگی از ایثار و فداکاری خود خلق کردند.
ساخت  آموزی  دانش  تبلت  تولید  از  جهرمی  آذری 
استارت  اینکه  بیان  وبا  داد  خبر  دیگر  ماه  چند  تا  داخل 
بخش های  در  می توانند  و  دارند  خوبی  ظرفیت  آپ ها 
حمایت  شرکت ها  از  داشت:  اظهار  کنند،  کمک  مختلف 
ارزان قیمت  تبلت  آینده می توانند  ماه  شده و ظرف چند 
تولید کنند و در اختیار دانش آموزان قرار دهند که قیمت 
این تبلت ها حدود دو تا سه میلیون تومان خواهد بود اما 
باید  این قیمت هم برای برخی خانواده ها دشوار است و 

اندیشید. در این زمینه چاره ای 
وی ادامه داد: با تعدادی از نهادهای حمایتی از جمله 

فرمان حضرت  اجرای  ستاد  مستضعفان،  بنیاد  بهزیستی، 
امام ره، بنیاد برکت و … هماهنگ کردیم و مقرر شد تا 
بخشی از تبلت مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم را 
تهیه کنند.* یارانه اینترنت رایگان؛ روزی 3 میلیارد تومان

آذری جهرمی تصریح کرد: روزانه سه میلیارد تومان 
یارانه بابت اینترنت رایگان به آموزش و پرورش از طرف 
دولت پرداخت می شود، بیش از یک میلیون و6۰۰ هزار 

استفاده  رایگان  اینترنت  از  مصرف  اوج  زمان  در  نفر 
اینترنت رایگان  از  8 و نیم میلیون نفر روزانه  می کنند و 

می کنند. استفاده 
وی گفت: اینترنت رایگان را برای همه دانش آموزان 
یک  هر  نیاز  دادیم،  ارائه  غیررسمی  و  رسمی  معلمان  و 
اما حدود 2۰  7 گیگابایت است  از کاربران در ماه حدود 

گیگابایت برای هر معلم طی سه ماه ارائه دادیم.

تولید تبلت دانش آموزی تا چند ماه دیگر به قیمت سه میلیون تومان
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تحلیل های  که  درحالی 
کارشناسانه از بازار ارز حاکی 
طی  نرخ ها  کاهشی  روند  از 
هفته های آینده است، با توجه به تاثیر 
مستقیم آن بر سایر بازارها، کارشناسان 
پیش بینی می کنند با تخلیه حباب قیمتی 
بازار خودرو  و نزول شدید قیمت ها در 

مواجه باشیم.
در  که  ماه هاست  خودرو  بازار 
به سر می برد. در حالی که در  التهاب 
عمل معامالت در رکود کامل فرو رفته 
مقابل  در  اما  ندارد،  وجود  خریداری  و 
برای  نجومی  نرخ های  فروشندگان 

خودروهای خود اعالم می کردند.
قیمت هایی که اغلب در سایت ها 
هماهنگی  با  گاه  و  مجازی  فضای  و 
دالالن اعالم می شد، هیچ گاه مورد تایید 
کارشناسان و فعاالن واقعی بازار نبود و 
آن را جوالن واسطه ها به طمع کسب 
خودرویی  بازار  آشفته  در  بیشتر  سود 

تعبیر می کردند.
عامل اصلی که هر چه بیشتر به 
نرخ  رشد  بود،  زده  دامن  آشفتگی  این 
بازار  بر  حاکم  روانی  فضای  بود.  ارز 
متاثر از افزایش قیمت دالر تا اندازه ای 
بود که حتی خودروهای وطنی با درصد 
داخلی سازی باال نیز همگام با آن رشد 
آنجایی که  تا  تجربه کردند،  را  قیمتی 
تا  بازار  کف  خودروی  عنوان  به  پراید 
بیش از 16۰ میلیون تومان هم قیمت 

خورد.
گذشته،  روزهای  در  اما  بازار  این 
وضعیت متفاوت از ماه های قبل را تجربه 
می کند و همگام با کاهشی شدن نرخ 

ارز، به شدت در حال نزول است.
نزولی که به تدریج نرخ سریعی به 
خود گرفت و حتی طی یک روز شاهد 
افت 1۰ تا 2۰۰ میلیون تومانی در برخی 

خودروهای داخلی و خارجی بودیم.
بانک  در  ارز  عرضه  افزایش  از 
و  دولت  کنترلی  سیاست های  مرکزی، 
پیش بینی های کارشناسان و حتی مردم 
سیاست  مثبت  تحوالت  از  بازار  کف 
خارجی، به عنوان عوامل اصلی نزولی 
شدن نرخ دالر در روزهای گذشته یاد 
چه  تا  کاهش  این  اینکه  اما  می شود. 
اندازه می تواند بر نزولی شدن نرخ ها در 
دست مایه  باشد،  تاثیرگذار  خودرو  بازار 
ادامه  در  که  گرفته  قرار  گزارش  این 

می خوانید.
افت کند قیمت ها و تشدید رکود

در این پیوند، »امیرحسن کاکایی« 
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت افزود: تغییرات هفته های 
بین الملل،  سیاسی  فضای  در  آینده 
فکر  مردم  عامه  که  آن طور  نمی تواند 
می کنند، بر اقتصاد کشورمان تاثیرگذار 

باشد.
وی گفت: در خوشبینانه ترین حالت 
نرخ دالر در حدود 2۰ هزار تومان خواهد 
ایستاد و نمی توان به یک باره انتظار افت 

شدید قیمتی داشت.
کاکایی تاکیدکرد:  به نظر می رسد 
نظام اقتصادی کشور متشکل از مردم، 
مسووالن و شرکت های بزرگ و کوچک 
و غیره، این روزها به گونه ای هوشمند و 

منسجم عمل می کنند.
وی ادامه داد:  مردم ما در سال های 
تورم  یک  در  که  گرفته اند  یاد  گذشته 
دورقمی زندگی کنند و در دو سال اخیر 
این تورم به سه رقمی هم نزدیک شده 
یاد  تجربه  به  توجه  با  بنابراین  است، 
شده، در مقابل، عکس این شرایط هم 

مقاومت خواهند کرد.
بیان داشت:  دانشگاه  استاد  این 
 6۰۰ امروز  خودرویی  اگر  مثال  به طور 
خورده،  قیمت  بازار  در  تومان  میلیون 
حال اگر بخواهد به نصف کاهش یابد 

در مقابل آن مقاومت می کنند.
هفته های  در  پیش بینی کرد:  وی 
پیش رو حباب قیمتی کاالها به خصوص 
خارجی  خودروهای  به ویژه  و  خودروها 
همه  مجموع  در  اما  شود،  می  تخلیه 
تعیین  دالر  روز  نرخ  با  متناسب  چیز 

قیمت خواهد شد.
پراید  مثال  گفت:  به طور  کاکایی 
پنج  امروز یک خودروی  قیمت های  با 
هزار دالری محسوب می شود، در حالی 
که »کوئید« به عنوان یکی از ارزان ترین 
خودروهای حال حاضر جهان )در بازار 
هند( حدود هفت هزار و ۵۰۰ دالر قیمت 
دارد، اما حتی امکانات پراید از جمله کولر 
و کیسه هوا را ندارد، بنابراین نمی توان 
انتظار داشت پراید به قیمت ۵۰ تا 6۰ 

میلیون تومان بازگردد.
که  دیگری  اتفاق  تاکیدکرد:   وی 
در این شرایط پیش بینی می شود، رکود 
دارند  انتظار  مردم  یعنی  است،  شدید 
قیمت ها ریزش داشته باشد و به همین 
دلیل از خرید دست می کشند، همه این 
مسائل سبب می شود تا پیش بینی رفتار 

اقتصادی ایرانیان دشوار باشد.
خودرو  مهندسی  دانشکده  استاد 
دانشگاه علم و صنعت به سال 94 اشاره 
کرد، زمانی که هنوز برجام تصویب نشده 
بود، اما متاثر از فضای روانی حاکم بر 
قیمت ها  و  گرفته  رونق  تولید  جامعه 

متعادل بود.
وی ادامه داد: در عین حال کمپین 
»نخریدن خودروی صفر کیلومتر« هم 
راه افتاده بود، همچنین به دلیل حضور 
تنوع  فرانسوی ها،  و  چینی ها  رنگ  پر 
این  در  بود،  شده  زیاد  بازار  در  خودرو 
بیشتر  بهبود  به  امیدوار  مردم  شرایط 
شرایط بودند و از خرید دست برداشتند.

کند  فت  ا  : د کیدکر تا یی  کا کا
شرایط  از  شدیدتر  رکود  و  قیمت ها 
کشور  در  ینده  آ ماه های  در  فعلی 
حال  عین  در  اما  می شود،  پیش بینی 
شدید  خوردن  ضربه  به  توجه  با 
منتظر  باید  اقتصادی  زیرساخت های 
ماند و دید دولت مردان چه خواهند کرد 
چگونه  تولیدکنندگان  و  صنعتگران  و 

واکنش نشان خواهند داد؟
پیش بینی افت قیمت خودروهای 

خارجی
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 

اگر  نیز معتقد است:  پایتخت  خودروی 
دالر تا مرز 18 تا 2۰ هزار تومان ریزش 
خارجی  خودروهای  کاذب  قیمت  کند، 
دست کم تا 4۰ درصد فرو خواهد ریخت.

قیمت ها  افزود:  کاشانی  نعمت اهلل 
خودروهای  ویژه  به  خودرو  بازار  در 
خارجی، حبابی و غیر واقعی شده و افراد 

به دلخواه خود قیمت می دهند.
وی، به کاهش قیمت ها از ابتدای 
هفته جاری اشاره کرد و گفت: ریزش 
خودروهای  قیمت  میلیونی   1۵ تا   1۰
تومانی  میلیون   ۵۰ تا  افت  داخلی، 
خودروهای مونتاژی و کاهش بیش از 
2۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای 
ابتدای هفته جاری آغاز  خارجی که از 
با  هفته  پایانی  روزهای  در  بود،  شده 

شدت بیشتر ادامه یافت.
کاشانی خاطرنشان کرد: کاهش ها 
متناسب با فروریختن قیمت دالر اتفاق 
افتاد، به طوری که در اواخر هفته هیچ 
اعالم  به  حاضر  حتی  فروشنده ای 

قیمت نبود.
وی تاکیدکرد:  در چنین فضایی، به 
خریداران هم توصیه می شود خرید خود 
را به تعویق بیاندازند، هرچند حدود سه 
ماه است که در عمل بازار قفل بوده و 

در رکود کامل است.
این مقام صنفی پیش بینی کرد: با 
کارشناسان  که  ارز  نرخ  بیشتر  کاهش 
اقتصادی معتقدند تا حدود 18 تا 2۰ هزار 
تومان اتفاق خواهد افتاد، شاهد تخلیه 

حباب قیمت ها در بازار خودرو باشیم.
ناکارآمدی  تبلور  خودرو،  تورم 

مدیریت
اقتصاد  استاد  امینی«،  »امراهلل 
درخصوص  عالمه طباطبایی  دانشگاه 
در  خودرو  و  دالر  آینده  انداز  چشم 
سیاسی  مسائل  به  توجه  با  افزود:  بازار 
مثبت  صورت  در  رو،  پیش  بین المللی 
بودن سیگنال ها برای کشورمان، کاهش 
دالر به مرز 18 تا 2۰ هزار تومان محتمل 
به شرایط  توجه  با  به گفته وی،  است. 
انتظار کاهش  اقتصاد،  بر  تورمی حاکم 

بیش از این مقادیر دور از ذهن است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با این 
اتفاق، قیمت همه کاالهای با وابستگی 
مستقیم یا غیرمستقیم به دالر کاهش 
موضوع  از  نمی توان  اما  یافت،  خواهد 
یعنی  ماند،  غافل  قیمت ها  چسبندگی 
قیمت ها در مقابل این کاهش مقاومت 

می کنند.
صنعت  در  ینکه  ا بیان  با  وی 
رفتن  باال  ز  ا بخشی  خودروسازی 
قیمت ها در ماه های گذشته ارتباطی به 

دالر نداشته، ادامه داد: تورم خودرو تبلور 
ناکارآمدی مدیریت و تصمیم گیری های 
مسووالن و سیاست های متناقض است، 
این در حالی است که در سال 79 گفته 
می شد پراید وابستگی به دالر ندارد و 
وابستگی  از  دم  مسووالن  روزها  این 

آن می زنند.
وابستگی  اگر  تاکیدکرد:   امینی 
ارزی پراید را 1۵ درصد در نظر بگیریم، 
محصول  آن  دیگر  درصد   8۵ گرانی 
و  افراد  دالل بازی  سیستم،  ناکارآمدی 

حتی شرکت های خودروساز است.
وی ادامه داد: تا زمانی که تغییرات 
نبوده،  شاهد  را  خودروسازان  مدیریتی 
حقوق باالی پرسنل با بهره وری پایین 
آنها کاهش نیابد و برنامه های آینده شان 
شفاف و مشخص نشود، نمی توان امید 
چندانی به بهبود قیمت خودروها داشت.

ه  نشگا ا د د  قتصا ا د  ستا ا
عالمه طباطبایی اظهارداشت: پژوهش ها 
نشان می دهد بهره وری نیروی انسانی 
 7۰ دهه  اواخر  از  داخلی  خودروسازان 

تاکنون کمتر از ۵۰ درصد است.
وی اضافه کرد: تجربه کشورهایی 
به  نظیر چین که در سال های گذشته 
یکی از بازیگران بزرگ صنعت خودرو 
حاکی  شده اند،  تبدیل  جهان  در سطح 
باالست  تیراژ  و  مقیاس  با  تولید  از 
شدت  به  را  تولیدشان  هزینه های  که 
این موضوع در  اما  است،  داده  کاهش 

خودروسازان ایرانی رعایت نمی شود.
امینی گفت: قیمت پراید به عنوان 
حالی  در  داخلی  خودروهای  شاخص 
رکوردها را جابه جا کرده که حباب زیادی 
دارد، زیرا خودروسازان سال هاست بابت 
نمی کنند،  پرداخت  طراحی  هزینه  آن 
تغییر  تولید  انسانی  نیروی  هزینه های 
مواد  قیمت  فقط  و  نداشته  آن چنانی 

اولیه آن رشد داشته است.  
خودرو  ر  زا با در  اکنون  آنچه 
شدید  شدن  نزولی  هستیم،  آن  شاهد 
منتظر  دامه  ا در  باید  قیمت هاست. 
کارشناسان  پیش بینی های  دید  و  بود 
عامل  عنوان  به  ارز  نرخ  درخصوص 
چه  تا  بازار  در  قیمت ها  تعیین کننده 
اندازه رنگ واقعیت به خود می گیرد و 
از عرضه کنندگان  بازار خودرو متشکل 
و تقاضاکنندگان در کش و قوس با این 
خواهد  نشان  واکنش  چگونه  موضوع، 
داد. در این میان سیاست های دولتمردان 
و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه می تواند 
در  موجود  التهابات  از  بیشتر  هرچه 
دست  به  خودرو  رسانیدن  راستای 

متقاضیان واقعی بکاهد.

تراز اعتباری ملل همچنان مثبت است
 7 عملکرد  در  ملل  اعتباری  موسسه  سما-  خبر 
ماهه منتهی به شهریور 1399 ، حدود 2374 میلیارد 
نمود.  کسب  خود  اعطایی  تسهیالت  از  درآمد  تومان 
هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه 
گذاری شده در این بانک به 1۵۰2 میلیارد تومان رسید. 

گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه 36 میلیارد تومان و در 7 ماهه 872 
میلیارد تومان مثبت بود

بانک مرکزی ابالغ کرد؛
افزایش سقف انتقال پول از درگاه های بانکی
تسهیل  هدف  با  مرکزی  بانک  ویژه  تمهیدات 
به  توجه  با  حضوری  غیر  درگاه های  از  مردم  استفاده 

شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شد.
بهداشتی  به شرایط خاص  باتوجه  مرکزی  بانک 
کنترل  مدیریت،  هدف  با  و  کرونا  سوم  موج  و  کشور 

مردم  استفاده  تسهیل  منظور  به  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  و 
از درگاه های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و 
دستگاه های خودپرداز، در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیداتی را به شبکه 

بانکی ابالغ کرد که بدین شرح است:
- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از 
طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت 
به 6۰ میلیون ریال افزایش یابد. الزم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه 

بیش از 3۰ میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 
- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 
1۰ میلیون ریال به 3۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره 
ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش 
قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی 
در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. 
به هاب  بانک ها و پرداخت سازها  پیوستن  به ذکر است در صورت  الزم 

فناوران مالی،  این سقف می تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.
- امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه 
حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بالمانع است. ضروری 
است اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان 

صورت پذیرد. 
 - سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به 

2۰ میلیون ریال افزایش یابد.
شایان ذکر است این بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی است و 
رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و بازگشت به 

وضعیت عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی:
چرا خبری از انتشار لیست متخلفان برگشت

 ارزهای صادراتی نیست؟
از آنجا که رئیس کل بانک مرکزی 7۰ نفر از متخلفان ارزی در رفع تعهدات 
ارزی را کارتن خواب اعالم کرده است، برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی 

موجب ابهاماتی بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی شده است.
برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات حائز 
اهمیت اقتصادی است که می تواند تاثیر قابل توجهی در تامین و عرضه ارز در بازار و 
به تبع آن، ثبات قیمت ارز داشته باشد. از آنجا که در ماه های ابتدایی امسال قیمت ها 
ارزهای صادراتی  برنگشتن  افزایش  این  از دالیل  بود، یکی  ارز صعودی  بازار  در 
ارز سخت گیری بیشتری برای رفع تعهدات  بازار  خوانده شد که برای ساماندهی 
اسامی  انتشار  بازرگانی،  لغو صدور کارت های  به گونه ای که  ارزی صورت گرفت؛ 
متخلفان در رسانه ها و ورود قوه قضائیه به این موضوع از جمله این اقدامات بود. 

از زمانی که برنگشتن ارزهای صادراتی عامل افزایش قیمت ارز خوانده شد و 
بیشتر افرادی که رفع تعهد ارزی انجام نداده بودند صادرکنندگان بخش خصوصی 
اعالم شدند )چون گفته می شد شرکت های دولتی اکثر ارزهای صادراتی خود را به 
اقتصاد کشور برگردانده اند(، اختالف  نظراتی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی 

شکل گرفت.
در این زمینه، رئیس اتاق بازرگانی خطاب به رییس کل بانک مرکزی اظهار 
کرد که »شما در یک برنامه تلویزیونی مستقیما اعالم کردید که صادرکنندگان 
27 میلیارد دالر ارز را به کشور بازنگردانده اند و علت افزایش قیمت دالر در بازار 
این مساله بوده است. اما امروز از این اظهارات عقب نشینی کرده اید و به تحریم ها 
اشاره می کنید. این موضوع باعث می شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود و 
افرادی که در طول این سال ها تالش کردند با وجود تمام محدودیت ها و مشکالت 
موجود فعالیت خود را ادامه داده و برای حل مشکالت کشور اقدام کنند، در نظر مردم 
تضعیف شده و به آنها نگاه منفی می شود. از این رو خواسته بخش خصوصی حمایت 
دولت در این شرایط سخت و درک واقعیت هایی است که کشور با آن روبرو است”.

ارزهای صادراتی به کشور  اکنون عامل برنگشتن  از گذشت چند ماه،  پس 
ارزهای  برگشت  وضعیت  از  گزارش ها  آخرین  و  می شود  خوانده  تحریم ها  اعمال 
صادراتی بیانگر این است که صادرکنندگان بالغ بر هشت میلیارد دالر از تعهدات 
ارزی 27 میلیارد دالری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه های صادراتی سال های 
آنها به  اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات  1397-1398 را به تدریج به چرخه 

حدود 19 میلیار دالر کاهش یافته است. 
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود اعالم کرده 
که 2۵۰ متخلف ارزی در این زمینه که به قوه قضائیه معرفی شده اند، 7۰ نفر از 
بازرگانی یکبار مصرف این  از کارت های  با استفاده  آن ها کارتن خواب بوده اند و 

صادرات انجام شده است.
این موضوع شدت اختالف های بانک مرکزی و اتاق بازرگانی را بیشتر کرده 
است؛ به گونه ای که حسین سالح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی - در نامه ای 
به رئیس اتاق خواستار شده است تا صحت و سقم کارتن خواب بودن 7۰ نفر از 
متخلفان ارزی و واردات 7۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صالحیت، 

با انتشار اطالعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد. 
سالح ورزی در توئیت هایی با اشاره به کارتن خواب بودن 7۰ نفر از متخلفان 
ارزی،  گفته است که اگر وجود 7۰  کارتن خواب دارای کارت بازرگانی معتبر واقعیت 
دارد، چرا اسامی و هویت آنها منتشر و با مسامحه کنندگان برخورد نمی شود؟ همچنین 
چرا  بانک مرکزی در مورد هویت 122۰۵ صادرکننده فاقد  کارت بازرگانی معتبر که 

رفع تعهد ارزی نکرده اند، اظهار نظری نمی کند؟
با این حساب، برگشت ارزهای صادراتی و متخلفان در این زمینه همچنان 
ابهاماتی را ایجاد کرده که جزئیات بیشتر و بررسی صحت و سقم اطالعات موجود 
در باره آن برای روشن شدن افکار عمومی و مشخص شدن مقصر اصلی بیشتر از 

پیش احساس می شود.

افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برنج خارجی طی ۶ ماه گذشته
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش نرخ ارز، وابستگی واردکنندگان و 
بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و در کنار آن سودجویی و گرانفروشی 

از تولید تا توزیع را عامل اصلی افزایش قیمت برخی از اقالم غذایی دانست.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون قیمت برنجی خارجی 
ابتدای امسال قیمت عمده هر  با افزایش 2۰۰ درصدی مواجه شده است، گفت: 
کیلو برنج خارجی 72۰۰ تومان بود که در حال حاضر قیمت عمده آن به 22 هزار 

تومان رسیده است.
و  واردکنندگان  وابستگی  و  ارز  افزایش نرخ  را  افزایش قیمت  این  وی علت 
ماه سال  از بهمن  ارز دانست، گفت:  بانک مرکزی جهت تخصیص  به  بنکداران 
گذشته تاکنون ده ها هزار تن  محموله برنج در بنادر و گمرکها باقی مانده و ترخیص 
نشده است. عدم ترخیص این محموله ها به دلیل عدم تخصیص ارز منجر به اضافه 
شدن هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت نهایی برنج شده و این هزینه ها در نهایت 

از جیب مصرف کننده می رود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در کنار موارد ذکر شده، 
سودجویی و گرانفروشی در  برنج، حبوبات، روغن ، چای و نظایر آن اتفاق می افتد 

که این سودجویی از تولید تا توزیع  رخ می دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:
نخستین اسکله بندر صادراتی تنبک امسال به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل و بهره برداری از نخستین اسکله صادرات 
ال پی جی بندر خدماتی – صادراتی تنبک تا ابتدای زمستان امسال خبر داد.

به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام در حاشیه بازدید میدانی از 
روند فعالیت های تکمیلی طرح های پارس جنوبی از آمادگی بندر خدماتی – صادراتی تنبک 
برای صادرات نخستین محموله ال پی جی پاالیشگاه های گازی منطقه پارس دو تا پایان 
امسال خبر داد و گفت: فعالیت های اجرایی ساخت یک پست اسکله بارگیری و صادرات 
ال پی جی )پروپان و بوتان( بندر خدماتی – صادراتی تنبک تا پایان آبان ماه تکمیل و پس از 
انجام فعالیت های مرتبط با راه اندازی این اسکله، امکان انتقال و صادرات نخستین محموله 

ال پی جی از پاالیشگاه فاز 19 از طریق این بندر تا پایان امسال فراهم می شود.
در  مستقر  پاالیشگاه های  ال پی جی  مخازن  دیگر  تکمیل  برای  برنامه ریزی  از  وی 
منطقه پارس دو خبر داد و گفت: تالش می شود تا پایان سال 99، دو مخزن از چهار مخزن 
ذخیره سازی موجود در هر یک از پاالیشگاه های گازی فازهای 13 و 22-24 پارس جنوبی 
تکمیل شود و به بهره برداری برسد، به این ترتیب امکان انبارش و صادرات ال پی جی سرد 

از این مخازن امکان پذیر می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ساخت خطوط لوله انتقال ال پی جی از پاالیشگاه های 
منطقه پارس دو به بندر خدماتی - صادراتی تنبک را از دیگر پروژه های در حال اجرای 
شرکت نفت و گاز پارس عنوان کرد و افزود: عملیات احداث 6 رشته خط لوله 16 و 24 اینچ 
به طول 8 کیلومتر به منظور انتقال پروپان و بوتان تولیدشده در پاالیشگاه های فازهای 13 
و 22-24 پارس جنوبی به بندر خدماتی – صادراتی تنبک تا پایان دی ماه امسال تکمیل و 

امکان صادرات این دو فرآورده تولیدی به مبادی مصرف فراهم می شود.
افزایش 7۰ میلیون مترمکعبی تولید پایدار گاز از میدان پارس جنوبی

مشکین فام با اشاره به فعالیت های در حال اجرا به منظور دستیابی به اهداف برنامه 
نگهداشت تولید در میدان گازی پارس جنوبی گفت: با توجه به فعالیت های اجرایی انجام 
شده در بخش فراساحل اعم از تمیزکاری، اسیدکاری، تکمیل چاه ها و دیگ فعالیت های 
مرتبط با دریا، پیش بینی می شود که تولید پایدار روزانه گاز امسال از چاه های یادشده حدود 

7۰ میلیون مترمکعب محقق شود.
گاز تولیدی میدان کیش به پاالیشگاه های عسلویه منتقل می شود

وی در بخش دیگری از گفته های خود به تکمیل عملیات لوله گذاری دریایی کیش 
به بندر آفتاب اشاره کرد و گفت: لوله گذاری این پروژه به طول 18 کیلومتر در دو مرحله 
انجام شده است و پس از انجام اقدام های تکمیلی و اتصال دو طرف این خط لوله، انتقال 
گاز شیرین از خط هفتم شبکه سراسری گاز به دو نیروگاه گازی کیش و دیگر مبادی مصرف 

تا پایان آذرماه محقق می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره فعالیت های پیش روی طرح توسعه میدان 
گازی کیش نیز گفت: هم اکنون عملیات تکمیل چاه ها در این میدان در حال اجراست. با 
تکمیل این مرحله، گاز تولیدی از میدان کیش با خط لوله 32 اینچی به طول 2۰۰ کیلومتر 
به پاالیشگاه فازهای 6 و7 و 8 واقع در منطقه عسلویه ارسال و از ظرفیت خالی این پاالیشگاه 

و دیگر پاالیشگاه های مستقر در عسلویه برای فرآورش گاز این میدان استفاده می شود.
توسعه میدان مشترک فرزاد B به پتروپارس واگذار می شود

مشکین فام درباره فرآیند مذاکرات برای امضای قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی 
و اخبار منتشرشده مبنی بر حضور نیافتن شرکت هندی در این پروژه گفت: شرکت نفت و گاز 
هند )اون ان جی سی( به دلیل اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تاکنون هیچ گونه اقدام جدی 
مبنی بر حضور در این پروژه انجام نداده است، بنابراین هم اکنون مقدمات کار برای توسعه 
این میدان مشترک در حال انجام است و به زودی قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد بی بین 
شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما و شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان پیمانکار امضا می شود.

وی با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای حضور هندی ها و سرمایه گذاری در توسعه این 
میدان وجود ندارد، گفت: قرارداد توسعه این میدان با شرکت پتروپارس، به منظور اطالع و 
بررسی های الزم برای طرف هندی هم ارسال می شود تا در صورت تمایل به حضور در 
طرح توسعه میدان گازی مشترک فرزاد بی اقدام های الزم انجام شود، در غیر این صورت 

فعالیت های توسعه این طرح را شرکت پتروپارس انجام می دهد.

ایجاد پنجره واحد انتقال ارز صادرات نفت چه مزایایی دارد؟
به بخش صنعت  نفت  از صادرات  ارز حاصل  انتقال  برای  واحد  پنجره  شکل گیری 
زنجانی«  »بابک  امثال  فساد  از  دور  به  را  تحریم ها  دورزدن  مسیر  می تواند  کشاورزی  و 

تسهیل کند.
بیژن زنگنه در3۰ مهرماه بعد از برگزاری نشستی با با وزیران صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت صمت گفت: »با توجه 
به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت ما باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم برای 
اینکه کارها به سرعت انجام شود و وقت مردم در رفت وآمد میان دستگاه ها تلف نشود. 

نتیجه کار هم باید سریع به متقاضی اعالم تا تکلیف مشخص شود«.
حضور گسترده وزیران و مدیران مرتبط در این نشست، اهمیت این نشست را نشان 
می دهد. مهمتر از آن، پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد سازوکار پنجره واحد در واردات کاالها 

و ارز حاصل از صادرات است.
با وجود آنکه این سئوال اصلی و مهم همچنان وجود دارد که چرا این پنجره واحد 
موضوعی  حاضر  شرایط  در  آن  اهمیت  صورت،  هر  به  اما  است،  نگرفته  شکل  تاکنون 

غیرقابل انکار است.
روش ایران در فروش و دستیابی به پول نفت در دوران تحریم چند گونه است. اول 
اینکه نفت به طریقی در خارج فروخته شده و پول آن به داخل منتقل می شود و در داخل 

در اختیار دستگاه ها و صنایع مختلف قرار می گیرد.
 راه حل دوم قرار دادن این پول در یکی از بانک های خارجی است که حاضر به 

همکاری با ایران هستن.
درحال حاضر با وجود مشکالت فروان در صادرات نفت، به هر ترتیب بخشی از نفت 
ایران صادر می شود. در کنار آن ایران از سال 92 تا کنون توانسته به توانایی خوبی در تولید 
و صادرات محصوالت پتروشیمی دست پیدا کند و ارز حاصل از این صادرات نیز برای واردات 

کاالها و اساسا مایحتاج ارزی کشور بسیار با اهمیت است.
در سال 92 و پایان دولت دهم، مجموعه صادرات محصوالت پتروشیمی 11 میلیارد 
دالر بود. این رقم تا انتهای دولت روحانی به 2۵ میلیارد دالر جهش می یابد و اگر در دولت 
های آینده نیز این روند ادامه بیابد، می تواند تا سال 14۰4 به رقم چشمگیر 37 میلیارد برسد.

حاال قرار است برای استفاده از این ظرفیت ها و با توجه به مشکالتی که برای تامین 
ارز مورد نیاز در داخل وجود دارد، پنجره واحدی شکل بگیرد که فرماندهی آن نیز با زنگنه 

و وزارت نفت خواهد بود.
وزیر نفت در ارتباط با این مساله گفته است: »ما باید درباره چارچوب تشکیل این پنجره 
واحد، تصمیم گیری کنیم و دستگاه های متقاضی و دستگاه هایی که باید عملیات ستادی را 
انجام دهند کار را آغاز کنند تا واردات کاال از طریق صادرات نفت انجام شود ضمن اینکه 

از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم«.
باتوجه به حضور وزرای مختلف و مرتبط با صنعت، کشاورزی و حتی رئیس کل بانک 
مرکزی در این پنجره واحد، به نظر می رسد در صورت همکاری این نهادها با یکدیگر امکان 
این وجود دارد که برگ مثبت دیگری در این سال آخر دولت در ارتباط با رفع مشکالت 
واردات رقم بخورد. البته باید توجه داشت که در صورت موفقیت این طرح، احتماال شاهد 

حمالت جدید به زنگنه و وزارت نفت خواهیم بود.
با این وجود اگر خود نهادهای دولتی همکاری موثری را با وزارت نفت داشته باشند، 
دولت می تواند در پایان کار، کارنامه مثبتی را از خود برجای بگذارد که به جای آنکه در دوره 
تحریم نفت خام بیشتری را به دالالن و فاسدان تقدیم کند، آن را تبدیل به فرآورده های 

نفتی کرده و با کمک ارز حاصل از صادرات آن، تحریم ها را کم اثرتر کند.
این کار به شیوه ای انجام می شودکه منجر به تولید افراد فاسدی چون بابک زنجانی 
نشود. در واقع دور زدن تحریم ها این بار می تواند با کارنامه خود دولت در افزایش تولید 

پتروشیمی ها صورت بگیرد که مقدمات آن را هم خود همین دولت پایه ریزی کرده است.

یک میلیارد و 1۲0 میلیون لیتر؛
بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت!

آمارها  امکان ذخیره سهمیه در کارت های سوخت،  بنزین و  با اجرای سهمیه بندی 
بنزین در کارت های  لیتر  میلیون  میلیارد و 12۰  پایان شهریورماه، یک  نشان می دهد در 

سوخت ذخیره شده است.
سهمیه بندی بنزین از بامداد 24 آبان ماه آغاز شد. بر این اساس مقرر شد تا بنزین 
سهمیه ای به قیمت 1۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز به قیمت 3 هزار تومان به فروش برسد.

اما از آنجا که ممکن بود برخی افراد در ماهی مشخص نیاز به بنزین نداشته باشند 
و در مقابل ماه بعد،  نیاز بیشتری احساس کنند، امکان ذخیره سازی بنزین به مدت 6 ماه 

در کارت سوخت تعریف شد.
با شیوع کرونا و با هدف کاهش تردد و مراجعه به پمپ بنزین ها این زمان به 9 ماه 

تغییر پیدا کرد و تا امروز نیز ادامه دارد.
در این میان اگر چه اغلب کارت های سوخت از سهمیه بنزین خالی شده اما برخی 
کارت ها نیز وجود دارد که همچنان بنزین سهمیه ای را در خود نگه داشته اند تا آنجا که در 
پایان شهریور ماه سال جاری یک میلیارد و 12۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه ای در کارت های 

سوخت وجود داشته است.
این کارت ها در اغلب موارد مربوط به خودروهای دوگانه سوزی است که به صورت 
غیر مجاز گازسوز شده اند و از آنجا که سهمیه کامل خودرو بنزینی را می گیرند اما از گاز به 

عنوان سوخت استفاده می کنند، مازاد بنزین در کارت آنها باقی می ماند.
نکته مهم آن است که  موضوع استفاده نکردن از بنزین سهمیه ای در خودروهای 

عمومی دوگانه سوز و فروش آن بیشتر است.
این خودروها که سهمیه ای به مراتب بیشتر از خودروهای سواری شخصی می گیرند، 
سی.ان.جی  از  کامل،  سهمیه  دریافت  کنار  در  و  شده  سوز  دوگانه  مجاز  غیر  صورت  به 

استفاده می کنند.
به منظور جلوگیری از این اقدام و البته با هدف ایمن سازی استفاده از سی.ان.جی 
در کشور، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طرح هوشمندسازی جایگاه  های سی.ان.

جی را تعریف کرده است.
سی.ان. های  جایگاه  در  سوختگیری  امکان  خودروهایی  تنها  طرح،  این  اجرای  با 

جی را دارند که به صورت مجاز دوگانه سوز شده و گواهی سالمت دریافت کرده باشند.
برای این منظور قرار است پلیس راهور نیز کارت خودرو را برای این دسته از متقاضیان 

تعویض کرده و عبارت دوگانه سوز را برای آنها قید کند.

کارشناسان بازار خودرو:

تورم خودرو؛ حاصل ناکارآمدی مدیریت و دالل بازی است
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زیر نظر: محمد امامی

دورکاری  اجرای  نحوه  بخشنامه 
رئیس  سوی  از  کارکنان  درصدی   ۵۰
به  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )۵(
ابالغ شد و از پنجم تا سی ام آبان الزم 

االجراست.
و  اداری  سازمان  اعالم  طبق 
مجدد  افزایش  به  توجه  با  استخدامی، 
آمار  افزایش  و  کرونا  ویروس  شیوع 
عمدتًا  که  بیماری  این  به  مبتالیان 
پروتکل های  نشدن  رعایت   از  ناشی 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است 
و به منظور فراهم  کردن زمینه تحقق 
محدودیت های وضع  شده از سوی ستاد 
از  با کرونا و کاستن  مدیریت و مقابله 
شهروندان  تماس  و  شهری  ترددهای 
اجرای  نحوه  بخشنامه  یکدیگر،  با 
دورکاری از سوی رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 

خدمات کشوری ابالغ شد.
الزم  بخشنامه،  این  موجب  به 
است دستگاه های اجرایی ضمن توجیه 

ستاد  در خصوص هدف  کارکنان خود 
اتخاذ  از  کرونا  با  مقابله  و  مدیریت 
از  روش هایی  اتخاذ  با  تصمیم،  این 
نه  روزا صورت  به  نوبت بندی  قبیل 
کارکنان(،  درمیان  روز  یک  )حضور 
را  ادارات  در  کارکنان  حضور  کاهش 
امکان  کنند که  برنامه ریزی  نحوی  به 
ترددهای  و  شهری  بین  مسافرت های 
حداقل  به  شهری  درون  غیرضروری 

کاهش یابد.
یی  جرا ا ه های  دستگا همچنین 
ارائه  برای  برنامه ریزی  ضمن  موظفند 

با حضور  خدمات حوزه مسئولیت خود 
۵۰ درصد کارکنان، ترتیبی اتخاذ کنند 
ارباب  و  مردم  به  خدمات  ارائه  در  که 
ضروری«،  »خدمات  به ویژه  رجوع، 

وقفه ای ایجاد نشود.
و  اداری  سازمان  اعالم  طبق 
دستگاه های  است  الزم  استخدامی، 
آن ها  نوع خدمات  و  اجرایی  که حجم 
به  نحوی است که حضور بیش از ۵۰ 
درصد کارکنان در ادارات تابعه آن ها در 
اجتناب ناپذیر است، ضمن  تهران  شهر 
کارکنان  حضور  کاهش  میزان  تعیین 

اجرایی  مقام  باالترین  موافقت  با  خود 
به  آبان ماه  دهم  تا  را  مراتب  دستگاه، 

این سازمان اعالم کنند.
به موجب بند سوم این بخشنامه 
بلغ  ا نصاری  ا جمشید  سوی  از  که 
مسئوالن  و  مدیران  کلیه  است،  شده 
مکلفند  ترتیبی  اجرایی  دستگاه های 
از  که  کارکنانی  تا  کنند  اتخاذ  ترتیبی 
حضور در محیط کار معاف می شوند، در 
محل سکونت خود حاضر و با استفاده 
موجود  زیرساخت های  و  امکانات  از 
از  دورکاری  به صورت  را  خود  وظایف 

منزل انجام دهند.
درصورت عدم امکان انجام وظایف 
کارکنان مشمول این بخشنامه به صورت 
دورکاری و با توجه به ضرورت کاهش 
برای  اداری  حضور کارکنان در محیط 
اجتماعی،  فاصله گذاری  اهداف  تحقق 
به  درصد   ۵۰ سقف  تا  کارکنان  سایر 
از حضور در  روزانه  نوبت بندی  صورت 

محل کار معاف شوند.
گفتنی است، این بخشنامه از امروز 
پنجم آبان 1399 تا سی ام آبان 1399 

الزم االجرا خواهد بود.

سازمان اداری و استخدامی ابالغ کرد؛

دورکاری ۵0 درصدی کارکنان از امروز تا آخر آبان

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ایران اعالم کرد که قیمت خمیر دندان، صابون، 
پاک کن 4۰  مایع ظرفشویی و شیشه  مایع دستشویی، 
پیدا  افزایش  درصد   3۰ بهداشتی  اقالم  باقی  و  درصد 

کرده است.
بختیار علم بیگی اظهار کرد: این افزایش قیمتها از 

3 آبان قابل اجرا است.

به گفته وی قیمت برخی از مواد اولیه واحدها که 
از سوی شرکت های وابسته به دولت تامین می شود تا 
امروز حدود دو برابر شده و نرخ ارز نیمایی نیز به 28 
هزار تومان رسیده است؛ بنابراین پیشنهاد واحدها افزایش 
قیمت بین 6۰ تا 8۰ درصد بود که به دلیل اثر نامطلوب آن 
را نپذیرفتیم. وی همچنین از افزایش 2۰ تا 2۵ درصدی 
تقاضای مواد شوینده در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.

قیمت مواد شوینده ۴0 درصد افزایش یافت!
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اصال انتقاد پذیری یعنی چه؟
در دنیــای امــروز بــرای هــر مفهومــی بــه تعــداد آدم هایــی کــه 
روی کــره ی زمیــن هســتند تعریــف وجــود دارد ولــی شــاید نزدیک 
تریــن تعریــف بــه مفهــوم »انتقــاد پذیــر« را بتــوان اینگونــه بیــان 
کــرد کــه: »واکنــش مخاطــب و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر 

بــه تغییــر رفتــار و رویــه ی مــا مــی شــود«
یــا » انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای متفاوت« یا »ســخنی 
کــه بــه منظــور اصــالح رفتــار و یــا عملکردی اســتفاده می شــود«

و یــا تعاریــف زیــادی کــه درایــن بــاره وجــود دارد امــا نکتــه 
ای کــه بــرای همــه ی مــا واضــح و روشــن اســت اینجاســت کــه 
انتقــاد کــردن یعنــی یــک موضــع گیــری مثبــت نســبت بــه فــردی 

کــه از او انتقــاد مــی شــود.
اینکــه مــا چقــدر این حــرف هــا و انتقــادات را بپذیریــم و به آن 

هــا جامــه ی عمــل بپوشــانیم انتقــاد پذیــر بودن مــا را می رســاند.
البتــه بایــد توجــه بســیار داشــته باشــیم کــه انتقادپذیــری را بــا 

توهیــن و بــی احترامــی اشــتباه نگیریــم.

