
شرایط موجود در شأن مردم نیست
شامگاه  تحریم  خواندن  بی تأثیر  با  نفت  وزیر 
این  کرد:  تأکید  آمریکا  آبان ماه(  )پنجم  دوشنبه 
اقدام آمریکایی ها تنها من و همکارانم را در پیمودن 

اهدافمان مصمم تر کرد.
بیژن زنگنه پس از پایان نشست با کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران در واکنش به تحریم خود 

از سوی وزارت خزانه داری آمریکا اظهار کرد: دستگاه اطالعاتی 
آمریکا پس از هفت سال کشف کردند که بیژن زنگنه، وزیر نفت 
به دلیل ارتباط با وزارت نفت باید تحریم شود، این مسئله بسیار 
ّسری بود و به این دلیل من را تحریم کردند! واقعا به خاطر این 

هوشمندی باید به آمریکایی ها تبریک گفت!
صفحه 3

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

پرونده کنکور۱۴۰۰ 
بر اساس نظام جدید بسته شد

نیروی صعودی طالی جهانی ته کشید
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار 
انتخابات  به  مربوط  ابهامات  تاثیر  تحت  جهانی 
آمریکا و افزایش جهانی موارد ابتال به کووید ۱۹ 
تغییر چندانی نداشت و باالی مرز ۱۹۰۰ دالر ماند.

هر اونس طال برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۹۰۶ 
دالر و ۱۵ سنت ایستاد. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.3 درصد کاهش، به ۱۹۰۷ دالر و ۱۰ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز سه شنبه با ۰.3 درصد افزایش، در ۱۹۱۱ 

دالر و ۹۰ سنت بسته شده بود.
بازار جهانی شرکت اکسی  اینس، استراتژیست  استفن 
کورپ در این باره گفت: سرمایه گذاران به دلیلی برای خرید طال 
نیاز دارند و این دلیل از یک سیگنال سیاست پولی خواهد آمد. 
با افزایش شیوع ویروس کرونا در همه نقاط، در مقطعی تدابیر 
محرک مالی خواهیم داشت و این امر احتماال به مداخله بیشتر 
بانک مرکزی منجر می شود زیرا اقتصاد آسیب شدیدی خواهد دید.
صفحه 3

مدیرکل راهداری استان مرکزی خبر داد؛

ثبت بیش از یک میلیون تردد وسایل نقلیه 
در محورهای مواصالتی مرکزی 

4
صفحه 6پرسپولیس به جام باشگاه های جهان می رود؟
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اکران نمایش 

»کوزه عسل نیست« 
در فضای مجازی

6ورزش
ذوالفقارنسب: 

برای مدیریت در 
پرسپولیس باید 

کارگروه تشکیل شود

هنگ 7فر

فیلِم نمایش »کوزه عسل نیست« به نویسندگی و کارگردانی 
عادل بزدوده در پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اکران شد و پایان آبان ۱۳۹۹ دیدنی است تئاتر 
تئاتر  مرکز   ۱۳۹۴ سال  تولیدات  از  نیست«  عسل  »کوزه 
گروه  از  کاری  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

مبارک نامه است

باشگاه  نابسامان  شرایط  مورد  در  ذوالفقارنسب  بیژن 
برای  است  قرار  که  مدیرعاملی  داشت:  اظهار  پرسپولیس 
باشگاه بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس انتخاب شود باید حتما 
چند خصوصیت داشته باشد. باید جزو اهالی ورزش و حتی 
المقدور خانواده پرسپولیس باشد و روحیات ورزشکاران و 

شخصیت های ورزشی را بشناسد.

از  سوم  نسل  داستان های  در  گفت:  آتش پرور  حسین 
گرفته  فاصله  آرمانی  و  سیاسی  تعهدهای  و  شعارنویسی 
می شود و تعهد آن ها انسانی است. بیشتر به سمت تجربه های 

فرمی- زبانی و ادبیت داستان می روند.

نسل سوم 
داستان نویسان 
شعارنویسی و 

تعهدهای سیاسی 
فاصله گرفته است

زنگنه: تحریم آمریکا ما را مصمم تر کرد سهم روز افزون تجدیدپذیرها 
در سبد انرژی ایران و جهان

ــرژی  ــرای اســتفاده از ان ــران ب ــه ای ــل کشــورها از جمل تمای
ــر  ــر در ســال های اخی خورشــیدی و ســایر انرژی هــای تجدیدپذی

افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.
بــه بــاور کارشناســان، انــرژی خورشــیدی بهتــر و پاکتــر از انــرژی هــای 
تجدیــد ناپذیــر و ســنتی اســت و اثــرات زیســت محیطی بســیار کمتــری دارد.
صفحه 3

بیت کوین در ادامه مسیر صعودی خود ۱3 هزار و ۵۰۰ دالر را 
نیز پشت سر گذاشت. به گزارش سی ان بی سی، به نظر می 
رسد بیتکوین بار دیگر به روزهای اوج خود بازگشته است چرا 
که با صعود مجدد در آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی، بازدهی 
هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۱3.۶۲ درصد رسید. طی 
۲۴ ساعت گذشته بیتکوین با ثبت صعود ۵.۵۵ درصدی به ۱3 هزار و 
۶۰۰.۷3 دالر رسید.برخی از نهادهای معتبر جهانی در روزهای گذشته 

روی خوشی به ارزهای دیجیتالی نشان داده اند تا جایی که بانک مرکزی 
روسیه از آغاز طرح پایلوت روبل دیجیتالی در سال آینده و بانک مرکزی 
چین از موفقیت تراکنش های اولیه خبر داده اند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز 
اعالم کرده است وارد کار قانون گذاری معامالت ارزهای دیجیتالی خواهد 
شد و این مساله حاکی از پذیرش نقش ارزهای دیجیتالی در آینده نظام 

مالی جهان خواهد بود.  
صفحه 3

پرواز بیتکوین ادامه دارد
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بعداز هر دو ساعت رانندگی ده دقیقه استراحت کنیم

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت اول 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت 

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 

شماره ردیف 
موضوع تجدید شماره فراخوانمناقصه 

مدت اجرا محل اجرا مناقصه 
براورد اولیه )ریال( کار 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال( 

حداقل رتبه 
و رشته مورد 

نیاز 

۱۹۵/۹۹-۱۶۲۰۹۹۰۰3۵83۰۰۰۰۴۱

اجرای جیپ سیل 
محور اهرم – 
فراشیند )کلمه 

– بوشکان(

شهرستان 
۶۴۱/۴۴۰/۰۴۷/۹۷۷۲/۰8۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه دشتستان 

رتبه ۵ رشته 
راه و ترابری

۲۹۵/۹۹-۱۷۲۰۹۹۰۰3۵83۰۰۰۰۴۲

تعریض ابنیه فنی 
محور خور موج – 
کنگان حد فاصل 
آبدان – لوحک 

– دوراهک 

شهرستان 
۱۲۲3/۰۶8/۶۷۲/۶۱۰۱/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه دشتی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس 
http://www.setasiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه ۹۹/۰8/۱۱ می باشد.

زمان و محل توزیع اسناد: از تاریخ ۹۹/۰8/۱۱ لغایت ۹۹/۰8/۱۵ )از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
آخرین مهلت تحویل مدارک: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰8/۲۶ می باشد. 

 http://www.setasiran.ir نشانی محل تسلیم مدارک درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس
ارائه پاکت الف به آدرس: بوشهر خیابان ریسعلی دلوازی چهار راه کشتیرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان بوشهر امور اداری 

مدت اعتبار پیشنهادات تا ۱۷۰ روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
جلسه بازگشایی پاکات : زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰8/۲۶ راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان بوشهر می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت )الف( تحویل گردد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

3-۰۷۷3333۱۲8۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوبت اول چاپ آگهی: ۹۹/۰8/۰8

نوبت دوم چاپ آگهی: ۹۹/۰8/۱۰ 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 

صفحه ۲

ابوالفضل فاتح
نامه ای به عبدالعلی علی عسکری، رئیس صداوسیما بر لزوم کاربست راه حل های 

جدید، کم هزینه و ممکن الوقوع برای بحران کرونا در کشور
حضور ارجمند جناب آقای عبدالعلی علی عسکری، ریاست محترم صدا و سیما

با سالم و تقدیم ادب و احترام
تصور بفرمایید امروز، بهمن ۱3۹8 است و شما مطلع شده اید ویروس کرونا وارد کشور 
شده و می تواند در عرض یک سال ۲۵۰ هزار تن از هموطنانمان یعنی به اندازه شهدای 
جنگ تحمیلی قربانی بگیرد و به همان اندازه به اقتصاد کشور لطمه وارد کند. بهترین اقدام 

چیست؟ بسیج  ملی همه امکانات کشور برای پیشگیری یا پرده پوشی؟
یکی از دالیل تشدید کرونا در ایران و چشم انداز نامطمئن آن، صرف نظر از ماهیت 
ابعاد واقعی خطر و سپس غلبه سیاست  از  خطرناک پاندمی، عدم شناخت اولیه مسئوالن 
توجیه و پرده پوشی  بر رفتار حرفه ای بوده است، که در مقابل بر شناخت و رفتار مسئوالنه 
مردم نیز تاثیر منفی گذاشته و با کم انگاری گروه هایی از مردم، مرزهای فاجعه را چنین 
وسعت داده است. در حقیقت همان رویکرد انکار، که در ابتدا در مسئولین مشاهده شد، در 
بخش های بزرگی از مردم نیز تاثیر گذاشته، مستقر شده و ادامه یافته است. با وضعیت فعلی 
نیز امیدی به بهبود موثر و کم هزینه نیست. چرا که متاسفانه هنوز مردم تصویر واضحی از 
پیامدهای آن در سطح فردی و ملی ندارند. طبیعت آدمی، نیازها و عالئق محسوس و نزدیک 
خود را بر خطرهای غیر محسوس اولویت می دهد. از نظر علم ارتباطات نیز وقتی بزرگی 
این گونه خطرات و ابعاد وسیع پیآمدهای آن  به وضوح تبیین نشود و عمق و نزدیکی خطر 
محسوس نباشد، طبیعتا اولویت بسیاری از مردم انکار خطر و اولویت دادن به نیاز فوری و 
محسوس خواهد بود. عالوه، می دانیم که با اطالع رسانی ناقص و تدریجی مردم بیشتر به 

خطر عادت می کنند تا این که به پرهیز از آن اهتمام ورزند.
در حالی که اقدامات دارویی جواب نداده و هنوز واکسنی نیز در اختیار نیست، تنها 
سیاست  موثر اتخاذ اقدامات کنترلی و پیشگیرانه از سوی حکومت و مردم است. این تنها 
راهی است که می تواند راه حل مدیریت این فاجعه باشد. اما به نظر می رسد که اعمال  
حداکثری بسیاری از سیاست های کنترلی به دالیل اقتصادی یا سیاسی در سطح ملی عمال 
امکان پذیر نبوده یا مصلحت دانسته نشده است. عالوه بر آن سیستم در اجرای سیاست 
های سختگیرانه به دلیل مشکالت اقتصادی، دچار ضعف است و مردم نیز محدودیت های 

معیشتی خود را دارند. در چنین شرایطی راه حل چیست؟
از دیدگاه نگارنده، در چنین شرایطی بهترین راه بسیج عمومی مردم به پیشگیری و 
مراقبت حداکثری در سطح فردی است. و در این میانه شاه کلید ماجرا اطالع رسانی خالقانه 
و علمی است. کشورهای فقیر بسیاری را می شناسیم که با تدبیر به موقع مانع بروز فاجعه 

کرونا در کشورشان شده اند.
ممکن است گفته شود، به مرد م اطالع رسانی شده است. چنان که عرض شد، در 
این بحران، در جریان اصلی اطالع رسانی موارد فراوانی غیر علمی، توجیه گرانه، ناقص  
و تسکینی بوده است. نوعی اطالع رسانی تدریجی و تخدیری که بیشتر مناسب تسلی و 
مجلس ختم  بوده و نه پرهیز دادن و هشیار سازی! به بیانی آنچه که در جریان شیوع کرونا 
رخ داده بی شباهت به  همان سناریوی مشهور قورباغه آب  پز نبوده است؛ قورباغه ای که  

می میرد و نمی داند که می میرد.
مایل نیستم به گذشته برگردم و ذائقه ها را تلخ کنم، اما برای تبیین بهتر مسئله یادآور 
می شوم که اگر از همان بهمن ماه که خطر بزرگ فراگیری کرونا  هشدار داده شد، موضوع 
با توجیه گری و پرده پوشی  به بایگانی سپرده نمی شد،  می توانستیم با قرنطینه مناسب 
نظیر ووهان، مانع گسترش ویروس از کانون های آلوده اولیه به سایر نقاط کشور شویم، 
وضعیت امروز این گونه نبود. در این گونه امور سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد 

نشاید گرفتن به پیل!
اما متاسفانه، به دلیل تاخیر اولیه و سهل انگاری های ثانویه چه از سوی مسئوالن و 
چه مردم، اینک در مرحله ای به سر می بریم که سرعت ویروس بیشتر از سرعت مدیریت 
و کنترل ماست و ابعاد مشکل بسی فراتر از آن چیزی است که بیان می شود. لذا  نیازمند 
از مهترین آنها  الوقوع هستیم که یکی  کاربست راه حل های جدید، کم هزینه و ممکن 

تحول در رسانه است:
باز کردن زمینه  نیازمند  از کرونا:   رسانه و راهبری جنبش ملی کنترل و پیشگیری 
های همکاری ملی در تراز یک فاجعه ملی هستیم و در این مسیر ضروری است که نقش 
راهبردی رسانه به ویژه در این گونه بحران ها به رسمیت شناخته شود.  به جای آن که رسانه 
در نقش روابط عمومی و توجیه گر ارگان ها  ظاهر شود، بخشی از سیاست گذاری سالمت  

و بحران بوده و بازوی تاثیرگذار و ثقل آگاهی و اهتمام و اعتماد افکار عمومی قرار بگیرد.
استراتژی محسوس سازی: فاجعه را به وسعت فاجعه باید نشان داد. این خالی کردن 
دلها نیست، بلکه خالی کردن خیابان و قانونمند کردن مراودات  و پیش گیری از سهل انگاری 
است. اگر باور داریم که حفظ مردم از اوجب واجبات است، نیازمند آن هستیم خسارت های 
جانی و ملی وارد شده به کشور و پیامدهای آتی را با همه وسعتش یکجا با مردم در میان 
بگذاریم، به تصریح و نه به تلویح!  آن گاه از مردم، طلب همکاری نماییم. قطعا  ارائه ی 

آمار مکتوب و شفاهی به تنهایی کافی نیست، نیازمند آن هستیم مردم و مسئوالن به چشم 
ابعاد سقوط  ابعاد عریان فاجعه را از دریچه تلویزیون ببینند، همانگونه که از  خود عمق و 
یک هواپیما، لحظات پر اضطراب  و صدها قربانیان و خسارات آن یک جا با خبر می شوند. 
پدران و مادرانی که به سرعت چشم بر هم زدنی در عرض چند روز از وجودشان بی بهره 
می شویم، کودکانی که یتیم می شوند، جوانان و نخبگان و پزشکانی که جان خود را بر سر 
این راه گذاشته اند و سرمایه های معنوی و انسانی که محو می شوند و از کشته ها پشته 
ساخته شده و سونامی وحشتناکی که پیش روی همه ماست و سرمایه های کشورمان را می 
بلعد. این که ده ها هزار تن دور از چشم مردم بیمار می شوند، دور از چشم می میرند و دور 
از چشم دفن می شوند، مانع درک محسوس فاجعه شده است. به یاد می آورم در داستان 
زلزله بم صدا و سیما برای بسیج کمک های مردمی چنان برنامه هایی را از ابعاد محسوس 
فاجعه تدارک دیده بود که بسیاری ازمردم شب ها با حجاب کامل استراحت می کردند. آنجا 
اتفاقا جایی بود که تلویزیون باید به مردم تسلی می داد و بعدا آموزش محکم سازی می داد، 
چون خطر فوری دیگر وجود نداشت. اینجا باید به مردم حقیقت را گفت و انذار داد، چرا که 

خطر از رگ گردن نزدیک تر است.
رویکرد، مفاهیم و شعار تازه: به مفاهیم، پیام ها و شعار های تازه ای نیازمندیم. باید 
انرژی و نگاه تازه ای به کمپین پیشگیری از کرونا وارد شود. در سطح ملی، اقناع عمومی به 
مشارکت حداکثری با مفاهیمی نظیر »هر شهروند یک هشدار و هر خانه یک حصار« و یا 
امثال آن ضرورت دارد. هر شهروند موظف است به عنوان یک سفیر سالمت، ضمن آن که 
خود همه ضوابط را رعایت می کند، هر روز حداقل یک خانواده از بستگان و یا همسایگان 
و یا افرادی را که رعایت نمی کنند، از خطرات مهم کرونا مطلع نماید و با تاکید از این اقدام 
خطرناک و غیر اخالقی باز دارد و هر خانه و خانواده  نیز  قلعه وحصاری در برابر این ویروس 
خطرناک قلمداد شود. نه با معاشرت بی دلیل ویروس خطرناک را به خانه راه دهیم و نه اگر 
مشکوک و مبتال هستیم، آن را با سهل انگاری به بیرون منتقل نموده و جان دیگران را در 
خطر قرار دهیم. بزرگان خود را فراموش نکرده و نیازمندی های ایشان را تامین کنیم. به داد 
نیازمندان برسیم تا مجبور به ترددهای غیر ضرور نباشند. الگوهای مثبت و شهروندان همراه 
را برجسته و خطاها را یادآور شویم. به همراه سیاست های کنترلی حاکمیتی و حمایت های 