اگــر ایــن انتقــاد بــه صــورت منفــی درآیــد در واقــع نمــی تــوان 
از اصطــالح انتقــاد کــردن اســتفاده کــرد شــاید تخریــب جایگزیــن 

مناســبی بــرای آن باشــد!! انتقــاد بایــد موثــر و ســازنده باشــد.

انتقاد کنیم نه توهین!
تمامــی انســان هــا در رفتــار و کردارشــان نقــص هــا و ایراداتی 
وجــود دارد کــه نســبت بــه آن آگاهــی دارنــد و درصــدد رفــع ایــن 

ــتند. ایرادات هس
امــا گاهــی مــی بینیــم کــه رفتــاری در شــخصی وجــود دارد 
ــار  ــن رفت ــده و شــنونده ای ــوان بینن ــه عن ــا ب کــه شــاید از نظــر م
مناســب نباشــد ولــی خــود آن فــرد نســبت بــه ایــن رفتــار آگاهــی 
نداشــته باشــد بــه عنــوان مثــال شــخصی بــرای بیــان موضوعــی 
کــه مــی توانــد تعریــف کــردن یــک خاطــره باشــد بســیار آهســته 
صحبــت مــی کنــد و همــه در حیــن صحبــت او خســته و کالفــه 
مــی شــوند و در اصــل مــی خواهنــد ایــن ماجــرا هرچــه ســریع تــر 

بــه انتهایــش برســد.

ــن  ــه ای ــد متوج ــی کن ــت م ــه آهســته صحب ــردی ک ــا ف قطع
ــش  ــنونده های ــه احســاس ش ــی نســبت ب موضــوع نیســت و علم

ــدارد. ن
در چنیــن شــرایطی بایــد او را نســبت بــه این رفتار و احساســات 
افــراد شــنونده آگاه کنیــم حــال چگونــه ایــن انتقــاد را از او داشــته 

باشــیم کــه هــم موثــر باشــد و هــم باعــث رنجــش نشــود؟

چگونه انتقاد کنیم؟
شــاید االن در ذهنتــان خاطــره ای ایــن چنینــی تداعــی شــده 
باشــد و بگوییــد بــه هــر شــکل کــه انتقــاد کنیــم طــرف مقابلمــان 
ناراحــت مــی شــود.این بخــش ماجــرا کــه او ناراحــت مــی شــود 
ــا نبــودن او مرتبــط اســت امــا  ــودن ی ــه انتقــاد پذیــر ب ــا خیــر ب ی
موضوعــی کــه االن بــه آن مــی پردازیــم نــوع انتقــاد کــردن مــا 

اســت.
در واقــع بایــد بدانیــم چگونــه انتقــاد کنیــم کــه بــا توهیــن و 

بــی احترامــی همــراه نباشــد و یــا اینگونــه تصــور نشــود.

فاطمه زاهد

در دنیــای امــروز بــرای هــر مفهومــی بــه 
ــن  ــره ی زمی ــه روی ک ــی ک ــداد آدم های تع
هســتند تعریــف وجــود دارد ولی شــاید نزدیک 
ــر«  ــاد پذی ــوم »انتق ــه مفه ــف ب ــن تعری تری

ــش  ــه: »واکن ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان اینگون را بت
مخاطــب و شــنونده ی مقابلمــان کــه منجــر به 

تغییــر رفتــار و رویــه ی مــا مــی شــود«
ــا » انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای  ی
متفــاوت« یــا »ســخنی کــه بــه منظــور اصالح 

رفتــار و یــا عملکــردی اســتفاده مــی شــود«

اصالانتقادپذيریيعنیچه؟

آياانتقادپذيرهستیم؟

در اصــل انتقــاد مــا بایــد ســازنده باشــد و راهــکاری را بــرای 
بهبــود شــرایط پیشــنهاد بدهــد.

در مثــال بــاال بهتــر اســت ابتــدا حــرف مــان را بــا تعریفــی آغاز 
کنیــم مثــال: »چــه خاطــره زیبایــی تعریــف کــردی« و در ادامــه بــا 
لحنــی، مودبانــه بگوییــم: »احســاس میکنــم اگــر ایــن خاطــره را 
ســریع تــر بازگــو کنــی شــنونده بیشــتر مــی توانــد لــذت ببــرد و بــا 

ایــن خاطــره همــراه شــود«.
ــرد از  ــه نفــس ف ــه تنهــا اعتمــاد ب ــاد ن در ایــن شــیوه ی انتق
بیــن نمــی رود بلکــه بــا اشــتیاق بیشــتری در جهــت رفــع مشــکل 
خــود گام بــر مــی دارد و حتــی ممکــن اســت در ایــن بــاره بــا شــما 

مذاکــره و همفکــری کنــد.

اگر از ما انتقاد شد چگونه برخورد کنیم؟
ــم کــه  ــاال خــود را در شــرایطی تصــور کردی ــال ب در مث
ــا  ــت را جابج ــن موقعی ــال ای ــم ح ــاد کنی ــم انتق ــی خواهی م
ــخصی از  ــه ش ــم ک ــی کنی ــور م ــه تص ــم و اینگون ــی کنی م
ــی  ــال م ــوان مث ــه عن ــت و ب ــرده اس ــاد ک ــا انتق ــار م رفت
ــریع  ــره را س ــن خاط ــر ای ــم اگ ــی کن ــاس م ــد: »احس گوی
ــرد و  ــذت بب ــد ل ن ــی توا ــتر م ــنونده بیش ــی ش ــو کن ــر بازگ ت

ــود« ــراه ش ــره هم ــن خاط ــا ای ب
اینکــه مــا در چنیــن وضعیتــی چــه واکنشــی نشــان دهیــم مــی 
ــا نتیجــه عکــس  ــزد اطرافیانمــان عزیزتــر کنــد و ی ــد مــا را ن توان

داشــته باشــد.
شــاید بهتریــن روش در مقابــل فــردی کــه از مــا انتقــاد مــی 
ــه از مــا نقــد  ــد ایــن باشــد کــه جبهــه نگیریــم و اگــر صادقان کن
ــن نقــد عیــن واقعیــت اســت آن  ــم کــه ای مــی شــود و مــی دانی
را بپذیریــم و نشــان دهیــم کــه موافــق نظــر منتقدمــان هســتیم.

در نهایــت هــم مــی توانیــم بــه خاطــر نقــد ســازنده و راهــکار 
پیشــنهادی اش از او تشــکر کنیــم.

البتــه ایــن فقــط یکــی از مثــال هایــی اســت کــه بــرای نقــد 
مــی تــوان عنــوان کــرد چراکــه انتقــاد در موقعیــت هــای متفــاوت 
ــی  ــه ای را م ــای جداگان ــون پاســخ ه ــای گوناگ ــه شــکل ه و ب
طلبــد امــا اگــر بتوانیــم ماهیــت انتقــاد کــردن و انتقادپذیــری را 
ــه عقــل و شــعورمان پاســخ  ــا اتــکا ب درک کنیــم، مــی توانیــم ب

مناســب را در جــای مناســب بــه کار ببریــم.

انتقاد پذیر بودن یک موهبت از سوی خداست
شــاید در محــل کار، محــل زندگــی، کوچــه، خیابــان، متــرو، 
ــی آن  ــاد شــده ول ــه از کســی انتق ــده باشــید ک ــارک و …دی پ
ــد و  ــار تن ــا رفت ــرد و ب ــاد را بپذی ــن انتق ــته ای ــخص نتوانس ش
ــا  ــد ام ــد را داده باش ــن نق ــخ ای ــی پاس ــری فیزیک ــی درگی حت
ــه کمــک  ــه ســرعت ب ــن مواقعــی ب ــان در چنی ــن بی دانســتن ف
مــا مــی آیــد و عــالوه بــر اینکــه درگیــری رخ نمــی دهــد بلکــه 
ممکــن اســت رفتــار نادرســت یــک شــخص بــا انتقــاد صحیــح 

مــا اصــالح شــود.
ــاید در  ــر باشــند و ش ــاد پذی ــد انتق ــراد نمــی توانن ــه ی اف هم
بخــش هایــی از جامعــه کــه تعــداد ایــن افــراد بیشــتر اســت بــه 
آمــوزش بیشــتری نیــاز باشــد امــا افــراد بســیار زیــادی هــم هســتند 
کــه روز بــه روز در حــال تالشــند تــا کردارشــان را ارتقــا دهنــد و 

البتــه کــه انتقادپذیــری را هــم پذیرفتــه انــد.
انتقــاد پذیــر بــودن یــک موهبــت الهــی اســت کــه شــاید تــا 
بــه حــال متوجــه آن نبــوده ایــم ولــی بســیاری از مــا، بــا همیــن 
انتقادهــا رشــد کردیــم و باالتــر از جایگاهمــان در گذشــته ایســتاده 
ایــم اگــر ایــن خصوصیــت را داریــم، ایــن موهبــت الهــی را قــدر 
ــر  ــا هرچــه ســریع ت ــم ت ــم هــم، تــالش کنی ــم و اگــر نداری بدانی

شــاهد پذیــرش ایــن رفتــار در وجودمــان باشــیم.



5 سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1587- دوشنبه 5 آبان 1399

امـروزه فـن آوری اطالعـات و 
ارتباطـات بـه عنـوان یکـی از مهم 
و  برنامه ریـزی  ابزارهـای  تریـن 
توسـعه کشـورها مورد توجه برنامه 
سیاسـت  و  دولتمـردان  و  ریـزان 
گـذاران قـرار گرفته اسـت. فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات عـالوه بـر 
انسـانی،  منابـع  ارتقـای  و  توسـعه 
روابـط  در  گیـری  تاثیـرات چشـم 
بـه عهـده  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
داشـته اسـت. از آنجایی که رشـد و 
توسـعه اقتصادی کشـورها بستگی 
زیـادی بـه میـزان فعالیـت هـای 
کارآفرینـان دارد ، لـذا مصاحبـه ای 
بـا یـک کارآفریـن it ترتیـب داده 
ایـم، به امیـد آنگه کامـی در جهت 
رشـد و توسعه it در جامعه و شفاف 
ایـن  شـدن نقـش کارآفرینـان در 

زمینـه برداشـته باشـیم.
متولـد  سـعادت  سـعید 
133۲ شهرسـتان قـم مـی 
باشـد. وی تحصیالت خود را 
در رشـته متالورژی دانشـگاه 
سـال  در  شـریف  صنعتـی 
13۵۵ بـه اتمـام رسـاند. از 
فعالیـت هـای  تریـن  مهـم 
آموزشـی it وی تاکنون چاپ 
بیـش از ۶00 عنوان کتاب در 
30 شـاخه مدیریـت ، برنامه 
ریـزی ارتباطـات ، آمـوزش 
فنـاوری  بـا  مرتبـط  هـای 
اطالعـات و ارتباطـات در زیر 
مجموعه های سـخت افزار و 
نـرم افزار ، شـبکه ، گرافیک 
و  کـودک   ict و  ای  رایانـه 
نوجـوان و icdl مـی باشـد.

کارکردن را از چه سـنی شروع 
کردید؟

در دوران دبیرسـتان بـه دلیـل 
عالقه بسـیار زیادی کـه به دروس 
ریاضـی داشـتم و بسـیار هم موفق 
بـودم ، معمـوال بـه دانـش آموزانی 
کـه در ایـن دروس ضعیـف بودنـد 
کمـک کـرده و بـه آنهـا درس می 
دادم. در بیـن بچـه هایی که به آنها 
درس مـی دادم دانـش آمـوزی بود 
کـه 9 تـا تجدیـد از دروس اصلی و 
از جملـه دروس ریاضـی آورده بـود 
. بـا برنامـه ریـزی و کمـک هایـی 
کـه بـه او کـردم بـا نمـرات خوبی 
قبـول شـد و باعث تعجـب خانواده 

همـان  از  شـد.  خـود  دوسـتان  و 
زمـان متوجه توانایی خـودم در کار 
تدریـس و آموزش شـدم و اینکار را 
بـه طـور جـدی تـر دنبال کـردم تا 
جائیکـه بـه عنوان مـدرس مجرب 
و توانمنـدی شـهرت پیـدا کـردم . 
تقریبـا از همـان زمـان هـا بـه بعد 
تدریـس بـه عنـوان یـک فعالیـت 
اقتصـادی که بـه آن عالقه بسـیار 
زیـادی هـم داشـتم ، وارد زندگـی 
مـن شـد و قسـمت مهمـی از وقت 
تحصیـل صـرف  بـر  عـالوه  مـن 

مطالعـه و تدریس شـد.

تدریس را در دوره دانشگاه نیز 
دادید؟ ادامه 

بله اما در دوره دانشـگاه بیشتر 
و  کنکـور  داوطلبـان   ، متقاضیـان 
فعالیـت  زمینـه  در  خصـوص  بـه 
کاری مـن داوطلبـان کنکـور بـرق 
و مکانیـک بودنـد ، از طـرف دیگر 
عـالوه بر تدریـس بـه کار تالیف و 
ترجمـه کتـاب هـم مشـغول شـده 
بـودم و در سـالهای آخـر دانشـگاه 
اولیـن کتاب حسـاب دیفرانسـیل و 
انتگـرال را بـرای داوطلبـان کنکور 
تالیـف کـردم. بـه ایـن ترتیـب می 
تـوان گفـت کـه از آن زمـان تـا به 
حـال بیـش از 3۰ سـال در زمینـه 
آمـوزش بـه فعالیـت مشـغول بوده 
ام. در طـی ایـن سـالها آمـوزش و 
تحلیل نقـاط قوت و ضعف آموزش 
در ایـران یکی از مهم ترین دغدغه 
های من بوده اسـت و تقریبا روزی 
را سـراغ نـدارم کـه بـدون تفکـر 
آمـوزش  زمینـه  در  نگرانـی  و دل 

باشـم. گذرانیده 

باعـث شـد کـه  چـه عاملـی 
اقدام به تاسـیس آموزشـگاه علمی 

بنماییـد؟
عشـق  گفتـم  کـه  همانطـور 
بـه تدریـس و آمـوزش و شـناخت 
توانایـی هایـم در ایـن زمینـه ، مرا 
آمـوزش  امـر  بـه  پیـش  از  بیـش 
عالقـه منـد مـی کـرد. بـا افزایش 
و  مـوزش  آ ن  متقاضیـا د  تعـدا
دانشـگاه  در  تحصیـل  داوطلبـان 
جوابگـوی  توانسـتم  نمـی   ، هـا 
بسـیاری از متقاضیـان و داوطلبـان 
باشـم ، لـذا بـه ایـن فکـر افتـادم 
که موسسـه آموزشـی داشـته باشم 

کـه هـم بتوانـم بـه فعالیـت هـای 
هـم  و  بپـردازم  خـودم  آموزشـی 
هـای  درخواسـت  حجـم  و  نیـاز 
داوطلبـان را پاسـخگو باشـم ، بـه 
ایـن ترتیـب کار را بـا راه انـدازی 
آموزشـگاه کنکور بـرای دوره های 
فـوق دیپلـم بـه لیسـانس ، کـه در 
آن زمـان متقاضیـان فراوانـی هـم 
داشـت ، شـروع کردم و نتایج بسیار 
بهتری از تجارب آموزشـی خودم به 
دست آوردم . کار در حجم وسیع تر 
تجربیـات بهتـری در زمینه آموزش 
نصیـب مـن مـی کـرد و شـناخت 
بیشـتری از نیـاز هـای متقاضیـان 
و داوطلبـان فراهـم مـی کـرد. بـا 
افزایـش حجـم تدریس و کالسـها 
نیـاز هـای بیشـتری احسـاس مـی 
شـد وکم کم کار توسـعه می یافت. 
عالقـه  ولـی  نبـود  ای  سـاده  کار 
بـه توسـعه آمـوزش  فـراوان مـن 
باعـث مـی شـد کـه در شـناخت 
نیاز هـا و تحلیل مشـکالت مرتبط 
بـا آن فعالیـت کـرده و زمینـه های 
توسـعه کار را فراهـم کنـم. هرگـز 
فرامـوش نمـی کنـم کـه گاه برای 
حـل یک مسـئله پیچیـده ریاضی ، 
روزهـا وقت می گذاشـتم تـا بتوانم 
آنـرا بـا راه حلـی کـه خـودم مـی 
خواسـتم حـل کنـم و تـا خـودم به 
جواب درسـت نمی رسـیدم دسـت 
بـردار نبـودم و بـه این سـادگی ها 
کنـار نمی کشـیدم. و با رسـیدن به 
جـواب درسـت احسـاس رضایـت 
وصـف نشـدنی تمام وجـودم را فرا 
مـی گرفـت و خسـتگی را از تنـم 

بیـرون مـی کرد.

سـرمایه اولیـه ایـن کار را چـه 
گونـه فراهـم کردید؟

مـا همـواره سـعی کـرده ایـم 
نیـرو هایـی را به همـکاری دعوت 
انگیزهـای  و  اهـداف  کـه  کنیـم 
دنبـال کننـد و  را  کاری مشـابهی 
تنهـا منافع مادی بـرای آنها مطرح 
نباشـد ، هـر چنـد که مسـائل مالی 
هـای  فعالیـت  در  مهمـی  رکـن 
فـردی و اجتماعـی مـی باشـد ولی 
تـا فردی بـه جز انگیزه هـای مالی 
انگیـزه هـا و روحیـات دیگـری   ،
برای فعالیت های آموزشـی نداشته 
باشـد موفقیت در ایـن زمینه فراهم 
نخواهـد شـد. یکـی از عوامل موثر 

در موفقیـت فعالیـت مـا اسـتفاده از 
نیروهـا و افـرادی اسـت کـه به جز 
انگیـزه هـای مالـی مسـائل باالتر 
و مهـم تـری دغدغـه زندگـی آنها 
اسـت و تنهـا بـه مادیـات فکر نمی 
کننـد. اسـتفاده از نیروهـای خالق 
و خـوش فکـر بـا انگیزه هـای باال 
و دارا بـودن روحیـه کاری در زمینه 
هـای آموزشـی از جملـه مسـائلی 
بوده اسـت که ما در مسـیر توسـعه 
فعالیـت های خودمان بـه آن توجه 

ایم. کـرده 

خانـواده  تشـکیل  و  ازدواج 
چـه نقشـی در فعالیـت هـای شـما 

داشـت؟
بـه دلیـل اینکـه مـن فعالیـت 
هـای کاری خـود را خیلـی قبـل تر 
از ازدواج شـروع کـردم ، تشـکیل 
نـوع  در  خاصـی  تاثیـر  خانـواده 
واقـع  در  نداشـت.  مـن  فعالیـت 
انگیـزه اولیه بـرای فعالیت در زمینه 
آمـوزش و کار در ایـن مورد قبل از 

ازدواج بـه وجـود آمـده بـود. البتـه 
من همواره سـعی کـرده و می کنم 
کـه فعالیـت هـای کاری مـن تاثیر 
نامطلوبـی بـر روابـط اجتماعـی و 
خانوادگـی  مسـائل  خصـوص  بـه 
مـن نگـذارد و از همسـر خـودم به 
خاطـر صبـر و تحمـل مشـکالت و 
نارسـایی های احتمالـی که ممکن 
اسـت به واسـطه کار به وجود آمده 
باشد ممنون هسـتم ، ولی یادآوری 
می کنم که سـعی مـن همواره این 
بـوده کـه مسـائل کاری تاثیری بر 
روابـط خانوادگی ام نداشـته باشـد.

ثبـات  باعـث  عواملـی  چـه 
ایـن  در  شـما  وشـراکت  دوسـتی 

شـد؟ طوالنـی  زمـان  مـدت 
مـن و همکارم پیش از شـروع 
و  کاری  هـای  فعالیـت  توسـعه  و 
آموزشـی بـا هم دوسـت بودیم و با 
وجـود اینکـه در دو رشـته مختلـف 
تحصیـل می کردیـم ، هم فکری و 
عقایـد و روحیات مشـترک ، هم در 

شـکل گیری ارتباط و هـم در دوام 
آن موثـر بود. این دوسـتی و ارتباط 
بـه دلیـل کار و مسـائل مرتبـط بـا 
آن بـه وجـود نیامـده بـود اما نقش 
مهمـی در بـه وجـود آمـدن زمینـه 
فعالیـت هـای کاری و آموزشـی و 

توسـعه آن بـه عهده داشـت.