درمانی، این تنها راه قطع چرخه در شرایط جامعه ماست.
چهره های جدید: برای انتقال پیام تازه و دمیدن روح و انرژی تازه،  نیازمند چهره 
بحران  ابعاد  از  غلطی   ارزیابی  ابتدا  در  که  ها  از چهره  بسیاری  نیز هستیم.  تازه  های 
موضوع  یک  کرونا  ندارد.  چندانی  تاثیر  و  باورپذیری  دیگر  هشدارهایشان  اند،  داشته 
و  موثر  های  از  چهره  بسیاری  نگذارند  ها  جناح  برخی  که  نیست  انتخاباتی  و  سیاسی 
بسیج  از  بگویند. سخن  آنها سخن  با  واقعی  متخصصان  وسیع  طیف  و  مردم   محبوب 
ملی و صیانت از جان مردم است. انتظار می رود، مالحظات بی مورد را کنار گذاشته، 
برای  دارد  کالمی  نفوذ  کس  هر  و  تشکیل  فاجعه  ابعاد  با  متناسب  ای  کارویژه  گروه 
مرجع،  ها و شخصیت های  نیازمند همه گروه  آید.  به صحنه  پیام های صحیح  انتقال 
برنامه سازان و هنرمندان و موثرین برای اطالع رسانی موثرتر و باز کردن زمینه های 

همکاری ملی در تراز یک فاجعه ملی هستیم.
اطالعات به هنگام و دقیق: اگر همه اطالعات الزم  بدون پرده پوشی و به هنگام 
به مردم منتقل شود، مردم نیز همان گونه که در دوران دفاع مقدس و در زلزله ی بم و در 
حادثه ی سیل تاریخ سازی کردند، در فاجعه کرونا نیز با تمرین بسیج ملی، نهایت همکاری 
را خواهند داشت. این کاری است که صدا وسیما می تواند از عهده آن بر آید. مخصوصا آن 
که از تلویزیون های خصوصی نیز بی بهره ایم. سایر رسانه ها نیز همکاری خواهند کرد. 
نیازمند آن هستیم بیداری عمومی و تغییر رفتار فرهنگی رخ دهد و چرخه ویروس به دست 
خود مردم قطع شود، مشروط به آن که حقیقت به مردم گفته شود. اطالعات تاخیری در این 
موارد، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. پذیرفته نیست  در روز نخست همه چیز انکار 
و سپس کج دار و مریز و نهایتا  پس از نه ماه، بیان شود، تعداد قربانیان دو نیم برابر است! 
رسانه نباید در فرآیند این گونه اطالع رسانی غیر مسئوالنه که بنیان اعتماد مردم را نابود 
می کند وارد شده و تمکین نماید. به هیچ وجه نمی توان منکر تالش های بسیار ارزشمند 
صدا و سیما مخصوصا در ماه های اخیر  شد، اما شما هم به خوبی واقفید که تا چه اندازه 
پرده پوشی های غیر ضرور، عدم انعکاس صدای منسجم از تریبون های ملی و نشر دیدگاه 
های غیر تخصصی و عامیانه و انتشار تحلیل هایی که  موجب توهم و تردید مخاطب است، 
به  اقناع عمومی لطمه وارد می سازد و در نهایت به جایی می رسد که تغییر حد اکثری  و 

همدالنه در رفتار عموم روی ندهد.
امید است با پذیرش نقش راهبردی رسانه در کنترل بحران کرونا و اتخاذ استراتژی 
جدید، مفاهیم جدید و چهره های جدید  و بهره گیری از پیام های راهبردی، خالقانه، 
نافذ،  و  باورپذیر  آفرین،   اعتماد  ساده،  دقیق، صریح،  موثر،  منسجم،  تخصصی،  جامع، 
موثر، آگاهی و همدلی ملی را فزونی بخشیده و شاهد ورود حداکثری هموطنان شریفمان 
به چرخه ی جنبش ملی پیشگیری از کرونا باشیم. ان شاء اهلل، کاربست همزمان تدبیر 
این  از  افق های عبور  در ذیل عنایات خداوند  نیایش  و  و روح جمعی  و علم و تالش 

بحران را خواهد گشود.

نگاه و نظر

همدردیسخنی با رئیس صداوسیما درباره فاجعه کرونا

جناب آقای اکبرملکی
معاونت محترم اجرایی

 اداره کل مطبوعات داخلی
در لحظات سنگین و آمیخته با اندوه 
پرواز ملکوتی مادر گرانقدرتان، خود را با 
همدرد  وابسته  خانواده های  و  آن جناب 
وسالمت  صبر  آرزوی  ضمن  و  دانسته 
دیگر  و  محترم  خانواده   ، شما  برای 
بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت 
دارد روح آن فقیده سعیده را غریق رحمت 

و مغفرت فرماید.
هرمز هوشمند راد
مدیرمسئول روزنامه دنیای جوانان

میرزاعلی آیت اللهی
کسی از افراد طراز اول دولت از طریق صداوسیما مشکالت 
بازگو  موسع  فرصت  و  وقت  در  و  درست  را  کرونا  جمله  از  کشور 
چین  کارشناسان دست  یا  و  دولتی  چندم  دست  افراد  مگر  نمیکند 

شده ضددولتی!
دولتی ها احتماال فکر میکنند صداوسیما وظیفه دارد در جلسات 
و سمینارها و وبینارها حضور فیزیکی یا مجازی یافته و همه حرف 
انهاراهم منعکس کند. صداوسیما هم میگوید من هنرم تنظیم خبر 
البته یک کلمه حرفه ای  انگونه که دلم میخواهد  است و آن هم 

یافنی هم چاشنی اش میکنم تاکسی امکان اعتراض نداشته باشد.
نتیجه آن است که تنها خبری که احتماال کامل از طرف دولت 
روی آنتن می رود مشابه گزارش روزانه کلیشه ای وزارت بهداشت 

ودرمان است که آن هم هیچ کس به آن اعتمادندارد.
گاهی آدم حس میکند مطامع سیاسی تریبون را از دولت گرفته 
انتخابات بعدی بریزد. معلوم نیست درانتخابات  تا آتش تهیه برای 

بعد تو بمانی و یا من؟
مردم ما دولت را پیشانی و نماد حکومت میدانند و اگر مقبولیت 
آن خدشه دارشود که شده است بقیه قوا نیز به تبع آن با مشکل نقصان 

مشروعیت مواجه خواهند شد.عامه مردم بین قوا تفکیک قائل نمی 
شوند.در هر صورت در اوضاع نامناسب فعلی الزم است دولتیها صحبت 
هایی مستقیم و در حد فهم اکثریت جامعه از طریق صداوسیما داشته 
باشند و ندارند. چند حالت زیر قابل تصوراست. یکی این که صداو 
سیما حاضر نیست تریبون در اختیار دولت بگذارد تا مبادا دولت با 
تشریح  اقدامات خود بتواندموفق مطرح شود و بر انتخابات سال بعد 
اثر بگذارد. یامثال از تریبون به عنوان اهرم فشار یا انتقام گیری برای 

بودجه ساالنه استفاده می کند.
دیگر این که دولت انگیزه یا عالقه ای به داشتن حرف های 
زبان  با  بتواند  ندارد که  این که دولت فردی  ندارد؛ و سوم  رودررو 
مردم و رودررو با آنها سخن بگوید و جهت موفقیت طرحها از آنها 

استمداد بطلبد.
در هر صورت اگر این نقیصه جبران نشود و دولت به طور ثابت 
و هفتگی و رودررو با مردم سخن نگوید )البته ان هم بامجری بی 
طرف حرفه ای( مملکت وضعی بدتر خواهدیافت و انتخابات بعدی 
به نفع هیچ کدام از جریانت سیاسی  نخواهدبود و یاس کاهش آمار 
شرکت کنندگان. مشروعیت همگی سه قوه و صداوسیما و احزاب را 

خدشه دار کرده و خشک و تر با هم خواهند سوخت.

دیدگاه

کدام مقصرند؛ دولت یا صداو سیما؟
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شرایط موجود در شأن مردم نیست
سرمایه های  گفت:مردم  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نایب 
اندک خود را به بورس آوردند که امروز دچار ضرر و زیان شدند، الزم است 

این بازار سر و سامان داده شود و با خاطیان برخورد شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: اصالح خود مجلس، اصالح 
نظام سیاسی کشور و به ویژه اصالح در حوزه اقتصاد و معیشت مردم آغاز 
شده است و نمایندگان در کمیسیون ها، هیئت رئیسه مجلس، مرکز پژوهش ها 
و به خصوص ریاست مجلس تمامی توان خود را برای این مسئله گذاشته اند.

بزرگ  اینکه شرایط موجود در شأن ملت  بیان  با  زاده هاشمی  قاضی 
ایران نیست و باید کاری کرد، گفت: خوشحالیم که در اخبار شنیدیم دولت 
اعالم کرده که از نظرات و مصوبات سایر قوا استقبال می کند که امیدواریم 
این مسئله در عمل محقق شود.وی افزود: اکنون چند طرح اقتصادی مهم در 
دستور کار مجلس است و همین امروز بحث ارتقاء معیشت مردم را در دستور 
کار داریم که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت اصلی آن را کشیده و الزم 

است ازآنان در اینجا تشکر کنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: زمانی که از استقبال صحبت 
می کنیم به معنای همراهی است و این همراهی یعنی کارشناسان مورد اعتماد 
دولت در جلسات مجلس شرکت کنند و مشوقانه نظر دهند تا طرح اصالح شود 

اما زمانی که تصویب شد، باید آن را با تمام قوا اجرا کنند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت بازار بورس، تصریح کرد: الزم 
است بنده نسبت به وضعیت بورس اعالم نگرانی کنم و به مسئوالن مربوطه 
تذکر دهم چرا که مردم با اعتماد به سخنان دولت مردان، سرمایه های اندک 
اما امروز دچار ضرر و زیان شدند که الزم است  خود را به بورس آورده اند 
مسئوالن هر چه زودتر به این بحث سر و سامان دهند و با خاطیان که متأسفانه 

تعداد زیادی هستند، برخورد الزم شود.

بیمارستان های دولتی امکانات الزم را برای درمان بیماران 
کرونایی  ندارند

از  بسیاری  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  مهاباد  مردم  نماینده 
بیماران  درمان  برای  الزم  تجهیزات  و  امکانات  دولتی  بیمارستان های 

کرونایی را ندارند.
شفاهی  تذکری  طی  امجلس  علنی  جلسه  در  محمودزاده  جالل 
خطاب به رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،گفت: 
از وضعیت  این شرایط سخت کرونایی،  در  آیا  نمکی!  و  روحانی  آقایان 

بیماران کرونا در بیمارستان های دولتی خبر دارید؟
وی بیان کرد: آیا می دانید که نبود امکانات و تجهیزات الزم و حتی 
آمپول های ایرانی و سایر امکانات حفاظت شخصی در این بیمارستان ها، 

کادر درمان و بیماران را با استرس زیادی روبرو کرده است؟
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طبق 
از  بنده  باشد و سؤال  رایگان  باید  برای مردم  و درمان  بهداشت  قانون، 
مسئوالن ذیربط آن است که چرا هزینه درمان کرونا و داروی آن تحت 

پوشش بیمه قرار نمی گیرد؟

قالیباف به کرونا مبتال شد
از  به کرونا،  خود  ابتالی  اطالع  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

پیگیری امور و وظایف محوله از محل قرنطینه خبر داد.
در این توییت آمده است:

یکی از همکاران دفترم به کرونا مبتال شد نیمه شب پاسخ تست بنده 
هم اعالم و کرونا مثبت شد. در حال حاضر در قرنطینه هستم و پیگیر امور 

و وظایف محوله خواهم بود.

اهانت، جنگ با خداست
رئیس جمهور با تشکر از تفقد رهبر انقالب نسبت به دولت تاکید کرد: همانگونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند متهم کردن یکدیگر و سخنان ناروا گفتن ربطی 
به نقد ندارد و به گفته پیامبر )ص(اگر کسی مومنی را مورد اهانت قرار دهد با خدا 

اعالم جنگ کرده و در واقع اهانت کردن جنگ با خداست.
با اشاره به  حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت 
جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رهبر انقالب اظهار کرد: مقام معظم 
شرایط  در  ما  کردند.  تاکید  اجتماعی  انسجام  و  وحدت  بر  جلسه  این  در  رهبری 
عادی نیستیم و حتی اگر در شرایط عادی بودیم و تحریم و کرونا هم نبود و مردم 
هیچ مشکلی نداشتند باز هم برای توسعه و پیشرفت جامعه به برادری نیاز داشتند.

ها،  گویش  مرد،  و  زن  میان  جامعه  تمام  در  وحدت  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
همیشه  هم  امام)ره(  بود.  اسالمی  انقالب  برکات  از  مختلف  مذاهب  و  ها  زبان 
بر وحدت تاکید داشتند و می فرمودند از هیچ قدرت خارجی ترسی ندارند، اما از 
تفرقه میان مردم هراس دارند. ما اگر در این شرایط سخت امت واحده باشیم از 

گردنه ها عبور می کنیم.
روحانی در ادامه عنوان کرد: بی تردید در میان همه کسانی که در صحنه هستند 
چه در دولت و چه در قوای مقننه و قضائیه کسی نیست که بگوید من معصوم هستم 
و خطا ندارم و کار و عمل من قابل نقد نیست. مشورت با نخبگان و نیز دانشگاهیان 
و اهل نظر از افتخارات ماست و باید با هم شور کنیم و صدای هم را بشنویم. همه 
ما باید دلمان صاف و پاک باشد و گوش شنوا داشته باشیم. البته که نقد الزم است 

اما خیلی مهم است که نقد برای چه باشد.
رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: نقد برای مشوش کردن افکار مردم، 
فاصله بین گروه های مختلف و تضعیف روحیه و امید مردم دیگر نقد نیست. این 
چه جور نقدی است که خوبی ها و نقاط قوت را اصال نمی بیند و فقط نقاط ضعف 
را می بیند. اینکه اقدامات انجام شده توسط قوه مجریه را اصال نبینند نقد نیست. 

نقد آن است که قوت و ضعف را با هم ببینیم و راهکار نشان دهیم.
مسئولین  تمام  افزود:  است  نصیحت  اسالم  در  نقد  اسم  اینکه  بیان  با  وی 
می توانند مورد نقد قرار بگیرند. نصحیت یعنی خیرخواهی دلسوزانه و ریشه آن 
نقاط ضعف خود را  تا  برای تقویت طرف است  به معنای تقویت است. نصیحت 

از بین ببرد و قویتر شود.
با  انقالب در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله  با اشاره به سخنان رهبر  روحانی 
کرونا یادآور شد: هتک حرمت اشخاص، لجن پراکنی و نسبت دروغ به همدیگر 
دادن و متهم کردن و سخنان ناروا زدن ربطی به نقد ندارد. همانگونه که پیامبر 
فرموده اگر کسی مومنی را مورد اهانت قرار دهد انگار با خدا اعالم جنگ کرده و 
اهانت جنگ با خداست. آبروی مومن مثل خون اوست و اگر کسی با آبروی کسی 

بازی کند انگار او را کشته است.
وی اضافه کرد: مهم این است که در این شرایط کنار هم باشیم و رهبر معظم 
انقالب هم بر این موضوع تاکید کردند و روی سخن ایشان با همه ماست. نقد آری. 
دلسوزی کار خوبی است اما توهین، اهانت، سوء ظن، حرف ناروا و ایجاد شکاف و 
اختالف چیزی نیست که نظام و جمهوری اسالمی بربتابند. همانطور که رهبری 
فرمودند لجن پراکنی و بردن آبرو اخالق آمریکایی هاست. ما که پیرو آمریکایی ها 
نیستیم بلکه پیرو پیامبری هستیم که پیامبر عفو و گذشت است و پیامبری است که 

حتی برای آنها که ایشان را آزار می دادند استغفار می کرد.
روحانی با تشکر از تفقد رهبری نسبت به دولت و رئیس جمهور اظهار کرد: 
این اقدام رهبر انقالب در این شرایط سخت بار مسئولیت ما را سنگین تر کرد. وقتی 
رهبر معظم انقالب از قوه مجریه حمایت می کند ما باید بیشتر توجه کنیم که اگر 

مشکلی هست آن را حل کنیم و گره ها را باز کنیم.
اخیر ستاد  انقالب در جلسه  یادآور شد: حضور رهبر  ادامه  رئیس جمهور در 
ملی مقابله با کرونا برای ما فرصت مغتنمی بود و ایشان بیانات مهمی ایراد فرمودند 
که تقریبا همه الهام گرفته از مکتب پیامبر)ص( و امام صادق )ع( و توصیه های 
دین درباره سالمت مردم، اخالق و برادری بود. ایشان نکات مهمی برای تکمیل و 

تصحیح راهی که ستاد در حال طی کردن آن است فرمودند.

اعتراض خانواده ها به طوالنی بودن آموزش های مدارس غیردولتی 
و  موزش  آ یرکل  مد
اشاره  با  تهران  پرورش شهر 
به نگرانی، اعتراض و خستگی 
والدین برای آموزش های طوالنی برخی 
از مدارس در شبکه مجازی، بر رعایت 
مطابق  درس  کالس  های  ساعت 
دستورالعمل ارسالی آموزش و پرورش 

تاکید کرد.
م  پیا ر  د ند  و فوالد لرضا  ا عبد
و  خاص  مدارس  به  خطاب  تصویری 
غیردولتی گفت: متاسفانه مشاهده شده 
است که در طول ایام گذشته برخالف 
نحوه  درباره  که  ارسالی  دستورالعمل 
های  کالس  زمان  و  مدارس  اداره 
درس ارسال شد برخی مدارس تخطی 
کرده اند و دقیقا برنامه هفتگی حضوری 
دانش آموزان را در فضای مجازی دنبال 

می کنند.
وی افزود: حداکثر تدریس کالس 
زمان  در  آموزش  مجازی  آموزش  در 
 3۵ دوم  و  اول  متوسطه  برای  بحران 

ابتدایی ۲۵ دقیقه  برای دوره  دقیقه و 
به  و  مدارس  بعضی  متاسفانه  است. 
وارد  نوعی  به  ویژه مدارس غیردولتی 
ربع  یک  ساعت  از  و  اند  شده  رقابت 
در  را  ها  بچه   ۱۵ یا   ۱۴ تا  هشت  به 
دارند  می  نگه  مجازی  های  کالس 
و همچنین کالس های فوق برنامه و 
کتاب های غیر درسی را در این برنامه 

ها جا می دهند.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر 
مدارس ساعت  باید  کرد:  تاکید  تهران 

را  مجازی  های  کالس  در  آموزش 
شماره  ارسالی  دستورالعمل  اساس  بر 
۷/۱۱8۶۴۲ که در تاریخ ۲۷ مهر سال 
جاری ابالغ شد رعایت کنند. همچنین 
کتب غیر درسی به هیچ عنوان نباید در 
این برنامه تدریس شود و تاکید بر روی 

برنامه درسی ملی است.
فوالدوند ضمن هشدار به مدارس 
غیر دولتی و خاص عنوان کرد: دانش 
باید  اینگونه  طوالنی  مدت  آموزان 
در  آموز  دانش  جسم  و  ببینند  آموزش 

خطر است. باید سالمت دانش آموز در 
اولویت باشد و باید رعایت زمان مقرر 

رعایت شود.
کنم  می  خواهش  داد:  ادامه  وی 
سالمتی  دولتی  غیر  مدارس  موسسان 
دهند.  قرار  نظر  مد  را  آموزان  دانش 
برنامه ورزش صبحگاهی برای تحرک 
همان  در  شان  دانش آموزان  شادابی  و 
بستر شاد و از طریق الیو ارائه و ارتباط 
با دانش آموزان داشته داشته باشند. اصل 
تاکید ما بر استفاده از شبکه شاد است.

شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تهران اضافه کرد: مطالبی که بیان شد 
خواسته خانواده هاست آنها از آموزش 
مجازی  شبکه  در  طوالنی  و  مداوم 
خسته شده اند. تاکید ما این است که از 
محتوای درست و غنی آموزشی شبکه 
شاد استفاده شود و دانش آموزان را بعد 
مباحث  تکرار  تماشای  به  تدریس  از 
تلویزیونی  داده شده در مدرسه  ترتیب 

ارجاع دهید.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پرونده کنکور۱۴۰۰ بر اساس نظام جدید بسته شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعالم آخرین وضعیت کنکور 
۱۴۰۰ گفت: داوطلبان نظام قدیم یک سال فرصت دارند که خود را براساس تغییرات 

جدید برای کنکور ۱۴۰۰ آماده کنند.
دکتر ابراهیم خدایی در تشریح آخرین وضعیت برگزاری کنکور نظام قدیم 
اظهار داشت: این موضوع دو بار، یکبار آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

و یکبار دیگر نیز در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.
وی در رابطه با اعداد و ارقامی که در زمینه داوطلبان نظام قدیم مطرح می شود، 
گفت: من نمی پسندم. این اعداد از سوی کسانی مطرح می شود که اطالعات درستی 
ندارند. در سال ۹۹ تعداد ۲۵۹ هزار نفر داوطلب نظام قدیم در کنکور شرکت کردند 
که از این تعداد حدود ۶3 هزار نفر به دلیل اینکه سال گذشته انتخاب نوع نظام 
اختیاری بود، به سواالت نظام جدید پاسخ دادند و ۱۹۶ هزار نفر به سئواالت نظام 
قدیم پاسخ دادند. از تعداد ۱۹۶ هزار نفر، تعداد ۵3 هزار نفر فارغ التحصیالن کاردانی، 

کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
خدایی ادامه داد: حدود ۱۴۲ هزار نفر از تعداد ۱۹۶ هزار نفر داوطلبانی که 
به سئواالت نظام قدیم پاسخ دادند کسانی بودند که حداقل 3 بار کنکور دادند که 
از این تعداد ۱۱۷ هزار نفر از آنها داوطلب گروه علوم تجربی بودند. در واقع همه 
این داوطلبان می خواستند در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرش 
شوند. در واقع زیر 8 درصد از داوطلبان نظام قدیم داوطلب سایر گروه ها و رشته های 

آموزشی هستند.
رئیس سازمان سنجش کشور افزود: اعدادی که در خصوص تعداد داوطلبان 
نظام قدیم اعالم می کنند واقعًا درست نیست و من درخواست می کنم کسانی که 

اطالعاتی ندارند، ذهن داوطلبان و جامعه را مخدوش نکنند.
خدایی تاکید کرد: آخرین سالی که داوطلبان نظام قدیم وارد کنکور شدند 
در سال ۹۷ بود که حداقل سه مرتبه از سال ۹۷ تا ۹۹، کنکور نظام قدیم داده اند. 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال های ۹8 و ۹۹ برای آخرین بار با کنکور 
متقاضیان نظام قدیم موافقت کرد. ما از یک سال قبل اعالم کردیم که سال ۹۹ 

آخرین سال کنکور نظام قدیمی ها است.
وی افزود: اما اصل مشکل داوطلب نظام جدید و قدیم در این است که نظام 
آموزش متوسطه ما از سال ۹۴ تغییر یافته است. ما سه سال سواالت مشترک برای 
داوطلبان دو نظام آموزشی طراحی کردیم و برای اینکه سواالت ما هم تراز باشد 
و سختی و دشواری آن برطرف شود، مجبور هستیم در کنکور به بخش مشترکات 

تاکید داشته باشیم.
رئیس سازمان سنجش خاطر نشان کرد: برای آنکه سؤاالت هم تراز باشد، 
مباحث جدید نظام آموزش متوسطه در آزمون کمتر مطرح می شود و در نتیجه نه 
دانش آموز و نه معلم به تغییرات نظام آموزش متوسط که بیش از ۶ سال است 
شروع شده، توجهی نمی کند. در حالی که تغییرات نظام آموزش متوسطه براساس 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت گرفته بنابراین نمی شود کل سیستم 
پزشکی،  رشته  سه  وارد  می خواهند  فقط  که  شود  عده ای  معطل  کشور  آموزش 

دندانپزشکی و داروسازی شوند.
وی تاکید کرد: ما تغییرات کنکور را از یک سال قبل اعالم کردیم و تمامی 
استدالل ها در مراکز ذی ربط بررسی و اعالم شد بنابراین آنچه تصویب شد، مصوبه 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و کنکور سال ۱۴۰۰ نیز براساس این مصوبه 
تعیین تکلیف شده و دستور کار دیگری وجود ندارد که بخواهیم آن را مجدداً در 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی کنیم. درخواست داوطلبان کنکور مورد 

بررسی قرار گرفته چرا که این شورا بدون این درخواست ها مصوبه ای نداشت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: از نظر شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو پرونده نظام قدیم و جدید برای کنکور ۱۴۰۰ بسته شده و سال 
آینده سواالت نظام جدید مطرح خواهد شد. محتوای درسی نظام جدید نیز ساده تر 
از نظام قدیم است، بنابراین توصیه می کنم داوطلبان در این یک سالی که وقت 

دارند مطالبی که مشترکات زیادی دارد را مورد مطالعه قرار بدهند.
خدایی در پایان اعالم کرد که نتایج کنکور سراسری تا ۱۰ آبان اعالم می شود.

مرگ فروشنده مواد مخدر با شلیک پلیس
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی درباره پرونده تیراندازی به یک نفر 

در اسفراین توضیحاتی ارائه کرد.
 حجت االسالم جعفری، با بیان این که این مجرم دارای سوابق متعدد کیفری 
در موضوعات مختلف بوده، خاطرنشان کرد: این فرد شش فقره محکومیت قطعی 
درخصوص فروش مواد مخدر داشته است و تعدادی از پرونده های دیگر وی نیز 

در جریان است.
حجت االسالم جعفری گفت: این متهم برای رسیدگی به این پرونده ها هم 

احضار و هم در صورت عدم حضور موجه، حکم جلب وی صادر می شد.
وی افزود: بر همین اساس در آن روز گزارش هایی به نیروی انتظامی مبنی 
بر ادامه فروش مواد مخدر در نقاط مختلف شهر داده و نیروی انتظامی به محل 
اعزام شد و مجرم با مشاهده ماموران نیروی انتظامی مبادرت به فرار کرد که 
در حین فرار بچه خردسالی را به گروگان گرفت که با مداخله و تالش ماموران 
مجبور به آزادی او شد. مجرم سپس با چاقو به راننده پرایدی درحال گذر حمله 
کرد و قصد داشت راننده را گروگان بگیرد و از اتومبیل وی برای فرار استفاده 
کند که موفق نشد.سرانجام  مأموران در مراحل تعقیب و گریز چند نوبت به وی 
اخطار داده  و حتی دو مرحله تیر هوایی شلیک کردند که مقتول بی توجهی کردو 
در تیراندازی بعدی گلوله یی به ران پای راست وی اصابت کرده و بالفاصله به 

بیمارستان اعزام شد که به علت »پارگی عروق و شدت خونریزی« فوت کرد.

همراهان یک بیمار با کادر درمان درگیر شدند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با اعالم خبر درگیری فیزیکی 
چند تن از همراهان یک بیمار با کادر درمان در بیمارستان پیروز الهیجان اظهار 

داشت: روز چهارم آبان، مردی بیمار و بسیار بدحال جهت ادامه درمان دیالیز از 
بیمارستان سیاهکل به بیمارستان پیروز الهیجان ارجاع شد که با توجه به وضعیت 
بحرانی وی بالفاصله به اتاق عمل منتقل و تحت عملیات احیای قلبی و ریوی 
قرار گرفت و در ادامه دکتر بیهوشی نیز جهت ارائه خدمت بر بالین بیمار حاضر 
شد، اما به رغم تالش کادر درمان، متاسفانه بیمار، حین دریافت خدمات احیای 

قلبی و ریوی فوت شد.
دکتر دهنادی مقدم افزود: پس از این واقعه، همراهان بیمار، اقدام به باز 
به دو پزشک حمله ور  و  درمانی کردند  به کادر  و فحاشی  اتاق عمل  در  کردن 

شده و صدماتی به آن ها وارد کرده و درب و شیشه های اتاق عمل را شکستند.

چهار پناهجوی ایرانی در کانال مانش غرق شدند 
یک زن و یک مرد پناهجو به همراه دو کودک پنج و هشت ساله که گفته 

می شود ایرانی هستند صبح روز سه شنبه در کانال مانش غرق شدند.
قایق حامل پناهجویان که قصد داشت سرنشینانش را به انگلیس برساند 
در کانال مانش غرق شد. مقام های محلی شهر دانکرک فرانسه که این قایق در 
نزدیکی این شهر دچار حادثه شده است از انتقال ۱8 پناهجوی سرنشین این قایق 
در جریان عملیات نجات خبر داده اند. آنان همچنین از ناپدید شدن یک نوزاد خبر 
می دهند. با این حال تا لحظه تنظیم این خبر تعداد دقیق سرنشینان این قایق 
اعالم نشده است.مارلن شیاپا، نماینده وزیر کشور در امور شهروندی عصر سه شنبه 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که »با غم و اندوه فراوان از غرق شدن 
یک قایق حامل ۱۹ پناهجو که تصمیم داشت به انگلیس برود« مطلع شده  است.

با این حال اگر چه احتمال زنده ماندن یک فرد غرق شده در آب ۱۴ درجه 
۵ ساعت است اما همچنان جستجو برای نجات دیگر سرنشینان احتمالی این 

قایق ادامه دارد.
پناهجویان توسط دادستان  تحقیقات درباره علت غرق شدن قایق حامل 
شهر دانکرک آغاز شده است. بر اساس اولین بررسی ها شرایط آب و هوایی این 

گذرگاه آبی مناسب نبوده است.
یک قایقران انگلیسی که شاهد غرق شدن قایق حامل پناهجویان بود این 
حادثه را به مقام های مسئول اطالع داد. متعاقب این اطالع رسانی کشتی های 

فرانسوی و یک هلیکوپتر ارتش بلژیک وارد عمل شدند.
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جواد احمدی

استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره 
ای اسپیس ایکس باید بدانید.

اسپیس ایکس قصد دارد با فرستادن هزاران ماهواره ی استارلینک به مدارهای 
پایینی زمین، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را در همه جای جهان فراهم کند.

تقریبا 3 میلیارد نفر یا حدود ۴۰ درصد جمعیت دنیا از دسترسی به اینترنت 
محروم اند و از ۴٫۵ میلیارد نفر مشترک فعلی نیز خیلی ها دسترسی به اینترنت 
پرسرعت، ارزان و باکیفیت ندارند. برای همین است که اخبار از راه رسیدن اینترنت 
ماهواره ای استارلینک بسیاری از کاربران را امیدوار کرده است. در این مطلب قرار 
است با اینترنت ماهواره ای و مخصوصا پروژه ی استارلینک اسپیس ایکس بیشتر 

آشنا شویم. با زومیت همراه باشید.
اینترنت ماهواره ای

اینترنت ماهواره ای پدیده ی جدیدی نیست و همین حاال نیز شرکت هایی 
وجود دارند که خدمات اینترنت ماهواره ای ارائه می دهند. بزرگ ترین ارائه دهنده های 
هیوزنت  (و   ViaSat( ویاست  شرکت  دو  درحال حاضر  ماهواره ای  اینترنت 
)HughesNet (هستند. جالب است بدانید هر دو این شرکت ها برای اولین بار 
و هیوزنت ۱٫3  دادند  ارائه  را  ماهواره ای خود  اینترنت  در سال ۲۰۱۲ سرویس 

میلیون نفر مشترک در آمریکا دارد.
اما چرا این بار داستان فرق می کند و همه ی دنیا با اشتیاق فراوان اخبار 
پروژه ی استارلینک را دنبال می کنند و بی صبرانه منتظر عرضه ی اینترنت ماهواره ای 

اسپیس ایکس هستند؟
جواب پرسش باال در تفاوت سیستم منظومه ی ماهواره ای استارلینک با دیگر 

منظومه های ماهواره ای اینترنتی نهفته است:
استارلینک قرار است جهانی باشد و ازلحاظ تئوری قابلیت سرویس دهی آن 

مختص منطقه ی جغرافیایی خاصی نخواهد بود.
استارلینک باتوجه به تعداد بیشتر ماهواره، پهنای باند بسیار بیشتری خواهد 

داشت و درنتیجه به کاربران بسیار بیشتری سرویس خواهد داد.
ازهمه مهم تر، استارلینک سرعت بسیار بیشتر و تأخیر یا Latency بسیار 

کم تری نسبت به دیگر اینترنت های ماهواره ای دارد.
اسپیس ایکس در تاریخ ۲8 اکتبر ۲۰۲۰ رسما دعوت نامه ی بتای عمومی 
تا  ارسال کرد  بودند  این ثبت نام کرده  از  برای کاربرانی که پیش  را  استارلینک 
هزینه ی استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک و قیمت دیش )آنتن آرایه فازی( 

آن پس از مدت ها گمانه زنی، رسما مشخص شود.
بر اساس اعالم اسپیس ایکس کاربران بتای عمومی برای استفاده از اینترنت 
استارلینک باید آنتن مخصوص آن را با قیمت ۴۹۹ دالر از اسپیس ایکس تهیه و 

ماهیانه ۹۹ دالر بابت حق اشتراک آن پرداخت کنند.
وان وب درابتدا قرار بود منظومه ای ماهواره ای متشکل از ۶۵۰ ماهواره ی 
مخابراتی در ارتفاع ۱۲۰۰ کیلومتری از سطح زمین باشد. با شیوع ویروس کرونا و 
سقوط بازارهای مالی، سافت بنک، بزرگ ترین سرمایه گذار وان وب تصمیم گرفت 
به سرمایه گذاری خود در این شرکت پایان دهد و درنتیجه وان وب در ماه مارس 

۲۰۲۰ اعالم ورشکستگی کرد.
وان وب تا پیش از اعالم ورشکستگی ۷۴ ماهواره در مدار زمین قرار داده 
بود و حتی بعد از ورشکستگی نیز درخواست مجوز برای ارسال ۴8 هزار ماهواره ی 
دیگر به FCC داده بود. سرانجام در جوالی ۲۰۲۰ اعالم شد که دولت بریتانیا 
مزایده ی خرید وان وب را با مبلغ پیشنهادی ۵۰۰ میلیون دالر برنده شده است. 
بسیاری گمانه زنی می کنند که باتوجه به خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا، هدف این 
کشور از خرید این منظومه ی ماهواره ای، ایجاد سیستم موقعیت یاب جهانی شبیه 
به GPS و مشابه اروپایی آن گالیله است، نه ارائه ی خدمات اینترنت ماهواره ای.

جالب است بدانید دو شرکت چینی به همراه اسپیس ایکس و آمازون نیز در 
میان شرکت کنندگان در مزایده ی خرید وان وب بودند. از آن جایی که FCC تنها 
اجازه ی استفاده ی طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیسی را به هر شرکت 
می دهد، به احتمال زیاد هدف اسپیس ایکس و آمازون از اقدام برای خرید این 
شرکت ورشکسته، تنها به دست آوردن حق استفاده از طیف طول موج وان وب 

بوده است، نه دستیابی به ماهواره ها و تکنولوژی های آن.

و  ه  فا ر کل  یر مد
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی 
پرورش با اشاره به ۱۵ آبان 
اسامی  ارسال  مهلت  آخرین  عنوان  به 
گفت:  بیمه  شعب  به  شوندگان  بیمه 
کارت بیمه حوادث و درمان مازاد دانش 
آموزی و کارکنان از طریق سایت همگام 
صادر و در اختیار خانواده ها و کارکنان 

قرار خواهد گرفت.
درخصوص  کریمی فر  ز  ر د گو
مازاد  درمان  و  بیمه حوادث  تفاهم نامه 
دانش آموزان و کارکنان مدارس دولتی و 
غیردولتی آموزش و پرورش اظهار کرد: 
این تفاهم نامه بین شرکت سهامی بیمه 
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت  و  معلم 
منابع وزارت آموزش و پرورش، در زمینه 
بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان 
مسئولیت  بیمه  و همچنین  کارکنان  و 
یکدیگر  قبال  در  شدگان  بیمه  مدنی 
تحصیلی  سال  برای  ثالث  اشخاص  و 
بیمه  قانون  اساس  بر   ۱3۹۹-۱۴۰۰
نامه های  آیین  و   ۱3۱۶ سال  مصوب 

مصوب شورای عالی بیمه و عرف بیمه 
در کشور و شرایط عمومی بیمه درمان، 
عمر و حوادث اشخاص منعقد شده است.