توسـعه  باعـث  عواملـی  چـه 
زمینـه  در  شـما  فعالیـت  رونـق  و 
آمـوزش کامپیوتـر در کشـور شـد؟

نـو بـودن موضـوع و توجـه ما 
بـه روش هـای اسـتاندارد آمـوزش 
در ایـن زمینـه و در نظـر گرفتن نیاز 
متقاضیـان آمـوزش در ایـن زمینـه 
باعث شـد که در برنامـه ریزی ها و 
جهت گیری هایمان توجه بیشـتری 
بـه مشـتریان و نیـاز آنها بکنیـم. از 
طـرف دیگـر برقـراری ارتبـاط موثر 
بـا نهادهای آموزشـی مطرح کشـور 
و حسـن شـهرت در پاسـخ گویی به 
نیـاز هـای آموزشـی آنهـا باعث می 
شـد که بـه عنوان یکـی از پیش رو 
هـای آمـوزش در ایـن زمینه مطرح 
باشـیم. توجـه بـه اسـتاندارد هـای 
آموزشـی ودوره هـای بیـن المللـی 
رسـمی آموزش کامپیوتر و فن آوری 
اطالعـات و ارتباطـات و فعالیـت در 
ایـن زمینه نیـز از عوامل موفقیت در 
ایـن زمینـه بود. مـا بـرای اولین بار 
در ایـران بـا همـکاری کارشناسـان 
و همـکاران صاحـب نظـر در زمینه 
ارتباطـات  و  اطالعـات  آوری  فـن 
موفق شـدیم تـا نقشـه راه یک فرد 
در مسـیر برنامه ریزی و تحصیل در 
علـوم مختلف کامپیوتری را ترسـیم 
کنیم. سـعی ما همواره توسعه کیفی 
و رعایت اسـتاندارد های بین المللی 
در آمـوزش و توسـعه فعالیـت ها در 

ایـن زمینه بوده اسـت.

و  فـراز  یـا  و  چـه مشـکالت 
کاری  مسـیر  در  هایـی  نشـیب 

شـتید؟ دا
فـراز  و  مشـکالت  وجـود  بـا 
و نشـیب در شـروع و راه انـدازی 
و توسـعه هـر کاری ، راههـای پـر 
نداشـتیم  زیـادی  نشـیب  و  فـراز 
بـه  مواقعـی  در  کـه  چنـد  هـر   ،
خصـوص برای توسـعه آمـوزش ها 
و مراکزمـان نیـاز به ریسـک برای 
مـا ضـروری بود ، اما برای رسـیدن 

بـه موفقیت خیلی تـالش کردیم و 
در طوالنـی مـدت به آن رسـیدیم ، 
چون سـرمایه گـذاری و فعالیت در 
زمینه مسـائل آموزشـی و فرهنگی 
در دراز مـدت بـه جـواب می رسـد. 
درک ایـن موضـوع باعث می شـود 
تـا در برنامـه ریـزی و توسـعه کار 
صبـر وشـکیبایی بـه خـرج دهیـم 
باشـیم.  نداشـته  انتظـار معجـزه  و 
برنامـه  شـناخت درسـت هـدف و 
ریـزی و هـدف گـذاری صحیـح از 
عواملـی اسـت کـه باعث می شـود 
مشـکالت و فـراز و نشـیب هـای 
مسـیر کار کمتر شـده و یـا از میان 
برداشـته شـود. توجه به بـه کیفیت 
آموزش و حفظ آن در مسـیر توسعه 
فعالیـت های آموزشـی باعث شـده 
اسـت که مـن کیفیت را بـه عنوان 
حـل  و  موفقیـت  در  مهـم  اصـل 
مشـکالت و مسـائل مسـیر کار سر 
لوحـه کار هـا قـرار دهـم. از آغـاز 
فعالیـت در زمینه آمـوزش روزی را 
سـراغ ندارم کـه در سـاعات کاری 
به جز آموزش و توسـعه آن به فکر 
دیگری باشـم و در معموال بیشترین 
وقـت من در زمـان کار ، حتی حاال 
کـه کار توسـعه پیـدا کرده اسـت ، 
صـرف توجـه بـه کار و باالبـردن 

کیفیـت آن می شـود.

اکنـون چه ایده هـای دیگری 
را مـی خواهیـد دنبال کنید؟

بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه 
جوانـان مـا در زمینه اشـتغال دارند 
، مـا بـه آموزش هـای بیـن المللی 
رو آورده ایـم و معتقدیـم کـه بایـد 
جوانـان در آمـوزش هـا گواهینامـه 
بین المللی داشـته باشـند و شـرایط 
خـود شـان را با سـایر کشـورها در 
سـطح بین المللـی هماهنـگ کنند. 
رفتـن  بیـن  از  و  شـدن  جهانـی 
مرزهـای جغرافیایی در زمینه کار و 
اشـتغال زمینـه ای را فراهـم کـرده 
از نقـاط مختلـف  افـراد  اسـت تـا 
دنیـا قـادر باشـند در جـای دیگری 
به جز کشـور خودشـان بـه فعالیت 
کاری بپردازنـد و همیـن موضـوع 
باعـث مـی شـود که آمـوزش های 
از  یکـی  بـه  زمینـه  ایـن  در  الزم 
دغدغـه هـای آموزشـی مـا تبدیل 
شـود. موفقیـت جوانـان مـا در کار 
و فعالیـت در عرصـه ملـی عامـل 

مهمی در موفقیت کشـور ما است ، 
چـرا کـه اکثر افرادی کـه به دالیل 
مختلـف به کشـور هـای دیگر می 
رونـد معمـوال پـس از موفقیـت در 
فعالیـت هـای کار بـه کشـور خـود 
بـاز مـی گردنـد و حتـی اگـر ایـن 
ثابـت  مـا  ، تجربـه  نیافتـد  اتفـاق 
کرده اسـت کـه ایرانی هـای خارج 
از کشـور تـالش هـای موثـری در 
توسـعه کشـور و شفاف شـدن نگاه 
دنیا نسـبت به ایران انجام داده اند.

چـه عواملـی باعـث موفقیـت 
شد؟ شـما 

کـه  زمانـی   . برخـدا  تـوکل 
انسـان با یـاد خدا کار هـا و فعالیت 
هایـش را شـروع کنـد و همـواره 
تمـام   ، ببینـد  او  پنـاه  در  را  خـود 
فعالیـت ها و تـالش هایش را برای 
رضایـت او انجـام می دهد و مسـیر 
هـای صعـب العبـور برایـش هموار 

شـد. خواهد 

چـه توصیـه ای بـرای جوانان 
و خصوصـا افـراد کارآفریـن دارید؟

به خدا توکل داشـته باشـند ، و 
در کارهایشـان عجول نباشند. نمی 
توان یک شـبه ره صد سـاله را طی 
رفـت. سـعی کننـد در کارهایشـان 
بـه نیازهـای مـردم اهمیـت بدهند 
باعـث  مـردم  رضایـت  چونکـه   ،
رضایت خداوند و خشـنودی خداوند 
عـالوه بـر اجر معنـوی باعث رونق 
شـدن  همـوار  و  هـا  کار  گرفتـن 
راه هـا مـی شـود. بـه گمـان مـن 
و  کار  زمـان  در  قضـاوت صحیـح 
سـعی و تالش برای انجام درسـت 
کار عامـل مهمی در موفقیت کاری 
اسـت . جوانـان بایـد برای رسـیدن 
تـالش  نیـز  هایشـان  هـدف  بـه 
زیـادی بکننـد و مطمئن باشـند که 
بـا سـعی و تـالش و توجـه بـه نیاز 
مـردم و همینطور تـوکل بر خداوند 
در کار ها و طلب توفیق از او انجام 
بسـیاری از کارهایـی کـه در نظـر 
دیگـران غیـر ممکـن و یـا دشـوار 
جلـوه مـی کند ، راحت خواهد شـد. 
شـروع خالقانـه و بدنبال تامین نیاز 
و کیفیـت کار برای مشـتریان بودن 
با عث خواهد شـد که بـدون تردید 
موفـق شـوند ، حتی اگـر در این راه 

چنـد بـار شکسـت بخورند.

سعید سعادت
مؤسسمجتمعفنیتهران

نیازهای مردم اهمیت بدهند
شروع خالقانه و کیفیت کار برای مشتریان
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واکنش فدراسیون پزشکی ورزشی به ادعای فدراسیون هاکی
ماجرای مثبت شدن تست کرونای ۵ ملی پوش هاکی در مغان!

ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
هاکی  فدراسیون  ادعای  به  نسبت 
اینکه نمایندگان فدراسیون  مبنی بر 
پزشکی ورزشی قبل از مشخص شدن 
نتیجه تست کرونای اردونشینان تیم 
ملی هاکی، مجوز شروع اردو را صادر 

کرده اند، پاسخ داد.
سالنی  هاکی  ملی  تیم  اردوی 
ایران روز دوشنبه، 21 مهر در پارس 
آباد مغان آغاز شد و قبل از اینکه جواب 

تست کرونا مشخص شود، تیم ملی تمرینات خود را برگزار کرد اما پس از اعالم تست 
مشخص شد که چندین بازیکن و یکی از پزشکان به کرونا مبتال شده اند و در نهایت با 
توجه به اینکه احتمال انتقال ویروس به سایر نفرات حاضر در اردو بیشتر شد، فدراسیون 
هاکی بدون اینکه تست مجددی از بازیکنان بگیرد اردو را لغو و به بازیکنان اعالم 

کرد به خانه های خود برگردند.
نمایندگان  رابطه مدعی شد  این  اینکه فدراسیون هاکی در  تامل  قابل  نکته 
فدراسیون پزشکی ورزشی قبل از مشخص شدن نتیجه تست کرونای اردونشنینان 
مجوز شروع اردو را صادر کرده اند؛ فدراسیون هاکی در سایت رسمی خود خبر لغو 
اردوی تیم ملی را به دلیل شیوع ویروس کرونا منتشر و اعالم کرد: »بر اساس مستندات 
موجود قرار بود بعد از مشخص شدن نتیجه تست کرونا، اردو آغاز شود اما پیش از 
مشخص شدن نتیجه تست PCR، اردونشینان، با مجوز نمایندگان اعزامی فدراسیون 

پزشکی ورزشی تمرینات آغاز شد.«
در نامه ای که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار 
گرفته و از سوی عضو کمیته مسابقات و افسر سالمت فدراسیون پزشکی ورزشی به 
ریاست کمیته مسابقات این فدراسیون نگاشته شده آمده است: »طی هماهنگی های 
از قبل به عمل آمده، ریاست فدراسیون هاکی اعالم کردند از تاریخ 21 مهرماه سال 
جاری در دشت مغان اردبیل )پارس آباد( اردو تیم ملی تا 28 مهرماه برگزار می شود 
که پس از بحث و گفت و گو طوالنی در مورد امکانات و نمره رعایت پروتکل با وی 
اعالم کردند با توجه به اینکه بازیکنان تیم از شهرستان های مختلف و گاها محرومی 
به اردو انتقال داده می شوند و هماهنگی های الزمی که با اسپانسر در زمینه ارائه 
خدمات از نظر رفاهی و هزینه ای صورت گرفته قرار شده است، هزینه های در پارس 

آباد مغان تست PCR صورت گیرد.
طی تماس تلفنی که ریاست فدراسیون هاکی با نماینده اسپانسر برقرار کردند، 
بنده با ایشان صحبت کرده و نسبت به پروتکل توضیحاتی ارائه و بر این مسئله تاکید 
شد که از زمان ورود تا خروج چه اقداماتی باید در رابطه با ورود به اردو، وضعیت 
خوابگاه ها، تغذیه، ایاب و ذهاب، سالن تمرین و غیره صورت گیرد که از سوی وی 

اعالم شد تمامی موارد انجام می شود.
پس از تماس با ریاست فدراسیون هاکی نیز وی اعالم کرد اسپانسر تعهد داده 
تمامی موارد رعایت شود که پس از رفتن به پارس آباد به مرکز بهداشت مراجعه و 
تمامی افراد تست TCR دادند اما از آن جایی که قرار بود ظرف 24 ساعت نتایج اعالم 
شود اما بنا به محدودیت های شهرستان پارس آباد نمونه ها به استان اردبیل ارسال و 
متاسفانه با تاخیر زمانی روبرو  شد و پس از پیگیری های متعددی که صورت شفاهی 

اعالم کردند پنج نفر از بازیکنان نتیجه تست شان مثبت بوده است.
بنابراین با توجه به این که تست این بازیکنان مثبت شد و از نظر اسکان مشکل 
وجود داشت تشکیل جلسه داده و تصمیم براین شد اردو لغو و بازیکنان به شهرهای خود 
مراجعه کنند و رییس فدراسیون هاکی اعالم کرد تمامی افراد می توانند به شهرستان 
خود و یا استان همجوار مراجعه و مجددا تست TCR انجام دهند که فدراسیون هاکی 

هزینه ها را پرداخت خواهد کرد.«

ساغر آجیلی:
لیگ متمرکز فشار بیشتری به دختران بسکتبال وارد می کند

زنان  بسکتبال  تیم  بازیکن 
لیگ  برگزاری  می گوید  بهمن  گروه 
به صورت متمرکز از نظر فنی فشار 

بیشتری به بازیکنان می آورد.
لیگ برتر بسکتبال زنان از 1۵ 
حاضر  تیم های  و  می شود  آغاز  آبان 
روزهای  این مسابقات  اول  در گروه 
هم  مصاف  به  جمعه  و  پنجشنبه 
نیز  تیم گروه بهمن تهران  می روند. 
در  قهرمانی  عنوان  مدافع  عنوان  به 
اولین دیدار خود سینام مشهد را پیش 

رو دارد. بازی های گروه دوم لیگ نیز 22 آبان آغاز می شود.
ساغر آجیلی، بازیکن گروه بهمن در مورد وضعیت آمادگی تیم خود به ایسنا 
گفت: تمریناتمان را نزدیک به دو ماه است که شروع کرده ایم و از نظر بدنی و فنی 
آمادگی نسبتا خوبی داریم. ما برای شروع مسابقات از اول آبان آماده بودیم اما به دلیل 

اوج گیری شیوع کرونا به تعویق افتاد.  
او در نحوه برگزاری لیگ به صورت متمرکز و رعایت پروتکل های بهداشتی 
بیان کرد: بازیکن از نظر فنی تحت فشار زیادی قرار می گیرند چون بازی ها در روزهای 
پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و از آنجایی که تیم های مدعی قهرمانی در گروه ما 
قرار دارند، ممکن است در دو روز، دو بازی سخت داشته باشیم. از طرفی برای برگزاری 
مسابقات باید همه پروتکل های بهداشتی رعایت شود. اگر بازی ها به فاصله سه ساعت 
انجام شود که کل سالن را ضدعفونی کنند، بازی ها بدون تماشاگر باشد و تست کرونا 

گرفته شود،   معقول است و برنامه ریزی خوبی انجام شده است.
بازیکن گروه بهمن در مورد انجام تست کرونا یک هفته قبل از مسابقات و 
احتمال ابتالی بازیکنان در این مدت گفت: این دیگر به وجدان بازیکنان و مربیان 
برمی گردد که رعایت کنند. جدا از بسکتبال وظیفه انسانی ماست که در صورت ابتال 
اطالع بدهیم و بازی نکنیم. از طرفی بحث خودمراقبتی است چون یک نفر ناقل، 

افراد زیادی را مبتال می کند.  
او در مورد افزایش تیم های شرکت کننده در لیگ زنان بیان کرد: خوشحالم 
که با وجود شیوع کرونا در کشور تعداد تیم ها نسبت به فصل قبل بیشتر شده است 
چون دوست دارم تعداد تیم ها و اسپانسرها بیشتر شود و قوی تر کار کنند. مهرام 
هم امسال در لیگ زنان تیمداری می کند و بیشتر بازیکنان فصل قبل بانوان شهر 
گرگان را جذب کرده است. عالوه بر این تیم نارسینا هم بازیکن خارجی جذب 
کرده و احتماال قوی ظاهر شود. تیم شورا و شهرداری قزوین هم از لیگ دسته 
یک صعود کرده و بازیکنان جوان و باتجربه ای دارد. همچنین تیم های نامی و 
از  کننده  تیم های شرکت  در کل  قوی تر شده اند.  قبل  از فصل  نیز  بهمن  گروه 

فصل قبل قوی تر هستند.
آجیلی در پایان گفت: امیدوارم وضعیت کرونا بهتر شود تا بازی ها را راحت تر، 

بدون دغدغه و تعویق انجام بدهیم و فصل خوبی را داشته باشیم.  

میثم نصیری اردوی تیم ملی را ترک کرد؛
خداحافظی با کشتی بعد از باخت در انتخابی

میثم نصیری بعد از شکست در 
آزاد، قصد  ملی کشتی  تیم  انتخابی 

خداحافظی از کشتی را دارد.
میثم  که  بود  قبل  روز  چند 
نصیری در کنار دیگر مدعیان وزن 
انتخابی  مسابقات  در  کیلوگرم   6۵
درون اردویی شرکت کرد، با شکست 
مقابل امیرمحمد یزدانی شانس خود 
مسابقات جهانی  در  برای حضور  را 

از دست داد.
 2۰16 سال  در  آسیا  طالی  مدال  کسب  سابقه  که  زنجانی  آزادکار  این 
سال  دارد،  را   2۰17 سال  در  اسالمی  کشورهای  های  بازی  طالی  کسب  و 
انتخابی تیم ملی در اعتراض به تصمیم مربیان  گذشته هم به خاطر غیبت در 

جنجال ساز شد.
این بار او تصمیم گرفته بعد از شکست در انتخابی اردو را ترک کند و حتی 
قید کشتی گرفتن را برای همیشه بزند. میثم نصیری بعد که به نظر می رسد در 31 
سالگی تصمیم به خداحافظی از کشتی گرفته، در این باره می گوید:  حقیقتا دیگر 
قصد کشتی گرفتن ندارم، اما با تیم بازار بزرگ قرارداد دارم. باید طبق قرارداد برای 

شان کشتی بگیرم، به پولش هم احتیاج دارم.  
با این وضعیت به نظر می رسد نصیری بعد از لیگ امسال تشک کشتی را 

ببوسد و از دنیای قهرمانی خداحافظی کند.

بارسلونا 1-3 رئال مادرید؛ 
خروج از بحران در »زیدان کمپ«

رئال مادرید با نتیجه سه بر 
یک در مقابل بارسلونا پیروز شد تا 
ناپذیری  شکست  روند  به  زیدان 

خود در نیوکمپ ادامه بدهد.
در روزهای اخیر نتایج رئال 
مادرید و شکست در مقابل کادیز 
و شاختار دونتسک باعث شده بود 
تا شایعات زیادی ایجاد شود تا در 
نیوکمپ،  در  رئال  ناکامی  صورت 
رائول  و  شود  می  اخراج  زیزو 

گونزالس یا مائوریسیو پوچتینو به جای وی هدایت تیم را به عهده می گیرند اما 
رئال مادرید به خصوص در نیمه دوم بازی مقابل بارسلونا توانست نمایش بسیار 

بهتری نسبت به حریف در نیوکمپ بدون تماشاگر داشته باشد.
رئال مادرید بازی را با گل فدریکو والورده در موقعیت تک به تک با پاس 
بنزما آغاز کرد. جوردی آلبا با نفوذ از جناح چپ و پاس تماشایی به فاتی باعث شد 
تا انسو کار را به تساوی بکشاند. هر دو تیم تا پایان نیمه بازی متعادلی را داشتند. 
در نیمه دوم در ابتدا بارسلونا تیم سوار بر میدان بود اما اشتباه لنگله و پنالتی بی 
دلیل او با کشیدن پیراهن راموس باعث شد تا کاپیتان رئال مادرید از روی نقطه 
پنالتی گل دوم را بزند. بعد از آن نظم بازی بارسلونا به هم ریخت. تعویض های 
بیش از حد هجومی کومان باعث شد تا رئال مادرید بازی را به دست بگیرد و 

در نهایت روی یکی از این ضدحمله ها لوکا مودریچ گل سوم را به ثبت رساند.
به هر صورت زیدان با این پیروزی جایگاهش را مستحکم کرد در حالی 
که کومان به خاطر تصمیم های خود نظیر نیمکت نشین کردن ستاره هایی نظیر 
گریزمن، دمبله و پیانیچ قطعا در روزهای آینده مورد انتقاد رسانه های کاتالونیا 

قرار می گیرد.