این  اساس  بر  افزود:  کریمی فر 
بیمه  اسامی  ارسال  مهلت  تفاهم نامه 
شدگان به شعب بیمه تا تاریخ ۱۵ آبان 
۹۹ در نظرگرفته شده است و بر طبق 
آن بیمه گذار متعهد می شود به منظور 
تعمیم و گسترش پوشش های بیمه ای 
تا  کند  اتخاذ  ترتیبی  شدگان،  بیمه  به 

هر  در  پرورش  و  آموزش  ادارات  کلیه 
آمار  )طبق  یا شهرستان  ناحیه  منطقه، 
در  کارگزینی  سوابق  و  ثبت نام  دفتر 
اول مهرماه ۹۹ مربوط به اداره یا واحد 
آموزشی( نسبت به جمع آوری فهرست 
اسامی و مشخصات شناسنامه ای بیمه 
شدگان با تفکیک دانش آموزان رایگان 
)براساس سامانه سناد( اقدام و حداکثر 
تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۹ به شعب بیمه یا 
شعب  توسط  شده  معرفی  نمایندگان 

مربوطه تحویل دهند.
در  رفاه  و  پشتیبانی  مدیرکل 
بیمه  کارت  صدور  نحوه  خصوص 
گفت:  آموزی  دانش  درمان  و  حوادث 
برای بهره مندی تمامی بیمه شدگان از 
مزایای این پوشش بیمه ای، با همکاری 
شرکت بیمه معلم برای هر یک از بیمه 
شدگان کارت بیمه )با خالصه تعهدات 
قرارداد( صادر شده که از طریق سایت 
همگام در اختیار اولیای دانش آموزان و 
تمامی بیمه شدگان قرار خواهد گرفت.

رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و 
پرورش، وی افزود: با توجه به صدور 
کارت از طریق سایت همگام، ضروری 
پرورش  و  آموزش  کل  ادارات  است 
مناطق و نواحی تابعه و کلیه واحدهای 
آموزشی از دسترسی تمام بیمه شدگان 
همگام  سایت  به  آموزان  دانش  و 
مطمئن شوند تا بیمه شوندگان بتوانند 
رداد  قرا این  خدمات  ز  ا راحتی  به 

استفاده کنند.

نحوه صدور و بهره مندی دانش آموزان از کارت بیمه حوادث و درمان 

در تفاهم نامه ای بین دانشگاه تربیت 
آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  و  مدرس 
کیش عالوه بر توسعه همکاری های علمی، 
بین  نوآورانه دانشگاه  آموزشی، پژوهشی و 
المللی خصوصی در این منطقه راه اندازی 

می شود.
ر  د ی  حمد ا تقی  محمد  کتر  د
دانشگاه  بین  نامه   تفاهم  مراسم انعقاد 
تربیت مدرس و سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به رویکرد مبتکرانه سازمان منطقه آزاد 
کیش در طراحی ساز و کارهای خردمندانه 
دانشگاه  پایدار، گفت:  توسعه  به  نیل  برای 
ماموریت  با   ۱3۶۱ سال  از  مدرس  تربیت 
کشور  های  دانشگاه  مدرس  نیروی  تامین 
سیاسی،  تغییرات  بخاطر  که  شرایطی  در 
بود،  محسوس  ها  دانشگاه  در  استاد  خال 
از رشد و  تشکیل شد و در ۴ دهه گذشته 
توسعه بسیار خوبی برخوردار شده است. وی 
افزود: دانشگاه تربیت مدرس پس از فراز و 
فرودهای فراوان و خط شکنی های حساب 
در  مطلوبی  علمی  جایگاه  در  اکنون  شده، 
داخل و خارج کشور قرار گرفته و به لحاظ 
اتکا به توان و استعدادهای داخل، توانسته 
نور امیدی در میان جوانان کشور ایجاد نماید.

احمدی خاطر نشان کرد: با دستیابی 
به بسیاری از ماموریت ها و اهداف و تالش 
ها، اکنون مراحل به بار نشستن فناوری ها 
و ایده های نوآورانه را دنبال می کنیم و در 
طرح  از  شماری  سازی  تجاری  مسیر  این 
نمائیم. ضمن  را دنبال می  برنامه ها  ها و 
با  نیز  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  اینکه 
اجرای طرح های بسیار خالقانه و اثربخش، 
مورد توجه معاونت علمی و فناوری ریاست 
برنامه های کالن  و  گرفته  قرار  جمهوری 

ملی را تعقیب می نماید.
با اشاره به این که تا کنون 3۵  وی 
تحصیالت  در  التحصیل  فارغ  نفر  هزار 
نفر  هزار   ۱۰ اکنون  و  ایم  داشته  تکمیلی 
در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق 
دکتری در این دانشگاه به تحصیل مشغولند، 
گفت: در حال حاضر مباحث مرتبط با توسعه 
روابط بین الملل، حوزه های بین رشته ای، 
های  دانشگاه  با  ای  شبکه  های  همکاری 
توان  به  اتکاء  و  و خارج، خودکفایی  داخل 
داخلی در حوزه مدیریتی و تامین بودجه و 
ارتقا کارآمدی و کیفیت در امور دانشگاه را به 
عنوان سرفصل های کاری دنبال می کنیم.

دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مظفری  غالمحسین  مدرس؛  بیت  تر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در 
این جلسه با ابراز خرسندی از تعامل با بخش 
های  بخش  از  یکی  عنوان  به  دانشگاهی 
پیشران کشور گفت: کیش، جزیره و منطقه 
کوچکی از ایران عزیزمان است که طرح ها 
و اتفاقات بزرگی را در دستور کار قرار داده 
و نتایج آن یکی یکی به ثمر خواهد نشست.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس 

حال  در  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
به  و  دانشگاه های مطرح  تمامی  با  حاضر 
ایم  به همکاری روشمند رسیده  نام کشور 
با تعریف زمینه های همکاری  بنا داریم  و 
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  مشترک 
مشترک و مورد عالقه طرفین، این جزیره 
زیبا را به قطب و هاب علمی منطقه خلیج 

فارس و خاورمیانه تبدیل کنیم.
دانشگاه  شدن  فعال  به  اشاره  با  وی 
های کشور در کیش گفت: با یاری از این 
مراکز تولید دانش و نیز سایر مراکز علمی 
سایر  همچنین  و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  و 
فناوری کشور  نوآوری و  نواحی  پهنه ها و 
که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری راهبری می شود، اتفاق عظیمی در 

آینده برای کیش رقم خواهد خورد.
غالمحسین مظفری با اشاره به لزوم 
فعالیت  در  پژوهی  آینده  و  نگری  آینده 
های کالن گفت: درخواست ما از همه این 
دنبال  به  صرفا  که  است  این  ها  مجموعه 
تازه  نباشند و کارکردهای  موضوع آموزش 
ای را با اتخاذ رویکردهای نو برای فعالیت 
در کیش مد نظر قرار دهند. به عنوان مثال، 

سواحل  از  برخورداری  دلیل  به  ما  کشور 
از  زیادی  بسیار  استفاده  امکان  طوالنی، 
ظرفیت دریا و منابع الیتناهی آن دارد و با 
اتکا به آن می تواند خود را از اقتصاد وابسته 
به نفت رها کند و ما در این زمینه هرچقدر 
کار کنیم، باز کم است. به گفته مدیرعامل 
مساعدت  با  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
دانشگاه ها، کیش به کانون تعامل دانشگاه 
های کشور تبدیل شده است و ما در ادامه 
بین  دانشگاه  یک  ایجاد  با  داریم  قصد 
بدهیم.  ها  فعالیت  به  ای  تازه  بعد  المللی، 
خواهد  خصوصی  دانشگاهی  دانشگاه،  این 
سایر  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  که  بود 
دانشگاه های مطرح از موسسان و سهامداران 
آن خواهند بود و بخش خصوصی نیز بخش 
سازمان  داشت.مدیرعامل  خواهد  را  غالب 
منطقه آزاد کیش در ادامه گفت: دانشگاه بین 
المللی جدید، عالوه بر دانشگاه های داخل، 
با همکاری دانشگاه منتخب خارجی که بر 
کارشناسی  های  بررسی  و  ضوابط  اساس 
انتخاب خواهد شد، شکل می گیرد و بر آن 
است تا توجه بین المللی را برای تاثیرگذاری 

کشور به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، راه 
اندازی برج نوآوری کیش و استقرار شماری 
از شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و 
سایر شتاب دهنده ها را از توفیقات بدست 
آمده دانست و گفت: برخی از شرکت های 
و  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  بنیان  دانش 
خدمات نفت و گاز صادرات خوبی دارند و 
این روند باید تقویت شود. چرا که کشور بطور 
جدی نیازمند رشد فعالیت های نوآورانه است 
و کیش بهترین و مستعدترین پایلوت برای 

طی مسیر در این زمینه است.

دانشگاه بین المللی خصوصی در کیش تاسیس  می شود
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یک تحلیلگر اقتصادی با 
بیان اینکه ارزش پولی ملی در 
حال افول است، گفت: زمانی 
ریال باثبات می شود که اقتصاد کشور به 
سامان برسد. متاسفانه مجموعه بی نظم 
اصول،  از  یک  هیچ  بر  کشور  اقتصاد 
استوار  اقتصاد  علم  الزامات  و  قواعد 

نیست و غیر واقعی است.
 : کرد ر  ظها ا  ، ز جامسا محمود 
کشور  سیاسی  دولتی  اقتصاد  مجموعه 
تحت تاثیر دو عامل به سوی  انزوا سوق 
داده شده که یکی سیاست های ناکارآمد 
اقتصادی دولت و دیگری تحریم ها است 
که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده تر 
کرده است. این در حالی است که  در 
سرشار  درآمدهای  نژاد  احمدی  دوران 
نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن 
مشخص  اما  کرد  کشور  نصیب  زمان 
نشد که آن ها صرف چه اموری شدند که 
خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.

دالیل کاهش ارزش پول ملی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و 
ناخالص  تولید  تا  شد  باعث  تحریم ها 
پول  ارزش  از  و  یابد   کاهش  داخلی 
ارزش  کاهش  با  که  شود  کاسته  ملی 
ارزهای   سایر  ارزش  کشورمان،  پول 
معتبر جهان از جمله دالر رو به فزایش 

می گذارد.
منافذ  اکنون  جامساز،  گفته  به 
ورود دالر به اقتصاد کشور بسته شده و  
مبادالت بانکی و پولی ایران نیز محدود 
حاضر  حال  در  است.  شده  مسدود  یا 
روز  هر  کشور  داخلی  ناخالص  تولید 
کمتر می شود زیرا منابع کشور همچون 
درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته 
و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از 
با  سالیانه  بودجه های  منابع  مهم ترین 
کاهش چشمگیری روبرو شده  و دولت 
را در تنگنای شدید مالی قرار داده است 
و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از 
اقتصادی است،  مهم ترین عوامل رشد 
منفی شده و تکافوی پوشش استهالک 

سرمایه های مولد را نمی دهد.
ذخایر  با  نرخ دالر  افزایش  رابطه 

ارزی 
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با 
بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، 
افزایش نرخ دالر با کاهش ذخایر ارزی 
در  کرد:  اظهار  است،  ارتباط  در  کشور 
المللی  بین  صندوق  گزارش  تازه ترین 
پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از 
جمله ایران اعالم شده که ذخایر ارزی 
 ۲۰۱8 سال  در  ایران  دسترس  قابل 
اما  بوده  دالر  میلیارد   ۶/۱۲۱ حدود 
میلیارد دالر  به ۷/۱۲  در سال گذشته 
رسیده و امسال نیز به 8/8 میلیارد دالر 
آنجا  از  بنابراین  یافت؛  خواهد  کاهش 
که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی 
بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی 
کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر 
کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با 
باید  اما  می سازد  روبرو  عمده  چالش 
پول  ارزش  کاهش  تنها  که  پذیرفت 
زیرا  نیست،  دالر  افزایش  دلیل  ملی 
بازه  یک  در  ارز  بهای  شدید  نوسانات 
زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و 

انتظارات تورمی است. 
دالیل کاهش اخیر نرخ دالر

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی 
تومان عبور کرد  از مرز 3۲ هزار  دالر 
اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به 
داده  رخ  غریبی  اتفاق  اقتصادی  لحاظ 
را  ملی  پول  ارزش  افزایش  اسباب  که 
اندک  زمانی  یکباره در  تا  فراهم کرده 
را  تومانی   ۴۰۰۰ ارزش  کاهش  دالر 
تولید  زمان  این  در  آیا  کند؟  تجربه 

ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش 
پول مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر 
بانک مرکزی در تزریق  ۵۰ میلیون دالر 
تعین سقف ۵۰۰  و  ارز  بازار  به  روزانه 
صرافی ها   در  معامالت  دالری  میلیون 
بهای ارز را تا گذر از مرز 3۲ هزار تومان 
دالر  بهای  کاهش  قطعا  داد.  افزایش 
معطوف به دالیل غیر اقتصادی است. 
با کمبود ذخایر  آیا بانک مرکزی  حال 
ارزی قادر است بهای ارز را در حد ۲۰ 
روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی 
در بورس هم قابل مشاهده است. سه 
برابر شدن بهای یک سهم در  یک روز 

چگونه توجیه پذیر است ؟
افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
اکنون پول ملی ما آنچنان بی ارزش شده 
که می توان آن را با برخی از کشورهای 
فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول 
خود  پیشین  جایگاه  تواند  می  ما  ملی 
که جزو شش ارز معتبر بین المللی در 
جهان مبادله می شد را به دست  آورد که 
رانتی،  اقتصاد دولتی سیاسی  مجموعه 
با  رقابتی  آزاد  اقتصادی  نظام  یک  به 
محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. 
جهانی  اقتصاد  زنجیره  در  که  نظامی 
قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی 
میزانی  به  باید  دولت  باشد.  برخوردار 
تئوری های  که  کند  دخالت  اقتصاد  در 
حدود  پیشرفته  شده  تجربه  اقتصادی 

این دخالت را تعیین  کند.
حوزه  اکثر  در  رانت  گیری  شکل 

های اقتصادی

اکثر  در  کرد:  تاکید  جامساز  
مواد  همچون  قتصادی  ا حوزه های 
غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن 
مافیا شکل گرفته که به شدت در مسیر 
به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد 
سنگ اندازی کرده و از این آشفته بازار 
و  یافته  دست  نجومی  ثروت های  به 
روند  این  استمرار  که  سیاستی  هر  از 
می کنند.  ممانعت  کشد  چالش  به  را 
و    FATF تصویب  عدم  علل  از  یکی 
از  که  آن  به  وابسته  کنوانسیون های 
تراکنش های  سازی  شفاف  ملزومات 
ارزیابی  راستا  همین  در  هستند  مالی 

می شود. 
وی افزود: تخصیص نابهینه منابع 
اسباب  اقتصاد،  واقعی  نیازهای  بین 
گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک 
شدن سبد معیشتی و سلب رفاه اقتصادی 
و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات 
به  نسبت  را  جامعه  بی اعتمادی  و 
فراهم  دولت  اقتصادی  سیاست های 

کرده است. 
انحراف خصوصی سازی از مسیر 

واقعی خود
پایان  در  اقتصادی  تحلیلگر  این 
نفوذ  از  تأثیر  تحت  کرد:  خاطرنشان 
همین مافیای اقتصادی و چپاول ثروت 
به  سازی ها  خصوصی  که  است  ملی 
فساد گسترده  و سبب  انحراف کشیده 
و اختالس های نجومی شده  است. اگر 
منافع ملی در سیاست گذاری های داخلی 
می گرفت،  قرار  توجه  مورد  خارجی  و 
فقر  بین  طبقاتی  وسیع  شکاف  اکنون 
و غنی، افزایش نقدینگی در بخش های 
غیر مولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید 
دو  بیکاری  رشد  نرخ  داخلی،  ناخالص 
تنزل  ملی،  پول  ارزش  کاهش  رقمی، 
پناهی  بی  و  جامعه  آحاد  خرید  قدرت 
مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا،  
آن  تبع  به  و  اقتصادی  فساد  گسترش 
اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی 
اقتصادی  سیاسی  تحریم های  برابر  در 
برون  راه   . نبود  بار  اسف  حد  بدین  تا 
رفت از این چالش ها تغییر نگاه متولیان 
به سیاست های خارجی و داخلی است.

پرواز بیتکوین ادامه دارد
بیــت کویــن در ادامــه مســیر صعــودی خــود ۱3 هــزار و ۵۰۰ دالر 

را نیــز پشــت ســر گذاشــت.
ــن  ــد بیتکوی ــی رس ــر م ــه نظ ــی، ب ــی س ــی ان ب ــزارش س ــه گ ب
بــار دیگــر بــه روزهــای اوج خــود بازگشــته اســت چــرا کــه بــا صعــود 
مجــدد در آخریــن دور از معامــالت ارزهــای دیجیتالــی، بازدهــی هفتگــی 
محبــوب تریــن ارز دیجیتالــی جهــان بــه ۱3.۶۲ درصــد رســید. طــی ۲۴ 
ســاعت گذشــته بیتکویــن بــا ثبــت صعــود ۵.۵۵ درصــدی بــه ۱3 هــزار 

ــید. و ۶۰۰.۷3 دالر رس
برخــی از نهادهــای معتبــر جهانــی در روزهای گذشــته روی خوشــی 
بــه ارزهــای دیجیتالــی نشــان داده انــد تــا جایــی کــه بانــک مرکــزی 
روســیه از آغــاز طــرح پایلــوت روبــل دیجیتالــی در ســال آینــده و بانــک 
مرکــزی چیــن از موفقیــت تراکنــش هــای اولیــه خبــر داده انــد. اخیــرا 
اتحادیــه اروپــا نیــز اعــالم کــرده اســت وارد کار قانــون گــذاری معامالت 
ارزهــای دیجیتالــی خواهــد شــد و ایــن مســاله حاکــی از پذیــرش نقــش 

ارزهــای دیجیتالــی در آینــده نظــام مالــی جهــان خواهــد بــود.  
ــی در  ــد داروی ــای جدی ــرفت ه ــع از پیش ــی از مناب ــد برخ ــر چن ه
ــه  ــان ب ــن حــال شــمار مبتالی ــا ای ــد،  ب ــر داده ان ــا خب ــا کرون ــه ب مقابل
کرونــا در جهــان بــار دیگــر رونــدی صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت و 
بســیاری از کارشناســان نگــران بــروز مــوج دوم همــه گیــری بــه صــورت 
جهانــی در پاییــز هســتند. تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و ۱۶8 هــزار 
ــه کوویــد-۱۹ از  ــر ابتــال ب ــر اث نفــر در سراســر جهــان جــان خــود را ب
دســت داده انــد و بیــم افزایــش محســوس شــمار قربانیــان بــا تشــدید 

رونــد فعلــی وجــود دارد.
ــه  ــدود ب ــی مح ــای دیجیتال ــازار ارزه ــا در ب ــود قیمته ــه صع البت
بیتکویــن نبــود و قیمــت بســیاری از ارزهــای دیجیتالــی دیگــر افزایشــی 
بــود؛ بــه گونــه ای کــه اتریــوم بــا ۴.۷۷ درصــد صعــود بــه ۴۰۵.۷۰ دالر، 
بیــت کویــن کــش بــا 3.3۲ درصــد جهش بــه ۲۶۴.۷۷ دالر، الیــت کوین 
بــا ۴.۰۱ درصــد افزایــش بــه ۵۷.۷۶ دالر،  مونــرو بــا ۲.۶۲ درصــد صعــود 
بــه ۱33.۹۴ دالر، دش بــا ۲.۰8 درصــد افزایــش بــه ۷۰.88 دالر، زدکــش 
بــا ۲.۲ درصــد افزایــش بــه ۶۰.۷۶ دالر و میکــر بــا ۶.۰۶ درصــد صعــود 

بــه ۵88.۱3 دالر رســید.