پاریسن ژرمن ۴-0 دیژون؛
درخشش کین و امباپه برای صدرنشینی

پاریسن ژرمن با نتیجه چهار 
بر صفر در مقابل دیژون پیروز شد 
دبل  اول  نیه  در  کین  مویزه  که 
نیمه دوم  امباپه در  کرد و کیلیان 
و بدین ترتیب تیم فرانسوی با 18 
امتیاز از هشت بازی در صدر جدول 

قرار گرفت.
پی اس جی با پیروزی پرگل 
مقابل دیژون در صدر جدول قرار 
 17 با  لیل  که  حالی  در  گرفت 

امتیاز از هفت بازی در رده دوم قرار دارد.دیژون از هفت بازی فصل خود فقط دو 
امتیاز گرفته و در رتبه بیستم جدول قرار دارد و به نظر می رسد که با این مسیر 

به سمت سقوط کند.
نیمار ستاره برزیلی پاریسن ژرمن در این بازی دو پاس گل داد و باکر و سارابیا 
هر کدام یک پاس گل دادند. پی اس جی پس از شکست مقابل منچستریونایتد 
در این بازی کمی اعتماد به نفس پیدا کرد و چهارشنبه در آسان ترین بازی گروه 
به مصاف تیم استانبول باشاک شهیر می رود و می خواهد شکست هفته آغازین 

را جبران کند. 
از فصلی  انداخت پس  زبان ها  را سر  نامش  یوونتوس  مویزه کین که در 
ناموفق در اورتون حاال به پی اس جی ملحق شده که عملکرد خوبش در این 
بازی او را به آینده امیدوار کرده است. مهاجم جوان سخت تالش می کند تا به 

تیم ملی ایتالیا هم برسد.

کومان: چرا دخالت داور ویدیویی فقط علیه بارسلوناست؟

رونالد کومان سرمربی هلندی بارسلونا در مورد ال کالسیکو و شکست تیمش 
مقابل رئال مادرید در نیوکمپ صحبت کرد.

مادرید در ال کالسیکو گفت:«ترکیبی که  رئال  کومان در مورد شکست 
انتخاب کردم برای این بود که کنترل بازی را به دست داشته باشیم. پست لئو را 
تغییر دادیم تا بیشتر عمق دفاع حریف را در اختیار داشته باشیم و حضور بازیکنان 
در جناحین به ما کمک کرد تا توپ را کنترل کنیم. تصور می کنم که بازی خوبی 
داشتیم.بعد از گل دوم به تیم زمان دادم تا خودش را پیدا کنم. بعد از آن دمبله و 
ترینکائو وارد زمین شدند تا با سرعت بیشتری از جناحین نفوذ کنند. می دانستیم 
که تصمیمی ریسکی است اما شکست خورده بودیم و باخت 1-2 با 1-3 برای 

ما فرقی نداشت.”
وی در مورد صحنه پنالتی لنگله روی راموس بیان کرد:« از نظر من پنالتی 
نبود. امیدوارم که روزی بحث داور ویدیویی با شفافیت برایم توضیح داده شود. داور 
ویدیویی فقط در تصمیم های علیه بارسلونا دخالت می کند. روی پنالتی مسی یا 
صحنه های دیگر دخالتی نداشتند. سوال من این است که چرا داور ویدیویی فقط 
علیه بارسلونا دخالت می کند. داور ویدیویی می تواند خیلی مفید باشد اما به شرطی 
که همه تیم ها یکسان تصمیم بگیرد. راموس روی لنگله خطا کرد. درست است 
که به پیراهنش دست زد اما اگر راموس به خاطر این اتفاق قرار بود روی زمین 
بیافتد باید به جلو می افتد نه به عقب. پنالتی نبود. داور ویدیویی باید وظایف خود 

را انجام بدهد. پنالتی روی جریان بازی خیلی نقش داشت.”

کونته : لوکاکو یک الماس خشن است
آنتونیو کونته، سرمربی اینتر 
جنوا  مقابل  تیم  این  که  می گوید 
رائه  ا خوبی  بسیار  نمایش  یک 

داده است.
هفته  تلخ  شکست  از  بعد 
گذشته اینتر مقابل میالن در دربی 
دالمادونینا، این تیم شنبه شب از 
سری مسابقات هفته پنجم سری 
آ مهمان جنوا بود و در نهایت موفق 
و  خوب  نمایش  یک  ارائه  با  شد 

منطقی با دو گل حریف خود را شکست دهد. نراتزوری با این برد 1۰ امتیازی شد 
و به رتبه سوم جدول صعود کرد.

 آنتونیو کونته، سرمربی اینتر بعد از پیروزی تیمش مقابل جنوا گفت: » ما 
از ابتدا کنترل بازی را در اختیار داشتیم اما گاهی اوقات شما موفق می شوید گل 
زودهنگام را به ثمر برسانید و در برخی موارد نه. فکر می کنم که تیم ما از تعادل 
کافی برخوردار است و این گونه نیست که همه بازیکنان صرفًا فقط حمله کنند.”

روملو لوکاکو در آن بازی به عملکرد فوق العاده خود ادامه داد و موفق شد یک 
بار دیگر برای اینتر گلزنی کند. آنتونیو کونته درباره عملکرد این مهاجم بلژیکی 
گفت: » لوکاکو نسبت به سال گذشته کامال متفاوت است. من همیشه در گذشته 
اذعان می کردم که او یک الماس خشن است که دوست داشتم با وی کار کنم. 
او در حال تالش کردن است و شما می توانید این موضوع را کاماًل متوجه شوید.”

کونته درباره کریستین اریکسن نیز گفت: »فکر می کنم که شما بیش از 
حد روی مسئله اریکسن تمرکز کرده اید. شما از ژانویه به این مسئله توجه دارید 
و دائمًا در این باره سوال می کنید. او مانند دیگر اعضای تیم است و اگر شایسته 
بازی کردن باشد این اتفاق رخ می دهد و در غیر این صورت نه. شما ویژگی های 
اریکسن را می دانید و من قصد دارم بهترین بازدهی را از او بگیرم اما دوست 
ندارم شما سعی کنید که من درباره او بد بگویم و از دیگر بازیکنان تعریف کنم.

بعد از استعفای سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس 
از سمت خود گمانه زنی های 
برای انتخاب جانشین مهدی رسول پناه 
و حضور روی صندلی مدیرعاملی قرمزها 

آغاز شده است. 
ر  نتظا ا در  پرسپولیس  ه  باشگا
مدیریت  اول  نفر  برای  تازه  انتصابی 
در  بسیاری هم  های  نام  و  است  خود 
این زمینه مطرح می شوند اما باتوجه به 
ماهیت مدیریت دولتی و همچنین فقدان 
سازوکار درآمدزایی در فوتبال، بسیاری 
هر  با  باشگاه  این  مدیریتی  آینده  به 
فرد و گروهی خوش بین نیستند. شب 
گذشته و پس از استعفای رسول پناه از 
سرپرستی باشگاه پرسپولیس گروه های 
مختلفی که به نوعی به دنبال صندلی 
دنبال  به  هستند  باشگاه  این  مدیریت 
معرفی گزینه خود به عنوان مدیرعامل 
و  ورزش  وزارت  سوی  از  باشگاه  این 

جوانان هستند.
دادگان، گزینه شرکتی

کهن  پیشکسوتان  شرکت  ابتدا 
پروین  با مدیریت علی  پرسپولیس که 
و جمعی از بازیکنان، مربیان و مدیران 
تشکیل شده  پرسپولیس  باشگاه  سابق 
خود  اقدام  جدیدترین  در  حاال  است، 
پرسپولیس،  مدیریت  بر  تصدی  برای 
کرده اند.  ارائه  را  سرخ«  »اتحاد  طرح 
از  که  پرسپولیس  پیشکسوتان  شرکت 
ابتدای تشکیل این مجموعه هدف خود 
را خرید سهام این باشگاه اعالم کرده 
بود با انتشار بیانیه ای خواستار واگذاری 
پیشکسوتان  به  باشگاه  این  مدیریت 
محمد  دکتر  نتخاب  ا و  پرسپولیس 
باشگاه  مدیرعامل  عنوان  به  دادگان 
شد. هر چند در بیانیه ای که از سوی 
شرکت پیشکسوتان پرسپولیس منتشر 
شده محمد دادگان را به عنوان گزینه 
مدیرعاملی در طرح اتحاد سرخ معرفی 
کرده اند اما با توجه به اختالفات شدید 
و  ورزش  وزارت  و  دادگان  محمد  بین 
جوانان بسیار بعید است مسعود سلطانی 
با مدیرعاملی دادگان موافقت کند.  فر 
دادگان اخیرا در یک مصاحبه انتقادهای 
تند و بی سابقه ای را علیه وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال مطرح کرده و بعید 
است که وزارت ورزش و جوانان، زیر بار 
انتخاب او برود. گفته می شود که این 
شرکت با توجه به این مساله و اختالفات 
دادگان و وزارت ورزش قصد دارند رضا 
که  را  سایپا  اسبق  مدیرعامل  درویش 
اسطوره  پروین  علی  با  نزدیکی  ارتباط 
قرمزها دارد به عنوان گزینه نهایی به 
وزارت ورزش و جوانان معرفی کنند اما 
به نظر نمی رسد وزارت ورزش و جوانان، 
زیاد این گزینه را جدی بگیرد. از شنبه 
شب گذشته و بعد از انتشار بیانیه شرکت 
پیشکسوتان، هواداران پرسپولیس عکس 
العمل های منفی زیادی نسبت به این 
بیانیه در فضای مجازی داشتند و اعتقاد 
دارند که این شرکت بیشتر به فکر تامین 
منافع خود و افرادی هستند که در آن 
حضور دارند  تا اینکه باشگاه را بخواهند 

در یک مسیر درست مدیریت کنند.
رضا یلوه، گزینه کارگزاری

اما شرکت آتیه داده پرداز به عنوان 
کارگزار باشگاه پرسپولیس که این روزها 
گفته می شود قصد دارد با تحمیل نفرات 
اجرایی  امور  در  بیشتری  قدرت  خود 
باشگاه پرسپولیس داشته باشد به دنبال 
برای تصدی پست  معرفی گزینه خود 
می  گفته  است،  قرمزها  مدیرعاملی 
کارگزار  نهایی  گزینه  یلوه  رضا  شود 
برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی 
این باشگاه است. یلوه در دوران مدیریت 
سوی  از  و  فرد  انصاری  حسن  محمد 
وزارت ورزش به کادر مدیریتی باشگاه 
پرسپولیس وارد شد و نقش زیادی در 
قرارداد اولیه پرسپولیس و شرکت آتیه 
داده پرداز در دوران محمد حسن انصاری 
فرد داشت. البته این شرکت بر اساس 
به  تومان  میلیارد   7۰ خودش  اعالم 
باشگاه پرسپولیس کمک کرده و البته از 
این رقم باید 1۵ میلیارد تومان به خاطر 
قرض  پرسپولیس  باشگاه  به  که  پولی 
داده شده است، کم شود. این پول در 
دوران انصاری فرد، به پرسپولیس قرض 
داده شد تا به صورت پلکانی از باشگاه 
پس گرفته شود و در آن مقطع انصاری 
فرد، بتواند امور باشگاهی که به تازگی 
زمامدارش شده بود را بر عهده بگیرد. 
با این اوصاف این شرکت تا این لحظه، 
۵۵ میلیارد تومان به پرسپولیس کمک 

کرده است.
علیپور، گزینه وزارت ورزشی

یکی از افراد دیگری که نامش به 
جوانان  و  ورزش  وزارت  گزینه  عنوان 
باشگاه  مدیرعاملی  پست  قبولی  برای 
پرسپولیس مطرح شد. غالمعباس محمد 
علیپور عضو جدید هیات مدیره است، 
علیپور وقتی که همزمان با حفظ سمت 
به عنوان رئیس فدراسیون انجمن های 
مدیره  هیات  عضو  عنوان  به  ورزشی 
اینکه  بر  مبنی  شایعاتی  شد  منصوب 
عاقبت مدیرعامل می شود بر سرزبان ها 
افتاد اما او در گفت و گو با خبرگزاری 
برای  برنامه ای  نه  کرد  اعالم  ایرنا 
پیشنهادی  نه  و  دارد  شدن  مدیرعامل 
اما چون  است  باره شده  این  در  او  به 
و  ورزش  وزارت  به  نزدیک  علیپور 
جوانان و شخص علی نژاد معاون وزیر 
ورزش و جوانان است، برخی او را برای 
سرپرست شدن در پرسپولیس کم شانس 

نمی دانند.
گرشاسبی، گزینه هواداران 

هشتگ  با  پرسپولیس  هواداران 
حمید  بازگشت  خواهان  مختلف  های 
این  اسبق  مدیرعامل  گرشاسبی  رضا 
پیشکسوتان  از  بسیاری  بودند.  باشگاه 
هستند  معتقد  پرسپولیس  هواداران  و 
برای  گزینه  بهترین  شرایط  این  در 
در  آمده  پیش  های  بحران  مدیرت 
این باشگاه حمیدرضا گرشاسبی است. 
مدیرعامل اسبق قرمزها به دلیل قانون 
برای  بازنشستگان  کارگیری  به  منع 
مجوز  به  نیاز  باشگاه  این  در  حضور 
قانونی دارد. گرشاسبی بعد از درخواست 
هواداران پرسپولیس با انتشار پستی در 
وقت  هر  کرد  اعالم  خود  اینستاگرام 
وزیر ورزش از من بخواهد برای خدمت 
اما  بود  خواهم  حاضر  پرسپولیس  در 
نگرفته  تماسی  من  با  کسی  کنون  تا 
است. هواداران پرسپولیس معتقدند که 
بازگشت گرشاسبی به ساختمان خیابان 
می تواند  که  است  انتخابی  پیروزان 
اما  برگرداند  پرسپولیس  به  را  آرامش 
اوست  بازنشستگی  مشکل،  بزرگترین 
هر چند گفته می شود سوابق ایثارگری 
او می تواند به کمکش بیاید و با کمک 
ماده 6۰ مشکلی برای حضور در باشگاه 
پرسپولیس نخواهد داشت. البته تا این 
لحظه هیچ تماسی با گرشاسبی گرفته 
نشده و با توجه به اینکه وزارت ورزش 
و جوانان روی بکارگیری بازنشستگان 
شانس  دارد،  وسواس  طریقی،  هر  به 

گرشاسبی چندان باال نیست. 
رغبتی، گزینه دیگر وزارت

شاید بعد از استعفای مهدی رسول 
پناه خیلی ها فکر می کردند علی رغبتی 
گزینه وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
سرپرست مدیرعاملی این باشگاه خواهد 
رسول  استعفای  از  قبل  رغبتی  اما  بود 
مدیره  هیات  در  خود  سمت  از  پناه، 
و  بود  کرده  گیری  کناره  پرسپولیس 
اعالم کرد هیچ وقت به پرسپولیس بر 
نمی گردد، اما وزارت ورزش با استعفای 
به  او هم همچنان  تا  کرد  مخالفت  او 
از گزینه های مدیرعاملی  عنوان یکی 
باشگاه پرسپولیس مطرح باشد اما در کل 
به نظر نمی رسد او گزینه جدی پست 
جانشینی رسول پناه باشد. در هر حال 
مدیرعاملی  گزینه  درباره  خبرها  همه 
و  حدس  جنبه  پرسپولیس  ه  باشگا
گمانه زنی دارد و انتخاب گزینه نهایی 
به نظر مستقیم وزیر ورزش و جوانان 

بستگی دارد.
کاشانی و نژاد فالح، گزینه های 

مجلسی
برخی خبرها حاکی از این است که 
چند نماینده مجلس از حبیب کاشانی و 
محمد نژادفالح به عنوان گزینه مناسب 
برای پست سرپرست این باشگاه حمایت 
کرده اند و از وزارت ورزش خواسته اند 
به عنوان مدیرعامل  را  آنها  از  تا یکی 
این باشگاه معرفی کنند. هر چند اختالف 
نظر و اختالف دیدگاه سیاسی کاشانی 
جوانان  و  ورزش  وزارت  و  دولت  با 
سرپرست  کاشانی  که  دهد  نمی  اجازه 
ها  پرسپولیسی  اما  شود  پرسپولیس 
خاطرات بدی از دوران نژادفالح ندارند. 
به  را  برانکو  که  بود  سرپرستی  او 
کمک  با  زمان  آن  و  آورد  پرسپولیس 
حسین هدایتی مالیات برانکو )در زمان 
حضور برانکو در تیم ملی فوتبال ایران 
او مالیاتی را به اداره مالیات بدهکار بود 
فوتبال وقت  فدراسیون  بود که  قرار  و 
آن را بپردازد اما چون فدراسیون تعلیق 
شد، پرداخت این مالیات را کمیته انتقالی 
حاضر  هم  برانکو  و  نگرفت  عهده  بر 
نمی  و  شد  نمی  مالیاتش  پرداخت  به 
توانست وارد ایران شود. حتی او در بازی 
استقالل – مقابل التعاون عربستان که 
خود برانکو سرمربی این تیم عربستانی 
بود، نتوانست وارد ایران شود و این تیم 
بدون برانکو در تهران مقابل استقالل 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
قرار گرفت و دو بر صفر شکست خورد( 
را پرداخت تا موفقیت های پرسپولیس 
البته  شود.  شروع  ایوانکوویچ  برانکو  با 
نژادفالح  و  گفته می شود که کاشانی 
برای  زیادی  شانس  بعدی  دولت  در 
دارند.  پرسپولیس  در  شدن  مدیرعامل 
که  کنند  می  زنی  گمانه  هنوز  برخی 
فرایند  منتظر  همچنان  کاشانی  حبیب 
و  است  فوتبال  فدراسیون  انتخابات 
کرده  آغاز  را  اش  انتخاباتی  فعالیتهای 
فدراسیون  رییس  خواهد  می  و  است 

فوتبال ایران شود. 
باید منتظر ماند و دید که وزارت 
مسعود  شخص  و  جوانان  و  ورزش 
پست  برای  را  فردی  چه  فر  سلطانی 
مدیرعاملی  نهایت  در  و  سرپرستی 
پرسپولیس عرفی می کند تا این باشگاه 
گذشته،  وقت  چند  های  حاشیه  از  بعد 

کمی آرام بگیرد.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

تیم ملی فوتبال ایران بعد از مدت ها در ماه جاری برابر 
تیم ملی بوسنی به میدان می رود که یک محک جدی برای 

تیم دراگان اسکوچیچ به شمار می رود.
تیم ملی فوتبال ایران 22 آبان در دیداری دوستانه به 
مصاف تیم ملی بوسنی خواهد رفت. این دیدار یادآور مصاف 
دو تیم در جام جهانی 2۰14 برزیل است که در نهایت با 

برتری 3 بر یک بوسنی خاتمه یافت.
این دیدار با توجه به حضور بازیکنان شاخصی مانند 
این ژکو و میرالم پیانیچ در ترکیب بوسنی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و می تواند محک جدی برای شاگردان دراگان 

اسکوچیچ به شمار برود.
بوسنی در شرایطی این بازی را انتخاب کرده که قرار 
ایرلند شمالی در پلی آف یورو 2۰2۰  با  بود در ماه جاری 
بازی کند که با توجه به حذف هر دو تیم، این بازی جنبه 
تشریفاتی داشت و در نتیجه با موافقت طرفین، یوفا با لغو 

بازی موافقت کرد.

* تیمی با اشتراکات فوتبالی با ایران
به جز ستاره رم و بارسلونا که جزو شناخته شده ترین 
بازیکنانی  فوتبالیست های اهل بوسنی هستند، در این تیم 
مانند سئاد کوالشیناچ )آرسنال(، راده کرونیچ )آث میالن(، 
آسمیر  )تورینو(،  گوجاک  آمر  )باشاک شهیر(،  ویشکا  ادین 
بگوویچ )بورنموث(، محمد بشیچ )اورتون(، ارمین بیکاچیچ 

)هوفنهایم( و ... بازی می کنند.
 71 مربی  بایویچ،  دوشان  عهده  بر  تیم  این  هدایت 
مانند  تیم هایی  هدایت  سابقه  که  است  بوسنیایی  ساله 
المپیاکوس، ستاره سرخ بلگراد، پائوک و ... را در کارنامه 
دارد و در سال های پایانی مربیگری به سر می برد و توانسته 
بر  را  ملی کشورش  تیم  دراز، سرمربیگری  سالیان  از  بعد 

عهده بگیرد.
بوسنی در لیگ ملت های اروپا در باالترین سطح بازی 
می کند و با تیم های ایتالیا، هلند و لهستان هم گروه شده است. 
این تیم در چهار بازی اخیر خود متحمل دو شکست و دو 

تساوی شده که می توان به متوقف کردن ایتالیا و هلند اشاره 
کرد. با این حال بوسنی در حال حاضر در انتهای گروه خود 
قرار دارد و با ادامه این روند به سطح دوم لیگ ملت های 

اروپا سقوط خواهد کرد.
آن ها ماه گذشته سه بازی انجام دادند که بازی نخست 
با ایرلند شمالی با تساوی یک بر یک تمام شد. سپس با هلند 
به تساوی یک بر یک دست یافتند و در نهایت برابر لهستان 

به شکست 3 بر صفر رضایت دادند.
آن ها در رده بندی فیفا نیز در جایگاه ۵1 جهان قرار 
دارند که از این حیث با توجه به جایگاه 29 ایران، در رتبه 

پایین تری هستند.
نکته جالب توجه درباره بوسنی مربوط به اولین بازی 
برابر  باز می گردد که  از زمان تاسیس  این کشور  تیم ملی 
ایران و در سال 1993 در تهران برگزار شده که آن بازی هم 
با شکست 3 بر یک ایران همراه شد. در واقع اینطور باید که 

تاریخ فوتبال این کشور از ایران آغاز شده است.