سهم روز افزون تجدیدپذیرها 
در سبد انرژی ایران و جهان

تمایــل کشــورها از جملــه ایران بــرای اســتفاده از انرژی خورشــیدی 
و ســایر انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســال های اخیــر افزایــش چشــمگیری 

ــته است. داش
بــه بــاور کارشناســان، انــرژی خورشــیدی بهتــر و پاکتــر از انــرژی 
هــای تجدیــد ناپذیــر و ســنتی اســت و اثــرات زیســت محیطــی بســیار 

کمتــری دارد.
بــه گــزارش بلومبــرگ، بــه دنبــال افزایــش تعطیلــی  کســب و کارها 
در جهــان بــرای مهــار شــیوع ویــروس کرونــا، میــزان تقاضــا بــرای بــرق 
بــا کاهــش روبــرو شــده اســت و اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر در 

جهــان رو بــه افزایــش گذاشــته اســت.
نتایــج تحقیقــات گــروه محیــط  زیســتی انگلیســی امبــر نشــان مــی 
ــد  ــه در 83 درصــد از تولی ــرق در ۴8 کشــوری ک ــد ب ــزان تولی دهــد می
بــرق جهانــی نقــش دارنــد، حاکــی اســت نیــروی بــادی و خورشــیدی در 
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۴  نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ در مقایســه ب

درصــد افزایــش یافتــه اســت.
آمارهــا نشــان می دهــد چیــن، آمریــکا، ژاپــن، هنــد، آلمــان، ایتالیــا، 
انگلیــس، فرانســه، اســترالیا و پاکســتان بــه ترتیــب از نظــر تولیــد انــرژی 

خوشــیدی در جایــگاه اول تــا دهــم قــرار دارنــد.
چیــن در حــال حاضــر از نظــر تولیــد پنل هــای خورشــیدی در جایگاه 
نخســت در جهــان قــرار دارد.  ایــن درحالیســت کــه ایــن کشــور در ســال 

۱۹۹۹ حتــی یــک پنــل خورشــیدی هم نداشــت.
از دیگــر ســو بنابــر اعــالم آژانــس بین المللــی انرژی هــای 
ــر در ســال ۲۰۱۹، رکــورد  ــت انرژی هــای تجدیدپذی ــر، وضعی تجدیدپذی
ــه ثبــت رســاند و ظرفیــت تولیــد بــرق نصــب شــده ایــن  جدیــدی را ب

ــت. ــرده اس ــد ک ــگاوات رش ــش از ۲۰۰ گی ــش بی بخ
آمارهــا نشــان می دهــد در ایــن میــان چیــن و دیگــر اقتصادهــای 
ــرای  ــعه یافته ب ــای توس ــه اقتصاده ــبت ب ــری نس ــهم باالت ــور س نوظه
ســرمایه گذاری کلــی در انرژی هــای تجدیدپذیــر طــی پنــج ســال 

ــته اند. ــر داش اخی
ــد ۱۲  ــا رش ــال ۲۰۱۹ ب ــیدی در س ــرق خورش ــازار ب ــن ب همچنی
درصــدی بــه رکــورد ۱۱۵ گیگاواتــی رســیده اســت. انرژی هــای 
ــد  ــرای تولی ــده ب ــب ش ــت نص ــوم ظرفی ــک س ــش از ی ــر بی تجدیدپذی
بــرق و بیــش از ۲۶ درصــد بــرق تولیــد شــده در جهــان را برعهــده دارنــد.

ــه  ــال ۲۰۱۹ ب ــیدی در س ــی خورش ــرق حرارت ــی ب ــت جهان ظرفی
۴۷۹ گیــگاوات گرمایــی رســید کــه ۶۹ درصــد از آن ســهم چیــن بــود.

بــا نگاهــی اجمالــی بــه ایــن آمــار می تــوان دریافــت که کشــورهای 
خاورمیانــه در ایــن زمینــه نقــش بســزایی را در تولیــد انرژی هــای 
ــادی و  ــای ب ــرگ، نیروگاه ه ــزارش بلومب ــتند.به گ ــر دارا نیس تجدیدپذی
ــمال  ــه و ش ــرق در خاورمیان ــد از ب ــج درص ــدود پن ــا ح ــیدی تنه خورش

ــد. ــد می کنن ــا را تولی آفریق
از دیگــر ســو، کشــورهای تولیدکننــده نفــت در منطقــه خلیــج فارس 
در میــان بزرگتریــن تولیدکننــدگان گازهــای گلخانــه ای در جهــان قــرار 
ــات  ــاخت تاسیس ــد س ــا، رون ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــن ب دارند.همچنی

خورشــیدی در ابوظبــی، اردن و قطــر بــه تاخیــر افتــاده اســت.
عربســتان ســعودی کــه در حــال حاضر حــدود ۵۰۰ مــگاوات ظرفیت 
انــرژی تجدیدپذیــر دارد، افزایــش ۱۲۰ برابــری آن بــه ۶۰ گیــگاوات را تا 

ســال ۲۰3۰ هــدف گرفتــه اســت که عمــده آن خورشــیدی خواهــد بود.
امــارات نیــز تصمیــم دارد بزرگ تریــن مزرعــه انــرژی خورشــیدی 

جهــان را در صحــرای عربــی احــداث کنــد.
قطــر نیــز کــه سرشــار از نفــت و گاز طبیعــی اســت، از ســال ۲۰۱۷ 
تصمیــم گرفتــه اســت کــه میــزان وابســتگی بــه منابــع طبیعــی را کاهش 

دهــد و شــروع بــه اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر کــرده اســت.
قطــر همچنیــن بــه تازگــی یــک پــروژه خورشــیدی 8۰۰ مگاواتــی 
ــا  ــرژی خورشــیدی را ب ــه اســتفاده از ان ــرده اســت ک ــاز ک ــزرگ را آغ ب

ســرعت بیشــتری امکانپذیــر مــی کنــد.
در ایــران نیــز اقداماتــی جهــت اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

در حــال انجــام اســت.
بــه گفتــه دبیــرکل دفتــر نظــارت، تعییــن صالحیــت و کنتــرل پروژه 
ســازمان انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهره وری بــرق ایــران، ۲8 نیروگاه 

انــرژی هــای تجدیدپذیــر تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری می رســد.
ــرکت  ــداد ۵۴ ش ــر تع ــال حاض ــزود: در ح ــورد« اف ــب ن ــی ش “عل
ــادی،  ــر اعــم از خورشــیدی، ب در حــال احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذی

ــتند. ــگاوات هس ــت ۲۲۹ م ــوع ظرفی ــا مجم ــره ب ــی و غی برق آب
ــن  ــور، ضم ــای مذک ــرداری از نیروگاه ه ــا بهره ب ــه داد: ب وی ادام
تزریــق ســاالنه ۴۹3.۵ هــزار کیلــو وات ســاعت برق به شــبکه سراســری 
ــی، در  ــادل گاز طبیع ــب مع ــون مترمکع ــادل ۱۴۰ میلی ــرق کشــور، مع ب
ــی  ــرف آب، صرفه جوی ــر در مص ــون لیت ــوخت و ۱۰۹ میلی ــرف س مص
ــه میــزان 3۱8 هــزار تــن  می شــود و از آالیندگــی دی اکســید کربــن ب

در فرآینــد تولیــد بــرق کشــور کاســته خواهــد شــد.

تقاضـای نفـت در سـه ماه پایانـی ۲۰۲۰ هـم ضعیـف 
بود خواهـد 

مدیـر مالـی بی پـی اعـالم کرد کـه تقاضا بـرای نفت خـام تاکنون 
در سـه ماه پایانـی امسـال بی تغییـر و ضعیف بوده اسـت.

بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از لنـدن، مـوری اوچینـکالس روز 
سه شـنبه )ششـم آبان مـاه( اعـالم کـرد کـه تقاضـای جهانـی سـوخت 
تاکنـون در سـه ماه چهـارم سـال تغییر خیره کننده ای نداشـته اسـت، زیرا 

بهبـودی از همه گیـری ویـروس کرونـا همچنـان کند اسـت. 
وی گفـت: مقـدار بهره گیـری از ظرفیت پاالیشـی بی پـی همچنان 
حـدود 8۰ درصـد باقـی مانـده و ایـن در حالی اسـت که فروش سـوخت 

هنـوز ۱۵ درصـد کمتر از سـطح آن پیـش از همه  گیری کروناسـت.
برنـارد لونـی، مدیـر عامـل بی پـی روز دوشـنبه )پنجم آبان مـاه( در 
مجمـع انـرژی مجـازی سـراویک )CERAWeek( هنـد اعـالم کرده 
بـود: مـوج دوم همه گیـری ویـروس کرونـا در جهان شـاید کمی بیشـتر 
از آنچـه فکـر می کردیـم بـر تقاضـای جهانـی نفت تأثیر داشـته اسـت.

زنگنه: تحریم آمریکا ما را مصمم تر کرد
وزیـر نفـت بـا بی تأثیـر خوانـدن تحریـم شـامگاه دوشـنبه )پنجـم 
آبان مـاه( آمریـکا تأکید کـرد: این اقدام آمریکایی ها تنهـا من و همکارانم 

را در پیمـودن اهدافمـان مصمم تـر کرد.
بیـژن زنگنـه پـس از پایـان نشسـت با کمیسـیون عمـران مجلس 
شـورای اسـالمی در جمع خبرنگاران در واکنش به تحریم خود از سـوی 
وزارت خزانـه داری آمریـکا اظهار کرد: دسـتگاه اطالعاتـی آمریکا پس از 
هفـت سـال کشـف کردنـد که بیـژن زنگنـه، وزیر نفـت به دلیـل ارتباط 
بـا وزارت نفـت بایـد تحریـم شـود، ایـن مسـئله بسـیار ّسـری بـود و به 
ایـن دلیـل مـن را تحریـم کردنـد! واقعـا بـه خاطر ایـن هوشـمندی باید 

بـه آمریکایی هـا تبریـک گفت!
وی دربـاره تأثیـر اقـدام شـامگاه دوشـنبه آمریـکا با تأکید بـر اینکه 
ایـن تحریـم هیـچ تأثیـری نـدارد و مـا تحریم بودیـم، تصریح کـرد: من 
سـرمایه ای در بیـرون از ایـران نـدارم. این اقـدام آمریکایی هـا تنها من و 

همکارانـم را در پیمـودن اهدافمـان مصمم ترکرد.
نشست مفیدی بود

وزیـر نفـت دربـاره محـور نشسـت بـا اعضـای کمیسـیون عمـران 
مجلـس بـا بیـان اینکـه بیشـتر مباحـث مطرح شـده در ایـن نشسـت 
مربـوط بـه عمران شـهرها، روسـتاها و زیرسـاخت های آن بـود، تصریح 
کـرد: همچنیـن دربـاره موضـوع قیـر صحبـت زیادی شـد که مـا اعالم 
کردیـم آمادگـی داریـم آن را پـس از نهایـی شـدن قانونـی کـه مجلس 
آن را تصویـب کـرده، اجـرا کنیـم. این موضوع سـبب رونـق و عمران در 

شـهرهای کوچـک و روسـتاها خواهد شـد.
زنگنـه »بدهـی دولـت بـه پیمانـکاران« را کـه قرار اسـت از طریق 
تهاتـر نفـت انجـام شـود، موضوع دیگر این نشسـت عنوان کـرد و افزود: 
دربـاره چگونگـی عملیاتی شـدن این موضوع و مسـیری که برای اجرای 

آن باید طی شـود، توضیحاتی داده شـد.
وی از گازرسـانی روسـتا و شـهرها هـم به عنـوان دیگـر محـور یاد 
کـرد و گفـت: همچنیـن در این نشسـت بـر رعایت حریم خطـوط لوله و 

تأسیسـات نفتی تأکیـد کردم.
وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع مربـوط بـه بهینه سـازی 
مصـرف سـوخت هـم در این نشسـت مطـرح شـد، تصریح کـرد: در این 
زمینـه توضیح داده شـد که دو سـند همسـو بـا این موضوع تدوین شـده 
کـه سـند نخسـت مربـوط به عرضـه و تقاضـای گاز تا افق ۱۴۲۰ اسـت 
کـه در آن به طـور جـدی موضـوع بهینه سـازی دیـده شـده اسـت. ایـن 
موضوع به ویژه مرتبط با کمیسـیون عمران )مبحث ۱۹ سـاختمان( اسـت.  
زنگنـه ادامـه داد: سـند سـوخت و حمل ونقـل تـا افـق ۱۴۲۰ هـم 
تدوین شـده که قرار اسـت جزئیات بیشـتر آن با حضور دوسـتان تشـریح 
شـود و از دیدگاه هـای کمیسـیون عمـران در ایـن بخش اسـتفاده کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه طیـف وسـیعی از پرسـش ها در این نشسـت از 
اکتشـاف تـا گازرسـانی مطـرح شـد، افـزود: البتـه فرصت نشـد بـه همه 
پرسـش ها پاسـخ دهـم، امـا در فرصـت دیگـر خدمـت دوسـتان خواهـم 

رسـید، از نظـر مـن نشسـت  مفیـدی بود.
نشسـت  محورهـای  قیـر،  بحـث  و  سـوخت  تأمیـن  گازرسـانی، 

مجلـس عمـران  کمیسـیون 
در همیـن حـال، رحمـت اهلل فیـروزی دربـاره  نشسـت کمیسـیون 
عمـران مجلـس بـا وزیر نفت گفت: در این نشسـت گزارشـی از مسـائل 
بخـش حمل ونقـل و تامیـن سـوخت ارائـه و ایـن مـوارد بـا حضـور وزیر 

نفـت به بحث گذاشـته شـد.
وی اظهـار کـرد: نماینـدگان و اعضـای کمیسـیون عمـران در این 
نشسـت مـواردی را دربـاره مسـائل حوزه هـای انتخابیـه خـود به ویژه در 
بحـث تأمیـن سـوخت، قیر و گازرسـانی بـه مناطق مطرح کردنـد و وزیر 

نفـت نیـز در ایـن زمینـه توضیحاتـی ارائه داد.

نیمی از تولید نفت و گاز خلیج مکزیکوی آمریکا تعطیل شد
تقریبـا نیمـی از تولیـد نفـت و گاز خلیـج مکزیکوی آمریکا روز سـه 

شـنبه در آسـتانه وقوع طوفان گرمسـیری زتا تعطیل شـد.
اداره ایمنـی و محیـط زیسـت آمریـکا اعالم کـرد تولیـد ۹۱۴ هزار 
و 8۱۱ بشـکه در روز نفـت معـادل ۴۹.۴۵ درصـد و ۱۵۰۰ میلیـون فوت 
مکعـب در روز گاز طبیعـی معـادل ۵۵.3۵ درصـد تولیـد خلیـج مکزیکـو 
تعطیل شـده اسـت. حدود ۲۵ درصد از سـکوهای فراسـاحلی این منطقه 

معـادل ۱۵۷ تاسیسـات تاکنـون تخلیه شـده اند.
شـرکتهای شـورون، شـل، بریتیـش پترولیـوم، بـی اچ پـی، مورفی 
اویـل و اکوئینـور همگـی تاییـد کردنـد که سـکوهای فراسـاحلی و تولید 
را در آسـتانه نزدیـک شـدن طوفـان گرمسـیری زتـا تعطیـل کـرده انـد. 
شـرکتهای شـورون و بریتیش پترولیوم تقریبا همه سـکوهای فراسـاحلی 
خـود را تعطیـل کردند.تولید نفت و گاز خلیـج مکزیکوی آمریکا در فصل 
طوفان آتالنتیک در سـال ۲۰۲۰ بار دیگر مختل شـده اسـت. زتا بیسـت 

و هفتمین طوفان امسـال اسـت.
اوایـل اکتبـر طوفـان دلتا باعـث تعطیلی بیش از ۹۰ درصـد از تولید 
۱.۹ میلیـون بشـکه در روز نفـت خلیـج مکزیکو شـد اما انتظـار نمی رود 
زتـا باعـث تعطیلـی کامل تولید شـود. طوفانهایی شـامل دلتا، بتا، سـالی، 
مارکـو، لـورا، هانـا و کریسـتوبال در اکتبـر فعالیتهـای تولیـد نفـت و گاز 
ایـن منطقـه را مختـل کردنـد. تولید فراسـاحلی خلیج مکزیکـوی آمریکا 
حـدود ۱۷ درصـد از تولیـد نفـت و پنـج درصـد از تولیـد گاز طبیعـی این 

کشـور را تشـکیل می دهد.
طوفان زتا در مسـیر خود ممکن اسـت ظرفیت پاالیش ۲.۷ میلیون 
بشـکه در روز را که در لوییزیانا واقع اسـت، مختل کند. پاالیشـگاهها بر 
اسـاس طرحهـای آمادگـی و واکنـش در برابـر طوفان، بـه رصد وضعیت 
طوفـان زتـا ادامـه مـی دهند. شـرکت شـل قصـد دارد در طـول طوفان 
بـه فعالیـت پاالیشـگاهها و کارخانـه هـای پتروشـیمی خـود در لوییزیانا 

و آالبامـا ادامه دهد.
بـر اسـاس گزارش پالتـس، منابـع آگاه اظهار کردنـد تصمیم برای 
کاهـش ظرفیـت فعالیـت یـا تعطیلی با توجه به شـدت، موقعیـت و زمان 
وقـوع طوفـان در ۲۴ سـاعت آینـده گرفتـه خواهـد شد.پاالیشـگاه لیک 
چارلـز شـرکت سـیتگو پترولیـوم بـه دلیـل صدماتـی کـه در اوت بدنبال 
وقـوع طوفـان لـورا دید، تعطیـل مانده و پاالیش االینـس فیلیپس ۶۶ در 

بـل چیـس لوییزیانـا هم بـرای کارهـای تعمیراتی تعطیل اسـت.

یک اقتصاد دان مطرح کرد؛

دالیل غیر اقتصادی در کاهش بهای دالر 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ
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زیر نظر: محمد امامی

باوجودی که روز دوشنبه گذشته 
که  کرد  اعالم  رقابت  شورای  رییس 
خودروسازان می توانند حداکثر تا سقف 
اعالمی نرخ تورِم بخشی بانک مرکزی 
افزایش  امسال  سوم  ماهه  سه  در 
بررسی  اما  کنند،  اعمال  را  قیمت ها 
ها حاکی است این خبر بر بازار خودرو 
بی تاثیر بوده و سریال روند نزولی قیمت 

خودروها همچنان ادامه دار است.
رییس  شیوا«  »رضا  گذشته  روز 
وزیر  به  نامه ای  در  رقابت  شورای 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مصوبه اردیبهشت ماه امسال این شورا، 
تاکیدکرد: خودروسازان می توانند حداکثر 
از  اعالمی  بخشی  تورِم  نرخ  سقف  تا 
قیمت ها  افزایش  مرکزی  بانک  سوی 
را در محصوالت خود یک باره یا در دو 
انتظار  که  حالی  دهند.در  انجام  مرحله 
حال  در  بازاِر  ترمز  خبر  این  می رفت 
ریزش قیمتی خودرو را بکشد، اما بررسی 
هفته های  همچون  داد  نشان  قیمت ها 

گذشته بازار بر مدار کاهشی است.
کارشناسان،  اعتقاد  به  هرچند 
همین قیمت های کاهشی نیز روی کاغذ 
بوده و هیچ کس در شرایط کنونی حاضر 
به خرید خودرو با قیمت های حبابی و 

غیرواقعی موجود نیست.
با این حال، بررسی ها از سایت های 

خودرویی و نرخ هایی که فروشندگان در 
فضای مجازی و آگهی ها بر خودروهای 
خود قرار دادند حاکی است، هر دستگاه 
پراید ۱3۲ به ۱3۴ میلیون تومان، تیبا ۲ 
به ۱۶۵ میلیون تومان، کوئیک دنده ای 
ال.ایکس  سمند  تومان،  میلیون   ۱۷۹
پژو ۴۰۵ جی.ال. تومان،  میلیون   ۲۱۰

 ۲۰۶ پژو  تومان،  میلیون   ۲۱۶ ایکس 
پژو  و  تومان  میلیون   ۲3۱ به   ۲ تیپ 
تومان  میلیون   ۵۱۵ اتوماتیک   ۲۰۷

قیمت گذاری شدند.
در دسته مونتاژی ها هر دستگاه پژو 
تومانی  با کاهشی ۱۰۰ میلیون   ۲۰۰8
نسبت به سه هفته پیش به یک میلیارد و 
۱۵۰ میلیون تومان، هایما اس۷ مونتاژی 

با افت ۲۰ میلیون تومانی  ایران خودرو 
در همین مدت به ۹۰۰ میلیون تومان، 
سراتو شرکتی سایپا )مدل ۹8( با افت 
8۰ میلیون تومانی ۹3۰ میلیون تومان، 
هایما اس ۵ به ۷۰۵ میلیون تومان و 
ساندرو اتوماتیک به ۵3۰ میلیون تومان 

قیمت خوردند.
اتحادیه  موتمنی«،  رییس  »سعید 
نمایشگاه داران خودروی پایتخت در این 
با توجه به اختالف بسیار  زمینه گفت: 
زیاد نرخ کارخانه ای و بازاری خودروها، 
نمی تواند  نیز  رقابت  شورای  ابالغیه 

تاثیری بر قیمت ها داشته باشد.
نرخ  روزها  این  است:  معتقد  وی 
ارز عامل اصلی اثرگذار بر بازار خودرو 

همچنین  آن،  شدن  نزولی  که  است 
نبود مشتری در بازار سبب تداوم روند 

کاهشی قیمت ها شده است.
ن  همچو   : د کر کید تا تمنی  مو
بازار در رکود کامل  هفته های گذشته، 
با  نیز  واقعی  خریداران  حتی  و  است 
احتمال تداوم کاهش قیمت ها از خرید 

دست کشیده اند.
بیستم مردادماه امسال »سیداحمد 
رسولی نژاد« نایب رییس اول کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
از طرح این کمیسیون برای ساماندهی 
بازار خودرو و رفع مشکالت  صنعت و 
این حوزه خبر داد.»علیرضا رزم حسینی«  
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت:  
صنعت،  وزارت  بین  مشترکی  کارگروه 
معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
همچون  مهمی  موضوعات  بررسی 
طرح  زودی  به  و  شده  تشکیل  خودرو 
خودرو  بازار  ساماندهی  برای  مشترکی 

ارائه خواهیم کرد. 
وی افزود: با توجه به اهداف تعیین 
شده در طرح مشترک دولت و مجلس 
خودرو،  بازار  و  تولید  ساماندهی  برای 
بازار  امیدواری است که وضعیت  جای 
وضعیت  این  از  و  یابد  بهبود  خودرو 

نابسامان موجود عبور کنیم.

شورای رقابت مجوز افزایش قیمت داد اما...

ریزش نرخ خودرو ادامه دارد!

یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
ماه  آبان   معیشتی  یارانه  کرد  اعالم 
حساب  به   ) ه ما بان  آ )دهم  شنبه 
طرح  این  مشمول  خانوار  سرپرستان 

واریز می شود. 
در اطالعیه این سازمان آمده است 
معیشتی  یارانه  مرحله  دوازدهمین  که 
ساعت ۲۴ روز شنبه همانند دوره های 
قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز 

می شود. 
همچون  گزارش  این  براساس 
نفره  یک  خانواده  گذشته  دوره های 
نفره ۱۰3  تومان، خانواده دو  ۵۵ هزار 
 ۱38 نفره  سه  خانواده  تومان،  هزار 

 ۱۷۲ نفره  چهار  خانواده  تومان،  هزار 
و  نفره  پنج  خانواده  و  تومان  هزار 
بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی 
دریافت می کنند.با اصالح قیمت بنزین 
و مابه التفاوتی که در نتیجه رشد قیمت 
گرفت  تصمیم  دولت  می شود،  ایجاد 
به  نقدی  صورت  به  را  مبلغ  این  که 
پرداخت  بنابراین  برگرداند،  خانوارها 
سال  ماه  آبان   ۲۴ از  معیشتی  یارانه 

گذشته شروع شد. 
دولت مکلف است به ۶۰ میلیون 

نفر بسته معیشتی پرداخت کند. 
هفت شاخص برای خانوارهایی که 
نمی شوند،  یارانه  این  دریافت  مشمول 

دارای  خانوارهای  است.  شده  اعالم 
واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور 
واحد  دو  دارای  خانوارهای  یا  همزمان 
ملکی و همچنین خانوارهایی که ارزش 
ملک آنها در تهران و کالن شهرها ۱۲ 
میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها ۹ 
میلیارد ریال باشد، مشمول دریافت یارانه 
معیشتی نیستند.همچنین خانوارهایی که 
دارای خودروی سواری به ارزش بیش 
از سه میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا 
ارزش بیش از چهار میلیارد ریال باشند، 

بسته معیشتی تعلق نمی گیرد.
کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه 
سه  از  بیش  دارای  خانوارهای  پرداز، 

گیرندگان  و  زیارتی  غیر  خارجی  سفر 
سه  از  بیش  مبلغ  به  بانکی  تسهیالت 
بازپرداخت  حال  در  که  ریال  میلیارد 
ها  کمک  این  مشمول  باشند  اقساط 

نیستند.
ز  ا دیگر  یکی  مد  آ ر د ن  میزا
حمایت  سبد  پرداخت  برای  شاخص ها 
شاخص  این  اساس  بر  است.  معیشتی 
یک نفره  خانواده  ماهانه  درآمد  حداقل 
باید چهار میلیون، خانواده دو نفره پنج 
میلیون   ۶ نفره  سه  خانواده  میلیون، 
و  میلیون  هفت  نفره  هفت  خانواده  و 
خانواده پنج نفر و بیشتر هشت میلیون 

تومان باشد.

یارانه معیشتی آبان ماه شنبه واریز می شود

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر ابهامات مربوط به انتخابات آمریکا و افزایش جهانی موارد 
ابتال به کووید ۱۹ تغییر چندانی نداشت و باالی مرز ۱۹۰۰ 

دالر ماند.
هر اونس طال برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۹۰۶ 
دالر و ۱۵ سنت ایستاد. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.3 درصد کاهش، به ۱۹۰۷ دالر و ۱۰ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز سه شنبه با ۰.3 درصد افزایش، در ۱۹۱۱ 

دالر و ۹۰ سنت بسته شده بود.
استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی شرکت اکسی 
کورپ در این باره گفت: سرمایه گذاران به دلیلی برای خرید 
طال نیاز دارند و این دلیل از یک سیگنال سیاست پولی خواهد 
آمد. با افزایش شیوع ویروس کرونا در همه نقاط، در مقطعی 
تدابیر محرک مالی خواهیم داشت و این امر احتماال به مداخله 
بیشتر بانک مرکزی منجر می شود زیرا اقتصاد آسیب شدیدی 

خواهد دید.

پاندمی ویروس کرونا باعث چاپ کم سابقه پول و کاهش 
نرخهای بهره در سراسر جهان شده و طال را در مسیر ثبت 
بزرگترین رشد قیمت ساالنه در یک دهه  اخیر قرار داده است.

در این بین، بازارها پس از این که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا اذعان کرد که توافق بسته کمک مالی کرونا 
گرفت،  خواهد  نوامبر صورت  انتخابات سوم  از  پس  احتماال 

ناامید شدند.

ریسک  به  آمریکا  انتخابات  ابهامات  شدن  افزوده  با 
 ۰.۲ رقیب  ارزهای  برابر  در  دالر  شاخص  بازار،  در  گریزی 

درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، نگرانیها نسبت به شیوع ویروس 
کرونا ادامه دارد و آمریکا، روسیه، فرانسه و سایر کشورها شاهد 
ثبت رکورد روزانه ابتال هستند. دولتهای اروپایی در واکنش به این 
شرایط محدودیتهای جدیدی را برای مهار پاندمی وضع کرده اند.

تائو وانگ، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس 
طال ممکن است حمایت در سطح ۱88۷ دالر را تست کند و 
اگر از این سطح بهبود پیدا کند در سطح ۱۹۱۲ دالر با مقاومت 

روبرو خواهد بود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری ۰.۹ درصد سقوط کرد و به ۲۴ دالر و 33 سنت رسید. هر 
اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، در 88۰ 
دالر ایستاد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.8 درصد 

افزایش، به ۲3۴8 دالر و 8۱ سنت رسید.

نیروی صعودی طالی جهانی ته کشید
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پرتو  رادیویی  برنامه 
راهکارهای  ی  ئه  را ا با 
مصرف  بهینه  یت  یر مد
برق در بخش روشنایی، در راستای 
از  نـوری،  های  آلودگـی  کاهـش 

صدای مرکز سمنان پخش شد.
برق  توزیع  شرکت  کارشناس 
قسمت  سومین  و  سی  در  استان 
این برنامه با اشاره به این که می 
و  مکان  هـر  به  باتوجه  بایست 
از نـور مناسب  نـوع کاربـری آن، 
نکته  اولین  گفت:  کنیم  استفاده 
روشنایی  پرتوهای  صحیح  هدایت 
است و بدین منظور می بایست نور 
المپ به گونه ای تنظیم شود که 
و  کرده  روشن  را  نظر  مورد  مکان 
خود  اطراف  نورمحیط  هدررفت  از 

جلوگیری کند.
محمدعلی نصیری افزود: نصب 
هایی  روشنایی  برروی  سرپوش 
می  کار  به  آزاد  محیـط  در  که 
رود،از انعکاس نور به سمت آسمان 
اقدام  عنوان  به  و  نموده  جلوگیری 
مهم در جهت کاهش آلودگی نوری 

به شمار می رود.
این  به  اشاره  با  همچنین  وی 
که نصب سیستـم های حـرکتی در 
راهـروها، یکی دیگـر از شیـوه های 
محسوب  ها  آلودگی  این  کاهـش 
می شود اضـافه کرد: بهـره گیری 
به  باتوجه  مناسب  نور  میزان  از 
برای  شده  معّین  استانداردهای 
شده،  گرفته  درنظر  که  هرمحیط 

از  انرژی را کنترل کرده و  مصرف 
المپ های کمتری جهت روشنایی 

استفاده می شود.
ها،  فتوسل  کرد:  تصریح  وی 
یک  عنوان  به  که  هستند  لوازمی 
روز  طول  در  و  کرده  عمـل  کلید 
جلوگیری  المپ  کردن  روشـن  از 
می کنند و زمانی که نور کم باشد، 
فرمان روشن شدن را می دهند، که 

توان  می  وسیله  این  از  استفاده  با 
را  آلودگی نوری  تا حد چشمگیری 

کاهش داد.
گفتنی است: در بخش نمایشی 
“آقا و خانم پیک” در خصوص عدم 
بهـره گیری از هیتـرهای بـرقی در 
ماه های سردسال به منظور گرمایش 
محیط، میان پرده آموزشی به روی 

آنتن رفت.

ارائه راهکارهای مصرف بهینه برق 
در بخش روشنایی در برنامه رادیویی پرتو

ارشاد  مدیرکل  و  ایالم  دانشگاه  رئیس  هم اندیشی  نشست 
اسالمی و هیأت رئیسه خانه مطبوعات برگزار گردید

با هدف بررسي شیوه  هاي   مؤثر  برگزاري همایش ملي مجازي 
زیست جهان پسا کرونا، جلسه هم اندیشي دکتر علي اکبري رئیس 
دانشگاه ایالم و آقاي خود آموز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

استان و هیأت رئیسه خانه مطبوعات برگزار گردید.
و  ایالم  دانشگاه  رئیس  علي اکبري  دکتر  هم اندیشي  نشست 
رئیسه  و هیأت  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  آموز  آقاي خود 
خانه مطبوعات با حضور دکتر سپیدنامه دبیر شبکه جامعه و دانشگاه، 
آقاي فتاحي مدیر روابط عمومي دانشگاه، آقاي قیطاني معاون اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي، آقاي شهبازي رئیس خانه مطبوعات 
استان و جمعي از اصحاب رسانه عصر دیروز در محل مجتمع فرهنگي 

ارشاد برگزار گردید.
رئیس دانشگاه ایالم در این جلسه با بیان اینکه یکي از شعارهاي 
دانشگاه »مسؤولیت پذیري« است، اظهار داشت: با این رویکرد دانشگاه 
همواره در کنار مردم استان ایالم بوده و در رویدادهاي مختلف شامل: 
کمک به زلزله زدگان، کمک به سیل زدگان، مهار آتش  سوز ي ها، 
مقابله با پدید گرد و خاک، مقابله با کرونا و دیگر مسائل به خوبي 

فعالیت داشته است.
دکتر علي اکبري، افزود: با توجه به شیوع کروناویروس که جهان 
را با بحراني بي سابقه مواجه  کرد و تمامي بخش هاي جامعه را به 
مخاطره انداخت و تبعات مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را به 
همراه داشت، دانشگاه ایالم در قالب واحد استاني شبکه ملي جامعه 
و دانشگاه، به این موضوع ورود کرد و برگزاري همایش ملي زیست 
جهان پسا کرونا در دانشگاه تصویب گردید که با همکاري وزارت 

علوم و در هفت محور برگزار خواهد گردید.
رئیس دانشگاه، افزود: مهمترین ویژگي این همایش نسبت به 
همایش  هاي مشابه آن ، التفات به یادداشت هاي فني ۵۰۰ کلمه اي 

و مقاالت کوتاه در کنار مقاالت بلند و معمول فضاي علمي است.
دکتر علي اکبري با بیان اینکه عملکرد مجموعه اصحاب رسانه 
استان ایالم درخشان و مایه افتخار است، یادآور شد: جامعه  ما عالوه 
بر اینکه با بحران کرونا گریبانگیر است، با مشکالت و چالش هاي 
از  باید  همین  براي  و  روبروست  اقتصادي  جنگ  جمله  از  و  دیگر 
ظرفیت بي نظیر خانه مطبوعات براي روحیه بخشي، مقاومت پذیري 

و امید بخشي به مردم استفاده کرد.
کرونا  پسا  جهان  زیست  ملي  همایش  افزود:  دانشگاه  رئیس 
نظر  مورد  مسائل  و  دیدگاه ها  نظرات،  انتشار  براي  خوبي  ظرفیت 

اصحاب رسانه مي باشد.
و  فرهنگ  اداره  کل  مدیر  آموز  خود  آقاي  جلسه،  ادامه  در 
ارشاد اسالمي استان ایالم و عضو شوراي سیاست گذاري همایش 
خانه  رییس  شهبازي  آقاي  کرونا،  پسا  جهان  زیست  مجازي  ملي 
و  مذکور  همایش  سیاست گذاري  شوراي  عضو  و  ایالم  مطبوعات 
تعدادي از اصحاب رسانه نظرات و پیشنهادت  خود را مطرح کردند 
و آمادگي خانه مطبوعات را براي حضور حداکثري اصحاب قلم و 
رسانه جهت انعکاس خبري همایش ملي مجازي زیست جهان پسا 

کرونا اعالم نمودند.
 