ایران _ بوسنی، ۲۲ آبان در  سارا یوو؛

ستاره های رم و بارسا در انتظار تیم ملی ایران

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 
برابر رای شماره 13996۰31۰4۵7۰۰۵333 مورخ 1399-۰6-2۵ 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
علی  فرزند  نادری  آقای محمد مهدی  مالکانه  تصرفات  ساری 
بشماره ملی 2۰9344۵336 بشماره پرونده 2۵۰-1399 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۰9،6۵ 
)یکصدو نه متر و شصت و پنج(متر مربع قسمتی از پالک شماره 
339۰ اصلی واقع در بخش 1 ثبت ساری خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی با کسر سهم وقف محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵-۰7-1399 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 19-۰7-1399 علیرضا سیاهرودکالیی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
م-الف 199۰۵4۰۵

تعیین  قانون  نامه  13آیین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  وتکلیف 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع   1۰976/99 رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
یکقطعه  درششدانگ  فرزندشعبان  رباطی  روحی  رمضانعلی  آقای 
شماره  به  مترمربع   ۰1 /21۰ مساحت  به  احداثی  بابنای  زمین 
واقع  اصلی   - از49  پالک722فرعی  از  قسمتی  کالسه1۰47/98 
دراراضی خلیل شهربخش 17 ثبت بهشهرمحرز گردیده است . لذابه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول ۰۵/۰7/1399 تاریخ انتشار نوبت دوم 19/۰7/1399 رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی
م-الف 199۰۵411
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از راست دکتر عبدالمجید ارفعی، فخرالدین فخرالدینی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر 
زهره زرشناس، دکتر امید بهبهانی و مهناز گرجی  اختصاصی دنیای جوانان

واقعیٌت باش یا رویا
چه فرقی می کند؟

مهدی میچانی فراهانی

من که دیگر نیستم حاال چه فرقی می کند؟
بی حضور یک نفر دنیا چه فرقی می کند؟

ال به الی ازدحام این همه بود و نبود
هستی ام با نیستی آیا چه فرقی می کند؟

با شما هستم شمایی که مرا نشنیده اید!
با شما خانم و یا آقا چه فرقی می کند؟

این که هر شب یک نفر از خویش خالی می شود
واقعًا در چشم آدم ها چه فرقی می کند؟

من به هر حال آمدم تا با تو باشم مهرباِن
واقعٌیت باش یا رویا چه فرقی می کند؟

واقعیت باش، رویا باش یا اصاًل نباش!
من که دیگر نیستم حاال چه فرقی می کند؟

جامعه مطبوعات و رسانه ای کشور 
از  را  پیش کسوتش  همکاران  از  یکی 

دست داد.
و  روزنامه نگار  راد،  صفر خواجوی 
طنزپردازی که سابقه سال ها فعالیت در 
روزنامه های مختلف را داشت، دار فانی 

را وداع گفت. 
سال  راد  خواجوی  یاد صفر  زنده 
1319 به دنیا آمد و چندی پیش برای 
روزنامه نگار  شد.  بدی  ا سفر  راهی 
قلم  اهالی  از  بسیاری  پیش کسوتی که 
و رسانه او را با مطلب های طنزآمیزش 

می شناختند. البته نگارش چنین نوشته هایی برای روزنامه نگاری که 
سابقه فعالیت در نشریه »توفیق« را داشت، چندان هم دور از انتظار 
نبود. هرچند او عالوه بر نشریه »توفیق«،  سابقه همکاری با روزنامه 
های دیگری همچون »اطالعات«، »ایران« و »همشهری محله« را 
داشت.همکارانش از او با برشمردن صفات خوب یاد می کنند. مردی 
که به گفته نزدیکانش به ساده زیستی و باایمانی شهره بوده است.

نیز  نگار  روزنامه  فرزام شیرزادی، 
در پی درگذشت زنده یاد صفر خواجوی 
راد، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »صفر خواجوی راد، یکی از 
نگاران  روزنامه  ترین  داشتنی  دوست 
از  مطبوعات،  پیشکسوت  ویراستاران  و 
مدرسه  از  بکری  رفت.خاطرات  ما  بین 
روزنامه  در  ها  سال  داشت.  دارالفنون 
و  ویراستار  توفیق  مجله  و  اطالعات 
طنزپرداز بود و از سال 82 تا 9۵ با او در 

همشهری محله همکار بودم.
بسیار با مرام و فروتن بود. با اینکه 
من از او سی و هفت سال کوچکتر بودم، هر دو سه ماه یک بار زنگ 
می زد و حال و احوال می پرسید و مرا شرمنده می کرد. دوست داشتنی، 
بی ادعا و خوش حافظه و طناز بود. یادش گرامی و روح نازنینش شاد.«

عضو  و  پیش کسوت  این  درگذشت  جوانان  دنیای  روزنامه 
وی  خانواده  و  مطبوعاتی  جامعه  به  را  مطبوعات  خانواده  شریف 

تسلیت می گوید. 

جامعه مطبوعات  در سوک یک پیش کسوت

اشکوری  سادات  کاظم 
همیشه  َمَثل ها  است،  معتقد 
از  برخی  اما  می شوند  ساخته 
آن ها به خاطر تغییر جامعه کاربرد خود 
با  او در عین حال  داده اند.  از دست  را 
انتقاد از غرق شدن جوانان در تکنولوژی 
می گوید جای تاسف دارد که جوانان به 
جای یاد گرفتن مثل ها، از واژه هایی مثل 
سلبریتی و الکچری استفاده می کنند که 

به ما ربطی ندارند.
ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
عامه درباره ساخته شدن مثل ها که به 
نظر می رسد در دهه های اخیر کمتر شده 
است، گفت: در مقدمه باید بگویم خود 
زیرا  است  غلط  »ضرب المثل«  گفتن  
کار  به  که  زمانی  و  است  مثل  نامش 
»ضرب المثل«،  می شود  می شود،  برده 
به همین دلیل عالمه دهخدا نام کتابش 
را »امثال و حکم« گذاشته و یا امیرقلی 
»داستان های  را   کتابش  نام  امینی 

امثال« گذاشته است.
او با بیان این که هرکدام از این مثل ها 
که به کار می بریم داستان و ریشه ای دارند، 
اظهار کرد: باید حادثه ای اتفاق افتاده باشد 
که مثلی خلق شود. به نظرم مثل در هر 
شرایطی خلق می شود دو صورت دارد. هم 
در گذشته و هم امروز جنبه کتبی دارد که 
در آثار ادیبان و شاعران به کار برده شده 
و یک سری هم در میان مردم رواج دارد 
و جزء فرهنگ عامه است. البته مسئله ای 
که وجود دارد این است که آیا مثل هایی 
که شاعران و ادیبان در آثارشان به کار 
برده اند از افکار خودشان ریشه گرفته و یا 
از فرهنگ عامه وارد ادبیات رسمی شده 
که بررسی این مشکل است و چه بسا 
نتیجه ای عاید نشود. فرض کنید سعدی 
می گوید »آن را که حساب پاک است از 
محاسبه چه باک است«. ما نمی دانیم این 
را سعدی به کار برده و یا این که در بین 
مردم رواج داشته و سعدی آن را از مردم 

گرفته است. 
متاسفانه  افزود:  اشکوری  سادات 

روش مند  و  درست  شکل  به  امروزه 
این  از  ما  و  نمی گیرد  صورت  تحقیق 
گاهی  و  هستیم  بی اطالع  مثل ها 
می شنویم؛  و  می خورد  گوش مان  به 
کار  »سر  و  کردن«  »خالی بندی  مثال 
که  است  مثل هایی  این ها  گذاشتن«؛ 
در همین سال ها ساخته شده و از این 
دست نمونه ها بسیار داریم. یا در ادبیات، 
شعر سپهری که »چشم ها را باید شست، 
جور دیگر باید دید« مثل است یا »تنها 
از فروغ فرخزاد  صداست که می ماند« 
مثل  تنهایند،  و  هم اند  با  »کوه ها  یا  و 
شاملو.  احمد  از  تنهایان«  همان  با  ما 
در  و  هست  مثل  گفتم  که  همان طور 
زمان،  شرایط  مثل  مسائلی  زمانی  هر 
در  که  مسائلی  و  هم  با  افراد  برخورد 
مثل  خلق  باعث  می آید  پیش  جامعه 
می شود که برخی مربوط به گذشته دور 
مثال  نزدیک؛  گذشته  برخی  و  هستند 
برخی در دوره قاجاریه و اوایل ورود تلفن 
ساخته شده اند. مثال »حرف مفت زدن« 
ریشه اش به تلفن برمی گردد. اوایل که 
تلفن آمده بود هرکسی می خواست تقاضا 
می کرد و برایش تلفن وصل می کردند، 
بعدها دولت فکر کرد نمی شود ما تلفن 
را وصل کرده ایم و مردم حرف می زنند، 
به  کنیم،  تعیین  نرخی  آن  برای  پس 
حرف  دیگر  کسی  گفتند  دلیل  همین 

مفت نمی زند و باید پول بدهد. 
مه  عا بیات  د ا پژوهشگر  ین  ا

گذشته  در  مثل ها  کرد:  خاطرنشان 
نقش مهمی داشتند که امروزه کمرنگ 
حکم  مثلی  هر  گذشته  در  است.  شده 
را داشت و زمانی که  قانون  یک ماده 
افراد دچار اختالف و مشکل می شدند و 
می خواستند با کدخدامنشی مشکل شان 
به  با  ریش سفید  شخص  شود،  حل 
را  مشکل شان  مثل،  یک  بردن  کار 
داشتند،  دعوا  اگر  مثال  می کرد؛  حل 
می توانست چند مثل استفاده کند؛ ِمثل 
االن  نمی شویند«.  را  خون  خون،  »با 
هم در مناطق دور و مناطقی که ارتباط 
کمتری با شهر دارند همین حالت وجود 
دارد. پس مثل  یکی از شاخه های مهم 
فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ماست.

او درباره به فراموشی سپرده شدن 
برخی از مثل ها نیز گفت: گمان می کنم 
کاربردی  مثل ها  از  برخی  امروزه  اگر 
ندارد به خاطر این است که دیگر آن نوع 
زندگی وجود ندارد و جامعه تغییر کرده 
است. مثال در گذشته سوخت مردم هیزم 
بود و وقتی کسی بدی می کرد، می گفتند 
یا  فروختم؟«  به شما  تری  »چه هیزم 
جامعه  برای  میش«  و  گرگ  »هوای 
از  زمانی  و  است  دامداری  و  چوپانی 
را  گرگ  که  می رفت  کار  به  شبانه روز 
از میش نمی توانستند تشخیص بدهند. 
برخی از مثل ها با توجه به تغییری که 
در جامعه به وجود آمده،  کاربردشان را 
از دست داده اند و جای شان را مثل های 

جدید گرفته؛ مثال »خالی بندی کردن« 
بسته بندی  صنعت  رواج  زمان  از  که 
با  و  نداشت  وجود  گذشته  در  و  آمده 
تغییر جامعه کاربرد پیدا کرده یا ساخته 

شده است.
گفت:  ادامه  در  اشکوری  سادات 
متاسفانه بسیاری از مردم ما به خصوص 
و  هستند  تکنولوژی  در  غرق  جوانان 
می شود مثل شان را تحویل خودشان داد، 
تکنولوژی همه آن ها را سر کار گذاشته 
جامعه شان  در  این که  جای  به  و  است 
بیاورند،  دست  به  آگاهی  و  کنند  تامل 
از  آگاهی  هستند.  تکنولوژی  در  غرق 
زیرا   می آید  دست  به  مطالعه  طریق 
وسایل ارتباطی جمعی مانند تلویزیون، 
منظور  ماهواره ای  شبکه های  و  رادیو 
خاصی از طرح مباحث دارند، در حالی 
مطبوعاتی  حدودی  تا  و  کتاب  در  که 
خاصی  منظور  نیستند،  نی  رگا ا که 
ندارند.  اگر جوانان مطالعه داشته باشند، 
آگاهی  کسب می کنند. آگاهی در میان 
هست.  هم  بی سوادها  و  کم سوادها 
با  کردن  برقرار  رابطه  طریق  از  آن ها 
آدم های دیگر که آگاهی دارند، اطالعات 
کسب می کنند. مادرم سواد نداشت اما 
دایره المعارف مثل و اصطالحات بود و 
کردم  اِشکور جمع  از  که  را  مثلی  صد 
مادرم گفت زیرا چپ و راست یک مثل 
به کار می برد که نه از طریق کتاب بلکه 
از طریق ارتباط با آدم های مختلف به 
گرفتار  امروز  جوانان  بود.  آورده  دست 
و  شده  هوشمند  اصطالح   به  گوشی 
می کنند؛  آن  صرف  را  وقت شان  تمام 
چیزی هم به آن ها نمی دهد که چهارتا 
مثل هم یاد بگیرند و در گفتارشان به 
کار ببرند. جای تأسف دارد که واژه هایی 
کار  به  را  سلبریتی  و  الکچری  مانند 
می برند که به ما ربطی ندارند. تکنولوژی 
چنان آن ها را تسخیر کرده که آن چه را 
در ذهن دارند، از آن ها می گیرد. ما چه 
توقعی داریم که کاربرد این مثل ها در 

جامعه رواج داشته باشد؟

امروزه تحقیق به شکل درست و روش مند صورت نمی گیرد

رِدپای عشق در آثار شاعرانه زنان جهان
چاپ تازه کتاب »رِدپای عشق 
هزاره های  از  جهان؛  زنان  شعر  در 
قبل از میالد تا امروز« ترجمه فریده 

حسن زاده منتشر شد.
از  شعرهایی   حاوِی  کتاب  این 
مارگارت آتوود،  شاعر شهیر کانادایی، 
 ،)2۰13 پولیتزر  )برنده  الدز  شارون 
لشعرای  )ملک ا فی  دا آن  کرول 
انگلیس(، لوئیز الیزابت گلوک )برنده  
برونته،  آن   ،)2۰2۰ امسال نوبل 
ِن  سلطا به  )ملقب  نسن  سوا می 
)برنده  جنینگز  الیزابت  شاعران(، 

جایزه سامرست موام(، سارا تیز دیل )برنده پولیتزر 1918(، لیدی مری ُورت 
لی مونتاگیو )جالب ترین زِن قرِن هفدهم و هجدهم انگلستان( و بسیاری 
از شاعران زن ِ سرشناس کشورهای مختلِف جهان از ژاپن و چین تا هند 

و آمریکای التین است.   
در این کتاب عالوه بر شعر، زندگی نامه  هر یک از شاعران همراه با 
داستان هاِی پشِت پرده  بسیاری از شعرها آمده است. مخاطباِن این شعرهای 
عاشقانه تنها در نقش معشوق ظاهر نمی شوند؛ دیگران از پدر و مادر گرفته 
تا فرزند و نوه، رنجبراِن دوران و محرومان از حقوق اجتماعی و انسانی نیز 

از مخاطباِن فراموش نشدنِی این شعرهای عاشقانه اند.
فریده حسن زاده، مترجم این کتاب در مقدمه  چاپ دوم نوشته: عنواِن 
»عاشقانه« برای کتاِب شعر عنوانی ست فاقد دَقت و صَحت. چرا؟ زیرا شعر 
تنها رشته  هنر است که بی واسطه از عشق حرف می زند. یعنی مترادف و 
معادلی جز عشق ندارد. اما اگر بخواهیم از سلیقه  ویترین برای فروش بهتر 
و برداشِت تبلیغاتی از شعر رضایت دهیم و بگوییم عاشقانه ها، آن وقت حق 
تقدم فقط با عاشقانه هایی  خواهد بود که از تفاهم بین دو قلب حرف می زنند. 
چیزی بس نادر و رشک برانگیز. باقی همه حکایت وصال و فراق است که 

هر دو برای  نشان دادِن عظمِت تنهایِی جانکاه آدمیزاد است. 

افتتاح کتابخانه عمومی »ماموستا قانع«  در سنندج

کتابخانه عمومی »ماموستا قانع« در روستای تنگی سر شهرستان سنندج، 
با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

استاندار کردستان در آئین افتتاح کتابخانه عمومی »ماموستا قانع« روستای 
تنگی سر اظهار داشت: راه اندازی این مکان فرهنگی که با تالش کتابخانه های 

عمومی و مشارکت خیرین و مردم روستا میسر شده، قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد کتابخانه عمومی روستای تنگی سر در ارتقای 
با جدیت هرچه بیشتر  باید  افزود: مدیران  اثرگذار است،  شاخص های فرهنگی 

نسبت به رفع مشکالت و نیازمندی های مردم تالش کنند.
مرادنیا با درخواست از اهالی روستا مبنی بر مشارکت در جهت بهبود وضعیت 
و توسعه روستای خود، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اعتباری کشور به واسطه 
تحریم مناسب نیست، ولی علی رغم این شرایط، در راستای تأمین اعتبار پروژه های 
عمرانی و طرح های زیرساختی تالش کرده، کما اینکه همه مدیران نیز در راستای 

توسعه کردستان گام بر می دارند.
* سه میلیارد ریال هزینه ساخت کتابخانه

محمد مخدومی؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در این آئین 
گفت: زمین و ساختمان کتابخانه عمومی مذکور توسط خیرین و مردم روستا فراهم 
شده و تجهیز و مناسب سازی آن توسط کتابخانه های عمومی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه زیربنای کتابخانه »ماموستا قانع«، 1۰6 متر مربع است، 
برای بهسازی و تجهیز  استان کردستان  اداره کل کتابخانه های عمومی  افزود: 

این کتابخانه بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه کرده است.
مخدومی با اشاره به استخدام یک نیروی بومی از روستا به عنوان کتابدار 
کتابخانه عمومی »ماموستا قانع«، بیان کرد: از این پس این کتابخانه با برگزاری 
برنامه های متنوع با محوریت کتاب و کتابخوانی به یک پاتوق فرهنگی تبدیل 

می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان، ادامه داد: مردم روستا باید 
به خوبی از این ظرفیت فرهنگی استفاده کرده و فرزندان خود را به حضور در 
کتابخانه عمومی و مشارکت در برنامه های فرهنگی آن تشویق و ترغیب کنند.