راه اندازی دادرسی الکترونیکی در کلیه حوزه های 
قضایی استان ایالم

در راستای سیاست های راهبردی قوه قضاییه به خصوص اجرای 
برنامه چهارم توسعه قضایی و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری  های 
نوین، دادرسی الکترونیکی در کلیه حوزه های قضایی استان ایالم 

راه اندازی شده است.
دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان در این خصوص 
خاطرنشان کرد: شرایط خاص کنونی مقابله با ویروس کرونا، فرصت 
کم  نظیری برای قوه قضاییه فراهم  آورده تا با استفاده از ظرفیت های 
قانونی موجود، اقدام به توسعه فرآیندهای قضایی با بهره گیری از 
فناوری های نوین نماید. وی افزود: دادرسی الکترونیکی، به عنوان 
یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان ایالم، گام بلندی 
در  و  دادگاه ها  در  افراد  فیزیکی  حضور  مشکالت  از  کاستن  برای 

راستای تکریم ارباب رجوع است.
دکتر دهقانی اذعان داشت: این اقدام عالوه بر جلوگیری از شیوع 
بیماری کرونا و صیانت از بهداشت و سالمت جامعه بویژه سالمت 
قضات، کارکنان و مراجعین، آثار مثبت و قابل توجهی در گسترش 
الکترونیک و صرفه جویی در هزینه ها، زمان و  از دادرسی  استفاده 
نیروی انسانی را به همراه دارد. وی کاهش اطاله دادرسی و تسریع 
محاسن  دیگر  از  نیز  را  پرونده ها  به  رسیدگی  فرآیند  در  تسهیل  و 

دادرسی الکترونیکی برشمرد.
دادرسی  شدن  اجرایی  از  ایالم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
الکترونیکی در کلیه حوزه های قضایی استان خبر داد و بر استفاده 
هر چه بیش تر از این ظرفیت در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت 

رسانی مطلوب به مراجعین دستگاه قضایی تاکید کرد.

مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند:
صنعت  سازی  تجاری  آموزشی  ملی  رویداد  اولین   

پوشاک
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان  
اولین رویداد ملی آموزشی تجاری سازی صنعت پوشاک در استان 

اصفهان برگزار می شود.
سید آرش امامی دبیر اجرایی این رویداد و رییس مرکز آموزش 
علمی کاربردی فرش ایران سپهر با اشاره به اهداف برگزاری این 
رویداد گفت: حضور توانمند در بازار صادارت پوشاک جهان با حجم 
تقریبی ۵۰۰ میلیارد  دالر ، نیازمند  مجهز شدن به علوم و مهارت 
های جدید و مدرنی است که متاسفانه جای آن در  دورس و رشته 

های دانشگاهی خالی است.
امامی افزود : دانش آموختگان ما باید به وسیله ی دوره های 
کوتاه مدت و کاربردی و با کمک دانشگاه ها  و متخصصینی که مهد 
تولید و تجربه و تعالی این علوم و مهارت های نوین هستند مسیر 

انتقال دانش های مدرن را به کشورمان هموار کنند.
وی ادامه داد: برندنیگ از جمله مباحث تکنیکی روز دنیاست 
به نحوی که در تمامی بنگاههای اقتصادی دنیا حتما کارشناس این 
امر حضور داشته و نهاد های حاکمیتی هم پشتیبانی زیادی از بحث 

توسعه برند دارند.
رییس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر تصریح کرد: 
این مرکز آموزشی با همکاری اتاق بازرگانی و با هماهنگی کارگروه 
مد ولباس کشور اولین رویداد ملی آموزشی تجاری سازی صنعت 
پوشاک را برگزار می کند و دانشگاه مد آرت پاریس هم در برگزاری 

این رویداد همکاری دارد.
 آرش امامی ادامه داد:  ۷۰ درصد شرکت کنندگان در این دوره 
اقتصادی کشور بوده  بنگاه های  از  بایست صنعتی و  آموزشی می 
و زمان برگزاری آن هفته اول آذرماه، طی سه هفته  و به صورت 

مجازی خواهد بود

در راســتای استفادۀ بهینه از منابع آبی صورت گرفت: 
بهــره بــرداری از پــروژۀ احــداث تصفیــه خانــه 

اســتحصال پســاب شــهری فــوالد مبارکــه 

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه داد با  اعالم این 
خبر تأکید کرد: این پروژه با توجه به مشکالت خشکسالی و کم آبی رودخانۀ 
زاینده رود و به منظور تأمین پایدار بخشی از آب موردنیاز شرکت و همچنین 
در راستای مسئولیت های اجتماعی به منظور بهبود فرایند زیست محیطی در 

دستور کار ناحیۀ انرژی و سیاالت قرار گرفت.
علیرضا استکی در همین خصوص گفت: در این زمینه قراردادی بین 
خرید  موضوع  با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  و  مبارکه  فوالد 
پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد گردید تا عالوه بر تأمین 
آلودگی های  رفع  به  شایانی  کمک  مبارکه،  فوالد  موردنیاز  آب  از  بخشی 

محیط زیستی شهرهای اطراف انجام شود.
شهرهای  تصفیه خانۀ  چهار  در  پساب ها  تصفیۀ  و  جمع آوری  از  وی 
زرین شهر، مبارکه، صفائیه و     ورنامخواست خبر داد و در تشریح این کار 
اظهار داشت: این پساب ها در تصفیه خانه های یادشده وارد فاز اول تصفیه 
می شوند و در ادامه به تصفیه خانۀ آب فوالد مبارکه )PU۱3( منتقل می گردند 
و پس از آن با خط ۶۰۰ میلی متری به تصفیه خانۀ استحصال پساب های 
شهری انتقال داده می شوند. این در حالی است که فاز اول این پروژه شامل 
 PU۱3 احداث مخزن 3۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال ۶۰۰ میلی متری در واحد

در اردیبهشت سال ۹۷ به بهره برداری رسیده است.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
از به روزترین تکنولوژی موجود در دنیا شامل  در احداث این تصفیه خانه 
فیلترهای   ،DAF منعقدسازی، سیستم  مواد،  تزریق  آشغال گیر، سیستم 
خودشوینده و گندزدایی با اشعۀ UV استفاده شده گفت: بخش عمده ای 
از این تجهیزات از برترین برندهای روز دنیاست که بعضا برای اولین بار 
در کشور مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در اوج تحریم ها به سایت 
فوالد مبارکه وارد و در محل موردنظر نصب شده است.وی در خصوص 
مشخصات فنی این پروژه گفت: پروژۀ احداث تصفیه خانۀ استحصال پساب 
شهری فوالد مبارکه در مساحتی حدود ۲۰.۰۰۰ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 
۴۰۰ میلیارد ریال و ۵ میلیون یورو با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت و 

با قابلیت افزایش ظرفیت تا 3۰۰۰ مترمکعب بر ساعت احداث شده است.
استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر تمامی مراحل 
پیش راه اندازی خود را طی کرده و در حال حاضر در حال بهره برداری و تصفیۀ 
پساب های شهری است و با راه اندازی این پروژه امکان ارسال کامل پساب های 
شهرستان های مبارکه و لنجان میسر شده است.مدیر اجرای پروژه های انرژی و 
سیاالت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و همکاری های 
معاونت طرح و توسعه، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت و 
کارکنان ناحیۀ انرژی و سیاالت، شرکت های مهندسی فوالد و آبسان زالل 

خاورمیانه به عنوان پیمانکار مجری طرح، تقدیر و تشکر کرد.

ناصر مقدم:
کاستی و کمبودهای فرهنگی، عامل بسیاری از آسیب 

های اجتماعی البرز است

کرج- دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با دبیر ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرزبه گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، ناصر مقدم در دیدار با حجه االسالم 
و المسلمین منتج، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز 
بر آمادگی و مشارکت این اداره کل در توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از 
منکر و تحقق فرهنگ مطالبه گری و تالش در محرومیت زدائی استان تاکید 
کرد.در این جلسه که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد، 
حجه االسالم و المسلمین منتج با اشاره به مختصات و شاخص های استان 
در محرومیت های موجود، اهتمام به انجام فریضتین با رویکرد مطالبه گری 
در راستای تحقق عدالت اجتماعی را نقطه تالقی دو حوزه امر به معروف و نهی 
از منکر با وظایف قرارگاه محرمیت زدائی استان عنوان کرد و افزود: متاسفانه 
استان البرز در بسیاری از شاخصای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ...، از 
وضع مناسبی برخوردار نیست و همین محرومیت ها موجب شکل گیری زمینه 
های بسیاری از کاستی ها و معضالت اجتماعی و فرهنگی شده است که به 
هیچ وجه زیبنده نظام اسالمی و استان البرز نیست و رفع این محرومیت ها 
نیازمند همکاری و توجه عموم مسئولین و مشارکت مردم است.در ادامه این 
جلسه ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز ضمن تقدیر و تشکر 
از نگاه و برنامه های مدنظر ستاد، با اشاره به ضرورت رفع محرومیت های 
موجود، بر آمادگی و مشارکت این اداره کل در توسعه فرهنگ امر به معروف 
و نهی از منکر و تحقق فرهنگ مطالبه گری و تالش در جهت محرومیت 
زدائی استان تاکید کرد و گفت: در راستای رفع محرومیت های موجود، لزوم 
نگاه فراگیر و مناسب به وجوه مختلف محرومیت ها ضروری است تا ضمن 
میان دستگاه های  کار تخصصی  تقسیم  و  ها  و کاستی  احصاء مشکالت 
متولی و مسئول، شاهد توسعه متوازن و مناسب در مناطق محروم باشیم و 
از هرگونه اقدام تک بعدی پرهیز نمائیم.دبیر شورای فرهنگ عمومی استان 
البرز با اشاره به اهمیت فرهنگ و تاثیرات کاستی های فرهنگی به لزوم تامین 
لوازم و امکانات رای رفع محرومیتهای این حوزه اشاره کرد و افزود:   کاستی 
و کمبودهای فرهنگی، عامل بسیاری از آسیبهای اجتماعی البرز است و برای 
رفع این آسیب ها نیازمند توجه و تالش مدیران دغدغه مند و تامین اعتبارات 
و امکانات حداقلی از سوی مسئولین ارشد استان هستیم چرا که متاسفانه، وضع 
فعلی به هیچ وجه پاسخگوی کاستی های موجود نیست و باید نگاه مسئولین به 
موضوع و عرصه فرهنگ و تاثیرات و قابلیتهای آن، تغییر کند.ناصر مقدم گفت: 
متاسفانه اعتبارات استانی تخصیص یافته به حوزه فرهنگ، بسیار ناچیز است 
و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای حداقلی فعلی استان نیست و این موضوع 
نیازمند تغییر نگاه مسئولین استان به موضوع و اهمیت  فرهنگ و معضالت 
فرهنگی است و تا ضرورت حمایت از حوزه فرهنگ و اثرگذاری این موضوع 
در کاهش و رفع معضالت جامعه، احساس نشود، نمی توانیم به تغیر اساسی 

در این حوزه امیدی داشته باشیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با اعالم آمادگی خود 
و اداره کل متبوعش در رفع محرومیت های البرز افزود: این اداره کل با 
از هیچ حمایت و  امکانات و ظرفیت های موجود  اشتیاق کامل و در حد 
اقدامی در راستای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و محرومیت 
زدائی فروگذار نخواهد کرد و در راستای وظایف تخصصی و با بهره گیری 
از بسترهای قانونی، حداکثر تالش خود را در کاهش و رفع محرومیت های 
فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی و ارتقای ارزش های اسالمی و رشد فضایل 
اخالقی جامعه، با تکیه بر استعدادها و ظرفیت های موجود در کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد، به کار خواهد بست.

مدیرکل راهداری استان مرکزی خبر داد؛
ثبت بیش از یک میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی مرکزی 

مرکزی - مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از 
ثبت بالغ بر یک میلیون و ۴۴۴ هزار 
و ۶3 تردد وسیله نقلیه در تعطیالت 
سال  ماه  آبان  چهارم  لغایت  دوم 

جاری در استان خبر داد.
کرد:  اظهار  فر   زندی  علی 
کاهش  از  نشان  تردد  میزان  این 
۶3 درصدی میزان تردد انجام شده 
وسایل نقلیه استان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته است.
میان،  این  در  کرد:  بیان  وی 
میزان تردد وسایل نقلیه سنگین در 
محورهای استان در این بازه زمانی 

۲۵ درصد بوده است که افزایش ۵ 
مشابه  مدت  به  نسبت  را  درصدی 

سال گذشته نشان می دهد.

حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
با  مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و 
 3۵ و  هزار   ۲۰8 تردد  به  اشاره 

دستگاه اتوبوس های مسافربری در 
محورهای مواصالتی استان در بازه 
زمانی فوق، عنوان کرد: درصد تردد 
مدت  به  نسبت  استان  در  اتوبوس 
مشابه با کاهش ۵۲ درصدی همراه 

بوده است.
به گفته زندی فر در بازه زمانی 
فوق 3۷۵ هزار و ۷۶3 وسیله نقلیه 
است  شده  وارد  مرکزی  استان  به 
نسبت  را  درصدی   ۷۱ کاهش  که 
نشان  مشابه سال گذشته  به مدت 
می دهد و 3۹3 هزار و ۴۷۴ وسیله 
نقلیه نیز خارج شده که با کاهش ۷۶ 

درصدی همراه بوده است.

آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
گیالن،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی 
جمعه  امام  با  دیدار  در  شرکت  این  مدیرعامل 
پوشش  تحت  اشرفیه جمعیت  آستانه  شهرستان 
بیش  را  روستایی  حوزه  در  شرکت  این  خدمات 
اشرفیه  آستانه  شهری  حوزه  در  و  درصد   ۹۵ از 
۹۹ درصد اعالم کرد.سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
سفرهای  از  هدف  اینکه  بیان  با  گیالن  استان 
شهرستانی بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب 

و فاضالب در شهرستانها می باشد افزود: با توجه 
فاضالب  و  آب  شرکتهای  سازی  یکپارچه  به 
شهری و روستایی ، هم اکنون خدمات بصورت 
یکپارچه ارائه می شود که در راستای ارتقاء سطح 
انجام شده است. اقدامات خوبی  کیفی خدمات، 

وی در ادامه گفت : 8۶ روستای باالی ۲۰ خانوار 
آستانه اشرفیه از مشترکین شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن می باشد که آمار قابل توجهی در 
استان است و بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی 
آستانه  شهری  جمعیت  درصد   ۹۹ و  شهرستان 

اشرفیه از خدمات این شرکت بهره مند هستند.
مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر اینکه هدف از 
یکپارچه سازی شرکتهای ارتقاء سطح خدمات می 
باشد تصریح کرد: سایت های آبرسانی روستایی 
از جمله سایت شهید خوش سیرت که از اصلی 
ترین مجتمع های آبرسانی در حوزه روستاها می 
بر  ثانیه  بر  لیتر  یافتند و حدود ۱۰۰  ارتقاء  باشد 
ظرفیت تولید آب این سایت افزوده شد که منجر 
به افزایش فشار آب در شبکه توزیع روستاهای 
آستانه اشرفیه، الهیجان و بخشی از لنگرود شد.

بیش از 95 درصد جمعیت روستایی شهرستان آستانه اشرفیه 
تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب هستند

عباس شمس الهی مدیرعامل 
گفت:   ایالم   استان  گاز  شرکت 
هلیالن از توابع چرداول دارای 3۱ 
باشد که در حال حاضر  روستا می 
۲8 روستای این شهرستان با 3 هزار 
خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی افزود: همچنین گازرسانی 
به ۲۷ روستای دهستان زردالن از 
در   خانوار    ۶۵۰ با  هلیالن  توابع 
از  دارد که پس  قرار  بررسی  دست 
صدور مجوز اخد انشعاب از خطوط 
الزامات  رعایت  و   انتقال  اصلی 
انجام  مناقصه  برگزاری  فرایند  کار 
گاز  شرکت  شود.مدیرعامل  می 
ایالم اظهار داشت: هم اکنون  8۱ 

نعمت  از  هلیالن  شهرستان  درصد 
 ۱8 و  هستند  برخوردار  گازرسانی 
کار  دستور  در  نیز  باقیمانده  درصد 

قرار دارد.