وی تصریح کرد: با افتتاح کتابخانه »ماموستا قانع« در روستای تنگی سر، 
تعداد کتابخانه های عمومی فعال در شهرستان سنندج به 13 باب رسیده و امیدواریم 

با همکاری و مساعدت مسئوالن و خیرین، این تعداد روزبه روز افزایش یابد.
فردوسی،  مطهری،  شهید  عمومی  کتابخانه های  اکنون  افزود:  مخدومی 
شهید ماموستا برهان عالی، ماموستا هژار، خاتم االنبیاء )ص( و امام رضا )ع( در 
شهر سنندج، کتابخانه عمومی سید ابراهیم ستوده در شهر حسین آباد، کتابخانه 
در  مردوخ  آیت اهلل  کتابخانه  گلین،  روستای  ر  مسلم جاللی زاده  عمومی شهید 
روستای آرندان، کتابخانه شهیده ناهید فاتحی کرجو در روستای هشمیز و کتابخانه 

مالحیدر فهیم در روستای آویهنگ این شهرستان فعال است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: در حال حاضر بالغ بر 
12 هزار سنندجی در کتابخانه های عمومی شهرستان عضویت دارند و از خدمات 

این نهاد فرهنگی در شهرها و روستاها استفاده می کنند.
وی در بازدید از روستای تنگیسر و در حاشیه آئین افتتاح کتابخانه عمومی 
برای جذب  آبشار  ایجاد  و  پل  احداث  درباره  که  داد  قول  مردم  به  روستا  این 

گردشگر و توسعه آن اقدام شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

اعتراض کامیار عابدی 
به جایزه گرفتن محمدرضا باطنی

کامیار عابدی با انتقاد از اعطای جایزه موقوفات افشار به محمدرضا باطنی، 
می گوید، »او ضدیتی آشکار با معیارهای ادبی در زبان فارسی دارد. همچنین ایشان 
ایران عقاید به خصوصی  درباره موقعیت زبان فارسی در کشور، و نیز وحدت ملی 
دارد که آن نیز با هدف واقِف موقوفات دکتر افشار و هدف های اصلی و اساسی 

جایزه اش به کلی متفاوت است«.
این منتقد ادبی نوشته: »جایزه موقوفات دکتر محمود افشار از اندک جایزه های 
ادبی و فرهنگی ایران است که از اواخر دهه 136۰ هر سال یا گاه هر دو - سه سال 
یک بار به یکی از استادان و ادیبان و پژوهشگران ایرانی یا فارسی دان، که در حوزه های 
زبان فارسی، ادبیات و تاریخ ایران تکاپوی عمده ای داشته اند، اعطاء می شود. این 
جایزه، بر اساس نّیت واقف، گامی است در راه اعتالی وحدت ملی ایران، و کوششی 

در راه شناخت قلمرو فرهنگ ایرانی، و شعر و ادبیات فارسی.
موقوفات  این  جایزه  و هفتمین  بیست   ، افشار  موقوفات  اعالم رسمی  طبق 
زبان شناسی، و  پژوهشگر رشته  و  استاد  باطنی،  آقای دکتر محمدرضا  به   )1399(
نکته تردید نیست  این  اعطاء شده است. در  انگلیسی- فارسی،  زبان  فرهنگ نگاِر 
که آقای دکتر باطنی پژوهشگری فرهیخته است. اما این استاد گرامی بر اساس 
مقاله ها، کتاب ها و گفت وگوهای متعدد خود، از هر نوع عالیق ادبی دور بوده است. 
افزون بر این، ایشان ضدیتی آشکار با معیارهای ادبی در زبان فارسی، و مخالفتی 
عمده با کوشش برای احیای جلوه های ادبِی زبان دارد. در واقع، نگاه دکتر باطنی به 
زبان، درست در روبه روی نگاه استادان همکارش مانند دکتر علی محمد حق شناس 
بوده است. صرف نظر از آرای افراطی در حوزه زبان، ایشان درباره موقعیت زبان 
فارسی در کشور، و نیز وحدت ملی ایران عقاید بخصوصی دارد که آن نیز با هدف 
واقِف موقوفات دکتر افشار و هدف های اصلی و اساسی جایزه اش به کلی متفاوت 
است. آقای دکتر باطنی، نخست در سال 1386 در گفت وگویی در مجله »بخارا« 
)ش63، مهر-آبان 1386، صص 28-16( از آرای تند و بنیادستیز و رادیکال خود پرده 
برداشت. صاحب این قلم در همان روزها طی متن کوتاهی آرای ایشان را بررسی و 
نقد کرد. بدبختانه، انتشار این نقد و بررسی  در مجله محترم »بخارا« میّسر نشد )از 
این رو، ناگزیر شدم آن را در شکل بسیار محدودی در مجله »اندیشه و هنر« )شماره 
17، بهار 1388، صفحات 48-47( منتشر کنم. نیز در همان اوان، در دیداری که به 
مناسبت تکمیل تحقیق خود درباره زندگی و شعر غالمعلی رعدی آذرخشی با استاد 
فقید، ایرج افشار، از دوستان رعدی، داشتم،  به مناسبتی به گفت وگوی آقای دکتر 
باطنی در »بخارا« اشاره کردم. از سخن صریح استاد افشار دریافتم  که ایشان نیز 

این گفت وگو را دیده و از آن بسیار ناخشنود است.
با تاسف بسیار، آقای دکتر باطنی پس از انتشار این گفت وگو، در سفرهایی 
به کانادا در طی چند سخنرانی به نحو گسترده ای به بیان آرای خود برای کم رنگ 
کردن اهمیت زبان فارسی و برخی وجوه ملی آن پرداخت که البته این سخنرانی ها 

در همان هنگام مورد انتقاد شماری از ایرانیان هم قرار گرفت.
صاحب این قلم تردید ندارد که آقای دکتر باطنی انسانی است در رشته خود 
درس خوانده، ُپرتکاپو و البته صاحب آرای خاص. از این رو، اگر در َمثل، جایزه مخصوص 
زبان شناسی یا فرهنگ نگاری به این استاد محترم اعطا شود، جای هیچ گونه شک و 
شبهه ای نخواهد بود. اما این نکته به این معنا نیست که اهل ادب با همه آرای وی 
موافق باشند. گذشته از این، اعطای جایزه ای که هدف های واقِف جایزه چیز دیگری 
است و خود نیز این هدف ها را به صراحت بر شمرده و مسئوالن سابق و الحِق این 
بنیاد، هدف های او را در ابتدای هر کتاب منتشرشده بنیاد درج می کنند، به استادی 
که این هدف ها را به هیچ وجه قبول ندارد و از آن ها فرسنگ ها دور است، به راستی 
چه معنی دارد؟ آیا این نکته نشان از آن ندارد که بنیاد موقوفات افشار در این زمینه 
از هدف های خود عدول کرده است؟ بسیار بعید می دانم اگر استاد ایرج افشار در قید 
حیات بود، با اعطای این جایزه به آقای دکتر باطنی موافقت می کرد. به نظر می رسد 
رییس و اعضای محترم، محقق و فاضِل بنیاد موقوفات افشار باید در هنگام انتشار 
کتاب و اعطای جایزه، تمام جوانب هدف های واقف فقید، زنده یاد دکتر محمود افشار، 

را در نظر آورند تا دچار خطاهای آشکاری از این نوع نشوند.

کرونا متخصص زبان های باستانی را
 به بیمارستان فرستاد

یکی از نزدیکان و دوستان پروفسورعبدالمجید ارفعی خبر داد که این متخصص 
زبان های باستانی در طول هفته گذشته به ویروس کرونا دچار شده و از دوم آبان 

در بیمارستان بستری است. 
هادی صدیقی با بیان این که پروفسور ارفعی در هفته گذشته به ویروس کرونا 
مبتال شده و در منزل تحت مراقبت بوده است، اظهار کرد: ایشان متاسفانه به دلیل 
بدتر شدن حال شان، از روز گذشته )جمعه، دوم آبان( در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده اند.
و  نیست  ارفعی چندان مناسب  متاسفانه حال دکتر  افزود: در حال حاضر  او 

برایشان آرزوی بهبودی داریم.
ارفعی زاده 9 شهریور 1318 در کوه گنو در بندرعباس و اصالتا  عبدالمجید 
اهل اوز در استان فارس است. او  پژوهشگر و متخصص زبان های باستانی اکدی 
و ایالمی، ایالم شناس و از آخرین مترجمان بازمانده خط میخی ایالمی در جهان و 
از مهم ترین کتیبه خوانان ایرانی است. برخی از لوح های گلی تخت جمشید با تالش 
ارفعی ترجمه شده  است. او نخستین مترجم استوانه کوروش از زبان اصلی بابلی نو 
به فارسی است. ارفعی در سال 1394 جایزه سرو ایرانی در زمینه  میراث فرهنگی را 

به عنوان یک عمر کوشش فرهنگی دریافت کرد.
عنوان  به  هنر  فرهنگستان  محل  در  نیز  حاضر  حال  در  عبدالمجید ارفعی 
و خزانه تخت  بارو  پژوهش روی گل نوشته های  و  آزاد مشغول مطالعه  پژوهشگر 

جمشید است.

شهریار هدایتی از انتشار رمانی با محور 
زندگی استاد شجریان خبر داد و گفت: این 
روایت من است از استاد! نه کمتر و نه بیشتر!

تکان دهنده ترین  از  یکی  روزها  این 
کشورمان،  فرهنگ  و  هنر  در  تفاقات  ا
درگذشت استاد محمدرضا شجریان، خسرو 
آواز ایران و از مهم ترین چهره های هنری 
تاریخ ایران بود. ستارگانی مانند محمدرضا 
شجریان، محصول یک خانواده یا تالش یک 
انسان نیستند؛ بلکه سال ها تاریخ و فرهنگ و 
هنر با تالش و کوشش و بخت باید دست به 
دست هم دهند تا چنین ستاره ای در مکان 
بیراه  بدرخشد.  درستی  کیفیت  و  زمان  و 
بگوییم  شجریان عصاره غنای  اگر  نیست 
قرن  در  ایرانی  فرهنگ  ادبی  و  موسیقایی 

اخیر بوده است!
مطلع شدیم شهریار هدایتی، نویسنده 
آلوده«  آبهای  »ماهی  چون  کتاب هایی 
گرگان  نوروزی  نشر  سوی  از  »آنا«  و 
را  شجریان  زندگینامه  تا  یافته  ماموریت 
با  زمینه  درآورد. در همین  به رشته تحریر 
این مولف گفت وگویی انجام داده ایم که در 

ادامه  می خوانید:
سختی  و  پیچیدگی  به  توجه  با   *
را  زندگینامه  این  نوشتن  چیزی  چه  کار، 
برای شما جذاب می کند که سبب شد این 

پیشنهاد را بپذیرید؟
افراد  چه  زندگی نامه  هر  نوشتن   **
به  گمنام،  افراد  حتی  چه  جامعه  سرشناس 
لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی و کاراکتر 
مفید  تاریخ  در  ثبت  برای  و  ارزشمند  ملی 
که  افرادی  میان  تفاوت  یک  البته  است. 
پرچمداران هنر و روشنفکری اند با افراد دیگر 
یا فرهنگ عامه این است که هنگام بررسی 
و  سیاسی  وضعیت  ناخودآگاه  آن ها  زندگی 
 هنری و فرهنگی کشور نیز بررسی می شود.

در این مورد خاص، پیشنهاد انتشارات محترم 
نوروزی و همچنین اصرار فراوان دوستان و 

نیز  و  استاد  طرفداران  و  هنرمندان  برخی 
بسیاری از مخاطبان در شبکه های اجتماعی 

باعث شد این وظیفه را به جان بپذیرم.
برای  شما  تکیه گاه  اصلی ترین   *
استاد  زندگی  جزئیات  اطالعات  استخراج 
یا  نقل قول ها  کتاب ها،  خاطرات،  چیست؟ 

خانواده؟
از  پژوهشی  منابع  تمام  بی شک   **
پژوهش های  مصاحبه ها،  ویدیو ها،  جمله 
و  شاگردان  استاد،  محترم  خانواده  پیشین، 
دوستان... باید لحاظ شود ولی کاری بسیار 

زمان بر و شیرین و مهم خواهد بود.
ایام  این  در  است  ممکن  خیلی ها   *
شجریان  استاد  زندگی  مضمون  با  کتابی 
کتاب  چیزی  چه  می کنید  تصور  بنویسند. 

شما را متفاوت خواهد کرد؟
** قطعا بسیاری از دوستان هنرمند، 
و  دوستان  حتی  و  پژوهشگر  نویسنده، 

شاگردان استاد چنین کتاب هایی را خواهند 
متفاوت  مرا  کتاب  که  آنچه  اما  نوشت 
خواهد کرد این است که احتماال به سبک 
به صورت  آنا  و  آلوده  آب های  ماهی  کتاب 
رمان خواهد بود و همان طور که در کتاب 
»جستاری در ادبیات افسانه« ذکر کردم با 
خود  یعنی  مساله  وجه  سه  گرفتن  نظر  در 
مساله، تاریخ مساله و مساله تاریخی... حتما 
به جنبه های جامعه شناسانه و روانشناسانه اثر 
اینکه در »مکافات  نمود کما  توجه خواهم 
در  و  جهانی  پارانویایی  مساله  به  بازی« 
ماهی آب های آلوده به مساله تولید خشونت 
سرمایه داری  در  اضافی  تولید  همچنین  و 
پرداختم...یا همانطور که در آنا به امر برده و 

ارباب هگلی رو کردم.
* با توجه به اینکه زندگی استاد ابعاد 
مختلفی مثل سیاست، هنر، موسیقی، خانواده 
و زندگی شخصی و اخالق و... دارد کدامش 

در کتاب شما پررنگ تر خواهد بود؟
ابعاد پرداخته  ** خواه ناخواه به همه 
می شود اما بعضی برای من پررنگ ترند؛ مثال 
به علت اینکه من روانشناسی خواندم و همیشه 
خودم را دانشجوی کوچک این رشته می دانم 
از  برایم  اجتماعی  روانشناسی  بحث  مسلما 
بود...  خواهد  مهم تر  مساله  جنبه های  دیگر 
اینکه چگونه یک فرد تبدیل به پدیده می شود 
و پدیده بدل به مساله می گردد و یا برساخت 
اجتماعی می تواند مساله برساخت زبانی_روانی 
را در مطابق میل هدایت کند آنگونه که کارن 
هورنای به آن معتقد بود و یا آن طور که صاحبان 
کتاب ضد ادیپ، سرمایه داری و اسکیزوفرنی 
پسامدرنش  هویت  به  انسان  هستند  معتقد 

دست اندازی می کند.
شجریان  استاد  اینکه  به  توجه  با   *
دوستان زنده  بسیاری دارد و همه اطالعاتی 
درباره ایشان دارند نوشتن زندگینامه بسیار 
را  آن  زیادی  آدم های  و  می شود  سخت 
چطور  سختی  این  با  می کنند،  قضاوت 

کنار می آیید؟
همان  به  برمی گردد  مساله  این   **
چیزی که من پیشتر در کتاب جستاری در 

ادبیات افسانه نوشته بودم:
1- خود مساله

2- تاریخ مساله
3- مساله تاریخی

سوال شما برمی گردد به تاریخ مساله، 
براساس  موضوع  حول  در  فربه گری  یعنی 

تاویل و تحلیل و تفسیر و نقد و....
ی  شکل گیر عث  با ی  نمند ما ز
روایت های متفاوت و حتی متضاد و متناقض 
از پدیده، اتفاق و یا مساله در امر اجتماعی یا 
سیاسی و... می شود!هرکس روایت خودش 
را از مساله دارد و چون بحث رمان و ادبیات 
بدون  و  عین  به  عین  تناظر  خیلی  است 
روایت  این  یعنی  ندارد.  معنا  واقعیت  برش 

من است از استاد!

تصویری رمانتیک از زندگی استاد شجریان در قالب یک رمان 

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
وجود  با  شهرستان  این  کتابخانه های  گفت:  مهاباد 
زیرساخت های مناسب و تجهیز به یک هزار جلد کتاب 

گویا، کتاب بریل ندارند.
این  کتابخانه های  داشت:  اظهار  قادری،  چیا 
شهرستان با وجود زیرساخت های مناسب و تجهیز به 
یک هزار جلد کتاب گویا، کتاب بریل در کتابخانه های 
ندارند.وی افزود: در سال های گذشته »ناصر آغابرا« 
تخلص  که  مهاباد  اهل  روشن دل  نویسنده  و  شاعر 

نابینای  فعال  عضو  تنها  بود،  »ژاکاو«  وی  شعری 
کتابخانه های مهاباد بوده که اوایل سال جاری بر اثر 

ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهاباد با بیان 
لوح  به صورت  اکنون یک هزار جلد کتاب گویا  اینکه 
فشرده در سه کتابخانه عمومی این شهرستان موجود 
است، گفت: این کتاب های گویا در قالب موضوع های 
مختلف موجود بوده و در در صورت درخواست در اختیار 

افراد نابینا و کم بینا قرار می گیرند.

مهابادی  روشندالن  استقبال  داد:  ادامه  قادری 
از کتاب های گویا بسیار ضعیف بوده و طی یک سال 
گذشته هیچ کتاب گویا و لوح فشرده از طرف روشندالن 
و کم بینایان این شهرستان امانت گرفته نشده است.

و  نابینایان  بخش  مطالب  تنوع  افزایش  وی 
کم بینایان، حمایت از آنان و فراهم کردن امکانات الزم 
و زیرساخت ها برای دسترسی آسان را ازجمله عواملی 
عنوان کرد که می تواند عالقه این قشر از جامعه را به 

فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بیشتر کند.

نابینایان  مهاباد امکان مطالعه  ندارند
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ماجرای عشق شاه قاجار به اتومبیل

و  بازیگر  افکار  دل  شهروز 
کارگردان نمایش »اتول سورون« درباره 
ویژگی های این اثر نمایشی گفت قرار 
بود این نمایش در تئاتر مستقل تهران 
روی صحنه برود، که اجرایش به دلیل 
بحران کرونا و تعطیلی تماشاخانه ها به 

تعویق افتاد.  وی درباره مضمون نمایش توضیح 
داد: »اتول سورون« نوشته باقر سروش درباره یکی از شاهان دوره قاجار است 
که برای اولین بار در زمان وی اتومبیل وارد ایران شد و او آن قدر عاشق ماشین 
بود که همه چیز را فراموش  و حتی حرمسرا یش را تعطیل و آن جا را تبدیل 
به گاراژ کرده بود. پادشاه مجنون ماشین می شود و در این بین موقعیت های 
کمیک و فانتزی شکل می گیرد. نمایش 23 بازیگر دارد که البته همگی در 
نمایش نقش و دیالوگ دارند و در بخش هایی از نمایش نیز از تکنیک های 

نمایش ایرانی مانند تعزیه استفاده می شود.

»روزهای پیش از جنایت« در رادیو نمایش 

پیش  »روزهای  رادیویی  سریال 
به نویسندگی و کارگردانی  از جنایت« 
هفته  این  روزهای  در  وفایی  صادق 
نمایش  رادیو  از   16 ساعت  آینده 
بازیگر  وفایی  می شود.صادق  پخش 

رادیویی  سریال  گفت:  تئاتر  کارگردان  و 
»روزهای پیش از جنایت« اقتباسی جدید از 
نمایشنامه »مکبث« ویلیام شکسپیر است. در قصه این نمایش سه خواهر 
ساحر که یکی از وجوه تراژدی یعنی تقدیرگرایی را القا می کنند، حضور 
چندان پررنگی ندارند و فقط چند مرتبه نامشان برده می شود اما حضور 

و سهم اصلی برای ابلیس و وسوسه هایش است.
بازیگران این نمایش محسن اکبری، شقایق فتحی، سایه کبیری، 
بهمن وخشور و جالل محبی هستند و محمد اسماعیل پور تهیه کنندگی 

آن را به عهده دارد.

 ابراهیم زاده برای برگزاری کنسرت به کیش می رود

تازه ترین برنامه زنده خواننده های 
کرونایی  روزهای  در  پاپ  موسیقی 
با  ماه  بان  آ هشتم  شب  پنجشنبه 
جزیره  در  ابراهیم زاده  محسن  اجرای 
در فضای  و وی  ادامه می یابد  کیش 

آبنمای موزیکال مجموعه آوای خلیج فارس 
جزیره کیش کنسرتی برگزار می کند.طبق 
برنامه ریزی های انجام گرفته قیمت بلیت این کنسرت ها در قیمت های 
1۰۰، 12۰، 14۰، 18۰، 22۰ و 2۵۰ هزار تومانی به فروش می رسد.بعد 
از اعالم برگزاری کنسرت های مجموعه »هوروش بند« و »رضا بهرام« 
محسن  خوانندگی  به  که  است  کنسرتی  سومین  این  کیش  جزیره  در 
ابراهیم زاده در کیش برگزار می شود.این کنسرت ساعت 23:۵9 روز هشتم 
آبان برگزار می شود و گفته شده بعد از خرید بلیت 2 صندلی قبل و بعد 

از صندلی خریداری شده، جهت حفظ فاصله اجتماعی غیرفعال می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»قهرمان«سازی فرهادی درشیراز ادامه دارد

فرهادی  اصغر  سینمایی  پروژه 
بهنام »قهرمان« در شهر شیراز آغاز 
محسن  بر  عالوه  است  قرار  و  شد 
از  عده یی  جدیدی  امیر  و  تنابنده 
بازیگران بومی نیز در آن نقش آفرینی 
کنند. با اینکه آخرین گفته ها حکایت 

از این دارد که »قهرمان« در سیلوی سابق 
شیراز در خیابان حافظ در حال فیلمبرداری است، اما این خبرها در حد 
شنیده هاست و لوکیشن این فیلم در شهر حافظ و سعدی درنقاط مختلفی 
پیش بینی شده است.پاییز سال گذشته بود که رسانه ها اعالم کردند اصغر 
فرهادی قصد دارد فیلم تازه اش را در ایران و با بازیگران مطرح ایرانی 
در شهر شیراز جلوی دوربین ببرد این تنها خبری بود که از فیلم جدید 

فرهادی با نام »قهرمان« منتشر شد.
فیلمبرداری این فیلم از 12 مهر در سکوت خبری آغاز شده است.
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جنگ بر سر مست عشق

وقتي تهیه کننده ایراني و ترکیه اي باهم کنار نمي آیند!
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سال گذشته خبر از ساخت فیلم سینمایی مست 
عشق به کارگردانی حسن فتحی داده شد که روایتی 
تازه از زندگی شمس و موالنا است. فیلم در ترکیه با 
همراهی بازیگران ایرانی چون شهاب حسینی، پارسا 
همچون  ترکیه  بازیگران  و  منظور  حسام  و  پیروزفر 
بنسو  ارگچ،  سلما  ارچل،  هانده  چلیکول،  ابراهیم 

سورال، بوران کوزوم ساخته شد.
فیلم از این منظر که روایتی از زندگی شمس 
همه  که  حالی  در  است،  اهمیت  حائز  موالناست  و 
شب  چون  آثاری  کارگردان  ببینند  تا  بودند  منتظر 
زندگی  به  چگونه  شهرزاد  و  درجه  مدارصفر  دهم، 
این شاعر ایرانی پرداخته است، خبر رسید که فیلم 
است  ایران  از  پروانه ساخت  فاقد  که  این  دلیل  به 
رفته  رفته  ندارد.  را  کشور  درداخل  نمایش  امکان 
جدی تری  سینمایی شکل  فیلم  این  درباره  حواشی 
سهراب  گذشته  هفته  در  که  این  تا  گرفت  خود  به 
پورناظری که بخش ساخت موسیقی فیلم را برعهده 
دارد در گفت و گویی با صبا از توقف تولید این فیلم 

داد. خبر  سینمایی 
پس از آن و به فاصله چند روز بعد بهروز تشکر 
در یک برنامه اینترنتی صحبت از اتمام ساخت این 
فیلم سینمایی کرد و گفت،  فیلم به گفته سرمایه گذار 
به شکل  آذرماه  قرار است  و  آماده شده است  ترک 
رسمی اکران شود، اما در ایران هنوز سرنوشت این 

فیلم نامشخص است.
گسترده،  سطح  در  فیلم  این  انتشار  از  پس 
بیانیه ای  در  سینمایی  فیلم  کارگردان  فتحی  حسن 
می کنم  اعالم  اثر  سازنده  عنوان  به  کرد،  عنوان 
حدود  زیرا  ندارد  صحت  وجه  هیچ  به  خبر  این  که 
هشت سکانس از سکانس های مهم این فیلم هنوز 
فیلمبرداری نشده است و امیدواریم طی دو ماه آینده 
فیلمبرداری این سکانس ها انجام شود. علت به تاخیر 
بر  باقیمانده عالوه  فیلمبرداری سکانس های  افتادن 
ایرانی و ترکیه ای  بین سرمایه گذار  اختالفات مالی 

و  شیوع بیماری کرونا  بوده است.
او همچنین بیان کرد: تا زمان فیلمبرداری هشت 
سکانس باقیمانده که سازندگان ایرانی فیلم به جهت 
حفظ کیفیت اثر  مصر هستند، هرگونه دخل و تصرف 
در تدوین و امور فنی فیلم بدون اطالع و هماهنگی 
گذار  سرمایه  و  کننده  تهیه  و  کارگردان  از  اجازه  و 
ایرانی فیلم فاقد وجاهت اخالقی و حرفه ای و واجد 

پیگرد قانونی است.
در  فیلم  این  تهیه کننده  برومند  مهران  حاال  و 
بیانیه ای که امروز  جمعه 2 آبان ماه در اختیار رسانه ها 

قرار گرفته است، عنوان کرد: 
درمورد  آمده  وجود  به  حاشیه های  به  توجه  با 
پروژه مست عشق  موارد زیر را به عنوان تهیه کننده 
اثر  جهت آگاهی افکار عمومی که در ماه های اخیر 

پیگیر آخرین وضعیت این فیلم بوده اند متذکر می شوم:
اول( پروژه سینمایی مست عشق حاصل تالش 
دو کشور  هنرمندان  بهترین  از  گروهی  هنرمندی  و 
تا  گرفته  کارگردان  و  نویسنده  از  ترکیه  و  ایران 
بازیگران و عوامل هنری و تکنیکی است که عالوه 
بر وظایف حرفه ای بخشی از روح و جان خود را درگیر 
پروژه کرده اند و در نتیجه حاصل این زحمات خلق 
یک اثر فاخر و تصاویری درخشان به گواه همه کسانی 
دیده اند، شده و من  را  اثر  از راش های  مقداری  که 
به عنوان تهیه کننده از عملکرد همه این عزیزان به 
اثر که حدود  نویسنده محترم  خصوص کارگردان و 
دوسال پا به پای گروه تهیه و سرمایه گذار  در متن 
تمام وجود دفاع کرده و سپاسگزار و  با  بوده اند  کار 

قدردان زحماتشان هستم .
دوم( اثری در ابعاد پروژه مست عشق با توجه به 
بزرگی و جایگاه رفیع حضرت موالنا به طور طبیعی 
پروژه ای  به  نسبت  بیشتری  وسواس  و  حساسیت 
در  تاریخی  آثار  دیگر  اینکه  کما  می طلبد.  معمول 
حوزه سینما در هر کجای جهان آثاری پرهزینه بوده 
و مدت فیلمبرداری طوالنی تر و گاهی حتی تا یک 
سال را می طلبد و بر همین اساس میزان فیلمبرداری 
سه ماه )12هفته( برای این اثر کامال قابل دفاع بوده 
و نشان از مهارت و تعهد کارگردان اثر به برقراری 
تعادل بین کیفیت و دغدغه های سرمایه گذار برای 

باال نرفتن هزینه ها است.
پروژه در بخش  پایانی  متاسفانه مراحل  سوم( 
حقوقی و میزان سهام به اختالفاتی خورده و پیگیری 
این  فصل  و  حل  برای  مذاکرات  و  ابعاد  همه  در 
به جهت  که  اختالفاتی  است.  جریان  در  اختالفات 
هفته ای   2 و  فیلمبرداری  هفته ای   4 کشیدن  طول 
بازیگران  قرارداد  در  تغییراتی  باعث  تولید  پیش 
در  و  سینمایی  شهرک  دکورهای  و  لوکیشن ها  و 
نتیجه باال رفتن هزینه ها شده و لذا متهم کردن و 
از  که  مشکالت  این  طرفه  یک  دادن  جلوه  مقصر 
بدیهیات حرفه ماست غیر منصفانه و غیر حرفه ای 
حقوقی  اختالف  هرگونه  بروز  است  بدیهی  و  بوده 
به  دست  که  داد  نخواهد  هیچکس  به  را  حق  این 
گرفتن  گروگان  به  چون  دیگری  حرفه ای  غیر  کار 
اقدام  بدتر  آن  از  و  تدوین  بخش  توقف  و  تصاویر 
بزند.  کارگردان  نظر  و  نظارت  بدون  اثر  تدوین  به 
برهمین اساس ضمن محترم شمردن اصل اختالف 
به  ترک  محترم  شریک  و  سرمایه گذار  دعوت  و 
راه های  یا  و  مذاکره  طریق  از  اختالفات  پیگیری 
پروژه  پیشبرد  و  تصمیم  هرگونه  به  نسبت  قانونی، 
و متذکر  داده  فنی هشدار  از مراحل  در هر بخشی 
می شوم اختالف حقوقی متضمن اعمال خالف قانون 
اخالقی  و  و حرفه ای  و مسلمات حقوقی  قرارداد  و 
نبوده و هرگونه اقدام بدون تایید کارگردان محترم 

و شریک اصلی پروژه تبعات سنگینی خواهد داشت. 
شایسته ذکر است بنده به عنوان تهیه کننده به مدت 
بیش از یکسال به دور از وطن و خانواده در ترکیه 
شامل  ایرانی  گروه  طرف  از  نمایندگی  به  کار  پای 
سرمایه گذار، نویسنده و کارگردان ایستاده ام و شاهد 
و  اثر  کارگردان  به حق  اعتراضات  و حتی  پیگیری 
اصرار ایشان  برای حضور در ترکیه برای نظارت بر 
امر تدوین بوده ام که متأسفانه به دلیل بسته بودن 
شریک  نزد  راش ها  بودن  گرو  همچنین  و  مرزها 
کارگردان  خواست  تامین  به  قادر  ترک،  محترم 
عدم  و  حضور  عدم  اتهام  لذا  و  نشدیم  اثر  محترم 
و ظلم  انصاف  از  دور  به  ایشان  توسط  اثر  پیگیری 

در حق ایشان است و به شدت تکذیب می شود .
در پایان بار دیگر تاکید می کنم از همه تالش ها 

در جهت ساخت و تولید اثر که صادقانه و با عشق 
صورت گرفته تا لحظه  توقف و شروع اختالفات و 
مدت  در  ترک  محترم  شریک  تالش های  از  البته 
تولید سپاسگزاری و دفاع می کنم و امیدوارم خداوند 
و صاحب اصلی اثر که نام پروژه مزین به نام اوست 
اثر  یک  تهیه  اندازه  به  او  نام  الیق  که  کند  یاری 
و  ارادتمندان  باشیم و شرمنده خیل عظیم  فرهنگی 

نگردیم... عاشقانش 
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این فیلم 
سینمایی که بسیاری منتظر دیده شدن آن هستند به 
کجا ختم می شود. آیا سرمایه گذاران به توافق رسیده 
و فیلم اکران می شود و یا در حالی که می تواند تبدیل 
به یکی از آثار ماندگار تاریخ سینمای ایران شود، در 

گنجه باقی می ماند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

حسین زاده محمد 

و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره  سومین  و  سی 
نوجوانان امسال طی مدت ۵ روز به شکل نیمه آنالین و نیمه 
فیزیکي برگزار شد و درنهایت با معرفی برگزیدگان پرونده این 

دوره از جشنواره بسته شد.
فیلم خورشید، تازه ترین ساخته مجید مجیدی که به تازگی 
مارچلو  جایزه  برنده  ونیز  فیلم  جشنواره  بین الملل  بخش  در 
ماسترویانی بهترین بازیگر مرد یا زن جوان برای روح اهلل زمانی 
شد، پیروز بزرگ این دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
 3 ایران  سینمای  مسابقه  بخش  در  خورشید  بود.  نوجوانان  و 
بین الملل  بخش  در  و  برد  را  کارگردان  بهترین  شامل  جایزه 
نیز برنده 3 جایزه ازجمله جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر 

برای روح اهلل زمانی شد.
نجفی  فریدون  کارگردانی  به  سیب،  دره  بچه گرگ های 
خود  به  را  امشب  مراسم  جوایز  بیشترین  که  بود  فیلمی  دیگر 
 3 ایران  سینمای  مسابقه  بخش  در  فیلم  این  داد.  اختصاص 
در بخش  و  را گرفت  فیلم  بهترین  زرین  پروانه  ازجمله  جایزه 
از  کرد.  خود  آن  از  را  داوران  هیات  ویژه  جایزه  نیز  بین الملل 
نوجوان  و  کودک  مخاطبان  برگزیده  فیلم  جایزه  دیگر،  سوی 

نادره ترکمانی رسید. به کارگردانی  بازیگوش ها  به 
فیلم های  جشنواره  سومین  و  سی   دبیر  تابش  علیرضا 
را  مسیری  گفت:  مراسم  این  ابتدای  در  نوجوانان  و  کودکان 
را  بسیاری آن  بود که  نکرده  نه تنها کسی تجربه  پیمودیم که 
و  استقبال مخاطبان کودک  با  امروز  اما  نابخردانه می دانستند 
نوجوان حس شیرین تشکیل خانواده ای بزرگ با عنوان خانواده 
خستگی  نوجوانان  المپیاد  چهارمین  برگزاری  و  تصویر  صنعت 
برایمان نمانده است. این مراسم را نه اختتامیه که نقطه عطف و 
افتتاح مسیری تازه می دانیم. با توجه به ظرفیت باالی ویدئوی 
درخواستی، از این پس سینمای کودک و این سامانه ها فصل 
جدید از روابط دوطرفه را آغاز خواهند کرد. سامانه ها می توانند 
صدای مخاطب را به گوش سینماگران برسانند و از سوی دیگر 
تولیدات  سهم  می توانند  الزم  محتوای  تأمین  با  سینماگران 
ببرند.اختتامیه سی و  باال  را  داخلی در سبد مصرفی مخاطبان 
نوجوانان  و  کودکان  های  فیلم  المللی  بین  جشنواره  سومین 

فرا دهیم  به مخاطبان گوش  از پیش  ضروری است که بیش 
و از آن ها بیاموزیم که بی تردید در ادامه به آن عمل خواهیم 
کرد. هر عمل نخست ضعف هایی دارد که تا پیش از این قدم 
نخست و دیکته، مشخص نبود. می توانستیم با انفعال در برابر 
ملی  و  دینی  وظیفه  اما  کنیم،  تعطیل  را  جشنواره  این  کرونا 
هم  و  است  زنده  سینما  کنیم  اعالم  هم  که  می دانستیم  خود 
در کنار مجاهدان سالمت ما نیز از انفعال دوری کنیم. اکنون 

با اشتیاق به سال های آینده چشم دوخته ایم. هم 
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز طی 
بخش  ایران  نوجوان  و  کودک  سینمای  گفت:  کوتاه  سخنانی 
مهمی از سینمای ایران است. بعد از انقالب حدود 2۰۰ فیلم 
کودک و نوجوان تولید شده که نشان می دهد چگونه سینمای 
بوده  ایران  سینمای  تاریخ  از  مهمی  بخش  نوجوان  و  کودک 
اکران  نوجوان  و  کودک  فیلم   9 گذشته  سال  در  هست.  و 
به عنوان  ایران  سینمای  در  که  کسانی  از  مهمی  بخش  شد. 
سینمای  در  که  هستند  افرادی  می شوند  شناخته  برجستگان 
آوازه های  و  نام ها  آنان  از  و  بوده اند  فعال  نوجوان  و  کودک 
ملی و جهانی در خاطره ها داشته و داریم. شعار هر خانه یک 
سینما، هر کودک یک داور، با افزوده شدن مخاطب سینمای 
کودک و تبدیل شدن هر بیننده به یک داور، فرصتی بود که 
از طریق فضای جدید و با استفاده از امکانات ارتباطی به صورت 
کودک  سینمای  جهانی  فضای حضور  و  آمد  وجود  به  فراملی 
به نظر  بازارهای جهانی  بهتر آن در  امکان ورود  نوجوان و  و 
امسال سینمای  باشد.  این تجربه جدید میسرتر  با  می رسد که 
کودک تحت سایه کرونا بود و جشنواره نیز با همین فضا برگزار 
شد. هم موضوعاتی از بیماری کرونا را در بخش کرونا روایت 
مشاهده کردیم و هم تحت تأثیر این فضا اتفاقاتی رقم خورد 
که می تواند نقطه شروع اتفاقات تازه برای سینمای ایران باشد. 
به نظر می رسد این تجربیات گرچه در سایه تهدید پدید آمد، 

اما فضایی فرصت ساز را برای سینمای ایران رقم زد.

بین الملل بخش  برگزیدگان 
از  کوکوال  رالف  کارگردانی  به  فریتزی  سیفژ،  بخش  در 

آلمان جایزه این بخش را از آن خود کرد.
فیلم  بهترین  بخش  برگزیده  یازدهم  قدم  کوتاه  انیمیشن 

شد. پویانمایی  کوتاه 
بهترین  زرین  پروانه  برنده  به عنوان  تابستانی  روزه  فیلم 

معرفی شد. داستانی کوتاه  فیلم 
در بخش جایزه بهترین دستاورد فنی یا هنری در بخش 
مسابقه بین الملل، عباس عسگری کارگردان انیمیشن سینمایی 

لوپتو این جایزه را دریافت کرد.
پروانه زرین و دیپلم افتخار بهتری بازیگر بخش بین الملل 

فیلم سینمایی خورشید رسید. بازیگر  به روح اهلل زمانی  نیز 
لملل  بین ا سینمای  مسابقه  فیلمنامه  بهترین  بخش  در 
جایزه اصلی به فیلم آن سوی رودخانه از هندوستان اهدا شد.

و جایزه اصلی بهترین کارگردانی مسابقه بین الملل نیز به 
رسید. فیلم سینمایی خورشید  کارگردانی  برای  مجید مجیدی 

جایزه بهترین فیلم در بخش بین الملل نیز با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به فیلم خورشید به تهیه کنندگی مجید 

مجیدی و امیر بنان اهدا شد.
جایزه ویژه هیات داوران این بخش نیز به فریدون نجفی 

برای کارگردانی بچه گرگ های دره سیب رسید.
و  سی   جشنواره  نوجوان  و  کودک  داوران  نیز  خاتمه  در 
آثار  میان  در  خود  اصلی  جایزه  مختلف،  کشورهای  از  سوم 

فریتزی  فیلم  به  را  بخش  این 
از آلمان اهدا کردند.

ایران سینمای  مسابقه  برگزیدگان 
جایزه بخش کروناروایتبه فیلم مالقات آخر به کارگردانی 
گذشته  بخش شب  این  جایزه  که  رسید  فکریان  محمدمهدی 

اهدا شده بود.
در ادامه به دلیل حضور مداوم و مستمر در سینمای کودک 
جایزه  سینما،  با  ایران  فرهنگی  میراث  پیوند  برای  تالش  و 
ویژه دبیر جشنواره به حسین قناعت برای فیلم سلفی با رستم 
اهدا شد. همچنین رقیه توکلی به دلیل توجه ویژه به فرهنگ 
نسل  برای  فهم  قابل  و  مردمی  ملموس  برداشت  و  مقاومت 
دریافت  مهران  فیلم  برای  را  جشنواره  دبیر  ویژه  جایزه  امروز 
کرد. در ادامه نیز به دلیل نگاه ویژه به کسب و کار و استفاده 
به  دبیر  ویژه  جایزه  پویانمایی  هنر  ظرفیت های  از  حداکثری 
محمدحسین صادقی برای تهیه و تولید پویانمایی لوپتو اهدا شد.

به عنوان   19 کووید  مجموعه  کارگردان  درخشی  علی 
برگزیده بخش وب سری معرفی شد.

جایزه بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در بخش مسابقه ملی 

به انیمیشن کوتاه قدم یازدهم ساخته مریم کشکولی نیا اهدا شد.
بخش  در  داستانی  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  ادامه  در 
نجاتی  رضا  کارگردانی  به  شوفر  کوتاه  فیلم  به  ملی  مسابقه 

اهدا شد.
و جایزه بهترین فیلم بلند داستانی به پیله و پروانه محمد 

رسید. صانعی نژاد 
نماینده یونیسف در ایران و یکی از اعضای هیات داوران 
بخش یونیسف در ویدئویی ضمن تقدیر از فیلم خورشید ساخته 
حیدری  پوریا  کارگردانی  به  اتفاق  از  بعد  فیلم  مجیدی  مجید 
اوره و تهیه کنندگی شهاب حسینی را برگزیده یونیسف از میان 

فیلم های جشنواره سی  و سوم را اعالم کرد.
کیوان مقدم طراح صحنه فیلم خورشید به عنوان برگزیده 
مسابقه  بخش  هنری  و  فنی  دستاورد  بهترین  زرین  پروانه 

معرفی شد. ایران  سینمای 
در ادامه محمدرضا عالی ور بازیگر فیلم بچه گرگ های دره 
بخش  بازیگر  بهترین  زرین  پروانه  برگزیده  به عنوان  را  سیب 

معرفی شد. ایران  مسابقه سینمای 
پروانه زرین بهترین فیلمنامه نیز به فریدون نجفی برای 

بچه گرگ های دره سیب رسید.
اما جایزه زاون قوکاسیان به فیلم خورشید مجید مجیدی 
ساخته  مهران  به  محمدی؛  بهنام  شهید  جایزه  و  گرفت  تعلق 

رقیه توکلی اهدا شد.
بهترین  یزه  جا سوم،  و  سی  ره  جشنوا وران  دا هیات 
به مجید مجیدی کارگردان  را  کارگردان بخش ملی جشنواره 

اهدا کرد. فیلم خورشید 
همچنین پروانه زرین بهترین فیلم به بچه گرگ های دره 

اهدا شد. برزگر  تهیه کنندگی مجید  به  سیب 
ساخته  بعله!  کوتاه  فیلم  به  نیز  داوران  هیات  ویژه  جایزه 

گرفت. تعلق  جواهریان  مهین 
و آخرین جایزه این دوره از جشنواره نیز به فیلم برگزیده 
اکران شده  فیلم های  میان  از  نوجوان  و  کودک  مخاطبان 
به  بازیگوش ها  فیلم  که  یافت  اختصاص  آنالین  به صورت 

کارگردانی نادره ترکمانی این جایزه را از آن خود کرد.

پایان جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مجید مجیدي تمام جوایز را درو کرد...