شمس الهی ادامه داد: با توجه 
با  استاندار  پیگبری  و  مذاکره  به 
معاون وزیر نفت، گازرسانی به مابقی 
بخش های زردالن در حال بررسی 

و صدور مجوزات قانونی می باشد.
 8۲ گذشته  سال  گفت:  وی 
از نعمت گاز برخوردار شدند  روستا 
با عملکرد ۱۰ سال  که در مقایسه 
گذشته یعنی از تأسیس شرکت گاز 
استان ایالم تاکنون که طی آن در 
مجموع ۹۹ روستا گازدار شدند، کار 

بی سابقه ای بوده است.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
از  شهر   ۲۴ تاکنون  کرد:  تصریح 
درصد   ۹۹ معادل  استان  شهر   ۲۶
از ۶۰۰ روستای  و  جمعیت شهری 
دارای قابلیت گازرسانی، ۴۶۰ روستا 
معادل ۹۴ درصد جمعیت روستایی 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

۸۱ درصد شهرستان هلیالن از نعمت گاز بهره مند 

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل    _ مرکزی 
مرکزی از آغاز اجرای طرح ملی اصالح و بهینه 
سازی موتورخانه واحدهای تجاری و مسکونی به 

صورت رایگان در این استان خبر داد.
محمدرضاسمیعی با بیان اینکه این اقدام در 
راستای تحقق گسترش مسئولیت های اجتماعی 
و با هدف مصرف بهینه سوخت گاز طبیعی انجام 
می شود افزود:مردم استان مرکزی که واحدهای 
مسکونی و تجاری آنها مجهز به موتورخانه است، 
می توانند تنها با درخواست خود،از مزایای طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها به صورت 

»رایگان« بهره مند شوند.
طرح  این  کامل  اجرای  یادآورشد:  وی 

زیست  های  آالینده  میزان  کاهش  بر  عالوه 
استان،  سطح  در  پاک  هوای  حفظ  و  محیطی 
تقلیل هزینه گازبهای مشترکین و صرفه جویی 
به  را  وتجاری  خانگی  بخش  گاز  مصرف  در 

دنبال خواهد داشت.
اقدام  سه  دربرگیرنده  طرح  این  افزود:  وی 
مهم شامل اصالح و ترمیم عایق کاری، تنظیم 
موتورخانه  رسوب  ضد  سیستم  نصب  و  مشعل 

واحدهای تجاری و مسکونی است.
طرح  اجرای  با  رود  می  داد:امید  ادامه  وی 
واحد های  موتورخانه  بهینه سازی  و  اصالح  ملی 
مسکونی و تجاری، حدود ۱۰ درصد در مصرف گاز 
هر مشترک صرفه جویی شود و این مهم کاهش 

هزینه صورت حساب را نیز به همراه خواهد داشت.
سمیعی اضافه کرد: پس از عقد قرار داد بین 
داد  قرار  متن  که  تعمیرکار  و  موتورخانه  مالک 
موجود  موتورخانه ها  بهینه سازی  سامانه  در  نیز 
است،نماینده شرکت گاز از محل بازدید و پس از 
تایید اقدامات اصالحی، این کار به صورت رایگان 

انجام می شود.
اصالحی  اقدامات  اتمام  از  پس  افزود:  وی 
نهایی  تایید  برای  گاز  شرکت  نماینده  دیگر  بار 
حضور یافته تا پس از تایید تعمیرات انجام شده، 
یا پرداخت غیر  ارائه چک و  با  مبلغ هزینه کرد 
هیچ  بدون  ایشان  حساب  به  واریز  و  حضوری 

مراجعه حضوری پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:
اصالح وبهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری بصورت رایگان انجام می شود

مرکزی- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
این  استان مرکزی گفت: طرح هادی ۱8۴ روستای 
استان، با هدف جلوگیری از مهاجرت و تامین نیاز اهالی 

روستایی، امسال بازنگری و ساماندهی شد.
در ۴۱۷  افزود: طرح هادی  محمدرضا رضافرح 
 8۵۷ مجموع  از  و  رسیده  اتمام  به  استان  روستای 
روستای باالی ۲۰ خانوار، ۱۱8 طرح به اتمام رسیده 

و ۲۹۹ طرح نیز نیمه تمام است.وی اظهار داشت: ۱3 
میلیارد و 3۱۷ میلیون ریال اعتبار امسال برای اجرای 
طرح های هادی روستایی استان مصوب شد که هفت 
میلیارد و ۵۹ میلیون ریال آن اختصاص یافت. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی گفت: ۱۷ 
هزار و ۵۰۲ تن قیر برای آسفالت معابر روستایی استان 
به وسعت یک میلیون و ۶8۰ هزار مترمربع در سه سال 

اخیر مصرف شده است. رضافرح افزود: طرح بافت با 
ارزش روستایی در روستای وفس از توابع کمیجان و 
روستای انجدان از توابع اراک تهیه شده و در روستای 

انجدان مرحله اول این طرح به اتمام رسیده است.
ارزش  با  بافت  طرح  اجرای  کرد:  تصریح  وی 
هدف  روستاهای  از  یکی  عنوان  به  وفس  خطه  در 

گردشگری ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی:
طرح هادی در ۱۸۴ روستای استان مرکزی بازنگری شد
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اگــر صــادق باشــیم پاســخ مثبــت اســت. 
ــاز  ــه آن نی ــراف ب ــتباه و اعت ــرش اش ــرا پذی زی
ــی  ــور از ترس های ــت، شــفافیت و عب ــه صداق ب

ــرد. ــان می ب ــال ها زم ــه س دارد ک
ــی  ــدای زندگ ــت در ابت ــادم هس ــوب ی خ
مشــترکم هــر وقــت از من و همســرم اشــتباهی 
ســر مــی زد هــر دو از اعتــراف و پذیــرش ســر 

ــم. ــاز می زدی ب
ــدیم  ــه ش ــع متوج ــک موق ــه ی ــا اینک ت
ــره  ــا، طف ــه ترس ه ــر ممکــن اســت ب ــن ام ای
ــود. ــا منجــر ش ــی دروغ گفتن ه ــا و حت رفتن ه

بنابرایــن هــر دو قــرار گذاشــته ایم پــس از 
درک اشــتباهات مان ســریعًا  و بی بهانــه ضمــن 

پذیــرش آن بــه جبــران اشــتباه بپردازیم.
ــه  ــه ای چ ــر عرص ــتباه در ه ــرش اش پذی
کاری باشــد و چــه زندگــی زناشــویی بــه شــدت 
ــرد  ــرا ف ــی و رشــد منجــر می شــود زی ــه تعال ب
ــتباهات  ــرش اش ــی در پذی ــرش باالی ــر پذی اگ
خــود داشــته باشــد بالفاصلــه بــه ســراغ راه حِل 
ــرس،  ــای ت ــه ج ــی رود و ب ــود م ــکالت خ مش
انفعــال، دروغ و هــر رفتــار مخــرب دیگــری بــه 
حــل مشــکل می پــردازد تــا از تکــرار اشــتباهات 

خــود جلوگیــری نمایــد.
مقالــه حاضــر بــه مقولــه »عــدم پذیــرش 
اشــتباه«، دالیــل و چرایــی و راهکارهــای 
مقابلــه بــا آن می پــردازد. امیــدوارم ایــن مقالــه 
درِد مشــترک همــه مــا را تــا حــدودی تســکین 

ــد باشــد. دهــد و راهکارهــا مفی

عدم پذیرش اشتباه
هــر انســانی در زندگــی اشــتباهاتی را 
ــبب  ــتباهات س ــی اش ــود. گاه ــب می ش مرتک
ویرانــی یــک زندگــی می شــوند و گاهــی تنهــا 
ــازند. ــران وارد می س ــا و دیگ ــه م ــی ب ضربات

ــه نظــر می رســد اشــتباه جــزء الینفــک  ب
رفتــار انســانی اســت.

بــدان معنــا کــه هیــچ انســانی وجود نــدارد 
کــه در طــول عمــر خــود دچــار اشــتباه نشــده 
باشــد؛ نکتــه مهــم در ایــن زمینــه تنهــا بــروز 
ــخ دهی و  ــه نحــوه پاس ــتند بلک ــتباهات نیس اش
ــد  ــه می توان ــت ک ــتباهات اس ــه اش ــش ب واکن

ــد. ــده باش ــیار تعیین کنن بس

در قبال اشتباهات انسان ها به 
چندگونه برخورد می کنند:

الف( مقاومت:
واکنشــی تدافعــی و غیرقابــل قبولــی اســت 

کــه برخــی بــدان روی می آورنــد.
ایــن افراد شــخصیتی خشــک و غیرمنعطف 
داشــته و بــه جــای پذیــرش اشــتباه خــود ســعی 

در توجیــه رفتــار غلــط خــود دارند.
افــراد مقــاوم در برابــر پذیــرِش اشــتباهات 
ــاد  ــود ی ــتباهات خ ــای از اش ــز زی ــواًل چی معم

ــرار  ــود را تک ــتباه خ ــًا اش ــد و عموم نمی گیرن
ــر  ــت: ه ــه اس ــاکی گفت ــرت کیوس می کنند.راب
ــت  ــه وق ــن اســت ک اشــتباهی نشــان دهنده ای
ــد  ــاد بگیری ــدی ی ــز جدی ــیده اســت چی آن رس

ــتید. ــل نمی دانس ــه از قب ــز ک چیی

ب( انفعال:
ــتباهات  ــه اش ــاکت ب ــرد و س ــی س واکنش
اســت. افــراد منفعــل معمــواًل یــا نمی داننــد باید 
ــد  ــا نمی خواهن ــد ی ــان دهن ــی نش ــه واکنش چ

هزینــه اشــتباه خــود را پرداخــت کننــد.
افــراد منفعــل اهــل تصمیم گیــری در قبــال 
اشــتباهات خــود نبــوده و دیگــران بــرای آنهــا 
تصمیــم می گیرنــد. ایــن اشــخاص در حقیقــت 
قبــال  در  و  هســتند  خنثــی  و  بی واکنــش 
ــال را  ــام انفع ــه ن ــاری ب ــود، رفت ــتباهات خ اش

انتخــاب می کننــد.

ج( ترس:
ایــن واکنــش اغلــب آدم هــا اســت، تــرس 

از پذیــرش اشــتباه!

ــتباه،  ــه اش ــط ب ــای غل ــی از نگرش ه یک
نپذیرفتــن آن از روی تــرس اســت. اساســًا 
ــط  ــای غل ــیاری از رفتاره ــای بس ــا مبن ترس ه

ــا هســتند. م
مــا عمومــًا می ترســیم اشــتباه خــود را 

ــت  ــن حال ــم در ای ــر می کنی ــرا فک ــم زی بپذیری
تحقیــر شــده ایم یــا اعتمــاد دیگــران را از دســت 
خواهیــم داد.تــرس در عــدم پذیــرش اشــتباهات 
ــه دروغ و  ــرد ب ــه ف ــه رفت ــود رفت ــبب می ش س

ــاورد. ــا توهــم روی بی ی
ــن  ــه اســت: بزرگ تری ــارد گفت ــرت هوب آلب
ــب  ــی مرتک ــد در زندگ ــه می توانی ــتباهی ک اش
شــوید این اســت کــه همیشــه از اینکــه مرتکب 

اشــتباه شــوید بترســید.

د( ناامیدی:
از رفتارهــای غلــط دیگــر در عــدم پذیــرش 

اشــتباهات، ناامیدی اســت.
بــه  فــرد  می شــود  ســبب  ناامیــدی 
جمع بنــدی درســتی در قبــال اشــتباه خــود 
نرســد. ناامیــدی در واقــع باعــث می شــود افــراد 
ــه  ــه پروس ــودن ب ــای راه حــل محــور ب ــه ج ب
»مقصرســازی« روی بیاورنــد یعنــی یــا خــود را 

ــد. ــر بدانن ــران را مقص ــا دیگ و ی
جاناتــان ســویفت گفتــه اســت انســان هیچ 
وقــت نبایــد شرمســار باشــد کــه قبــاًل اشــتباه 
ــن اســت  کــرده اســت. چــرا کــه معنــی اش ای

ــروز اســت. ــر از دی ــروز عاقل ت کــه ام

راهکارهایی برای آسان تر شدن 
پذیرش اشتباهات:

غرور خود را از میان برداریم:

از غــرور خــود بکاهیــم. مغــرور شــدن آفت 
ــرور  ــی مغ ــع وقت ــت. درواق ــی اس ــر پذیرش ه
را  خــود  اشــتباهات  نمی توانیــم  می شــویم 
ــرای  ــر راه را ب ــرور و تکب ــور از غ ــم. عب بپذیری

ــد. ــاز می کن ــتباهات ب ــرش اش پذی
بــا  می کننــد  فکــر  متکبــر  آدم هــای 
پذیــرش خطــا و اشــتباه خــود تحقیــر شــده اند.

غلبه بر ترس ها را بیاموزیم:
از  بســیاری  اســاس  خــود  ترس هــا 
در  و  مــا هســتند  اشــتباهات  و  شکســت ها 
عیــن حــال خــود همیــن ترس هــا ســبب عــدم 

می شــوند. اشــتباهات مان  پذیــرش 
تــرس در ذاِت خــود فکرمــان را قفــل 
می کنــد. ایــن ترس هــا در عــدم پذیــرش دلیــِل 

ــان اســت. ــان از خودم ــاالی خودم ــات ب توقع

برای پرهیز از ترس به چند نکته دقت 
کنیم:

الف( کمال گرایی را رها کنیم.
هــر چیــزی بــه همــان حالتــی کــه هســت 

در کمــال مطلــوب خــود قــرار دارد.
ــوان و  ــد ت ــی در ح ــای کمال گرای ــه ج ب
ــه انجــام برســانیم و  ظرفیــت خــود کارهــا را ب

ــیم. ــته باش ــا نداش ــع بی ج ــود توق از خ

ــه  ــیم. ب ــته باش ــی داش ب( عملگرای
ــرد  ــزی م ــر چی ــیدن از ه ــای ترس ج
عمــل باشــیم.یعنی اگــر اشــتباهی کردیــم به 
جــای تــرس یــا انفعــال بلنــد شــویم و مجــدداً 
دســت بــه ابتــکار عمــل بزنیــم و راه هــای دیگر 

و تجــارب جدیــد را امتحــان کنیــم.

را  شــدن  تصمیم گیــر  مســیر  ج( 
امتحــان کنیــم.

 آدم هــای مصمــم بــر ترس هــا غلبــه 
ــه جــای مقصــر دانســتن خــود و  ــد و ب می کنن
دیگــران بــه پذیــرش اشــتباهات خــود معتــرف 
می شــوند و پــس از آن تصمیمــات مهــم و 

درســتی می گیرنــد.

مسئولیت پذیری را تمرین کنیم:
یکــی از بهتریــن راهکارهــای بــاال بــردن 
تمریــن  اشــتباهات،  قبــال  در  پذیرش مــان 
کــه  معنــا  بــدان  اســت.  مســئولیت پذیری 
آدم هــای مســئول در واقــع اشــتباهات خــود را 
ــی  ــای غیرمنطق ــای رفتاره ــه ج ــه و ب پذیرفت
بــه حرکــت رو بــه رشــد خــود ادامــه داده انــد.

ــک  ــای کوچ ــئولیت پذیری را از کاره مس
تمریــن کنیــم. وقتــی رفته رفتــه مســئولیت 
کارهــای خــود را بــه عهــده گرفتیــم در مواجــه 
بــا اشــتباهات نیــز ضمــن پذیــرش آســان تر آنها 

ــم. ــل می زنی ــه عم ــت ب دس

عدم پذیرش اشتباه!؟

پذیرش اشتباه، 
راه حل رسیدن 
به تعالی و رشد

علی بهرام پور
مدرس و نویسنده

ــه  ــتانم ک ــی از دوس ــوت یک ــه دع ــش ب ــد روز پی چن
مدیــر عامــل شــرکتی بــا بیــش از ۱۰۰ نفــر پرســنل اســت 
بــه دیــدن ایشــان رفتــم. بعــد از گــپ و گفتگــوی اولیــه، بــا 

ــه مــن کــرد و گفــت: حالتــی ناراحتــی و دلگیــر رو ب
ــزرگ در  ــبتاً ب ــه نس ــک مجموع ــر ی ــوان مدی ــه عن ب
برخــورد بــا کارمندانــم متوجــه شــده ام تقریبــاً همــه آنهــا 
در پذیــرش اشــتباهات خــود دچــار مقاومــت هســتند. یعنی 
ــا  ــد ام ــتباه کرده ان ــد اش ــان می دانن ــا خودش ــی آدم ه گاه
ــه آن بســیار سرســخت هســتند. ــراف ب در پذیــرش و اعت

نــگاه نگــران و پــر از دغدغــه ایــن مدیــر عامــل مــرا بر 
آن داشــت تــا نگاهــی بــه مقولــه »عــدم پذیــرش اشــتباه« 

بیاندازم.
قبــل از ادامــه مقالــه از شــما خواننــده گرامــی می خواهم 
چنــد دقیقــه فکــر کنیــد و ببینیــد آیــا نپذیرفتــن اشــتباه در 
رفتــار مدیــر، کارمنــد، همســایه، همســر و فرزنــدان شــما 

ــده می شــود؟ ــم دی ه

عزت نفس چیست؟ راه های افزایش عزت نفس 

تعادل در تمامی بخش های زندگی و شخصیتی

علی بهرام پور

احتمااًل می دانیم که عزت نفس ، به طور کلی به معنای ارزش و احترام 
به خود بوده و بخش اعظمی از موفقیت و سعادت انسان را در برمی گیرد.

در اغلب مواقع، کمبود عزت نفس در مردم باعث شکست در مراحل 
مختلف زندگی و افسردگی می شود.

این نیز می تواند مردم را به انتخاب های بد و ورود به روابط مخرب 
کند، در نتیجه شکست های جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد.

گرفتار  را  انسان  داشتن،  کاذب  نفس  عزت  هم  دیگر  طرفی  از 
خودشیفتگی و اختالالت شخصیتی می کند.

بهترین روش برای داشتن زندگی آرام و شخصیت باثبات، یادگیری 
تعادل در تمامی بخش های زندگی و شخصیتی است.

عزت نفس چیست؟
از دید روانشناسی، عزت نفس به معنای ارزش و احترام به باورهای 

شخصی است.
به عبارت دیگر اینکه چقدر قدردان خود هستید و به حریم و مواضع 

خود پایدار هستید، عزت نفس نامیده می شود.
ظاهر،  صحیح  ارزیابی  زمینه  در  بیشتر  روانشناسی،  موضوع  این 

احساسات و رفتارهای انسان توسط خودشان فعالیت می کند.
یک تئوری

بعد از اعتماد به نفس، عزت نفس یکی از اساسی ترین نیازهای انسان 
در طول زندگی خواهد بود.

این نیاز بنیادین معموال از دوران کودکی شکل گرفته و در دوران 
نوجوانی به اوج می رسد و ساخته می شود.

یک فرد عادی برای اینکه بتواند به خودکفایی و رشد برسد به این 
مسئله احتیاج دارد.

داشتن آن به طور متعادل، کمک می کند فرد به طور ناخودآگاه به 
ارزش و باورهای دیگران نیز احترام بگذارد و حد و مرزهای خود را در 

زندگی و روابط بشناسد.
در برخی موارد کودکان از دوران کودکی تحت فشار خانواده یا مدرسه 

بوده که این افراد اغلب اوقات از عزت نفس پایینی برخوردار بوده و الزم 
است توسط فردی حرفه ای مانند مشاور یا روانشناس ترمیم گردد.

بی توجهی به عزت نفس کودکان آنها را تا آخر عمرشان گرفتار خواهد 
کرد و نسبت به کسانی که از عزت نفس باالیی برخوردار هستند به شکست 

های جبران ناپذیری دچار می شوند.
چرا عزت نفس مهم است؟

عزت نفس نقش مهمی در انگیزه و انتخاب های ما در زندگی دارد.
اگر در زندگی الگوی مناسبی برای عزت نفس سالم و ارزش های 

خود نداشته باشیم قطعا به بن بست خواهیم خورد.
عزت نفس سالم و مثبت باعث شده، در جاده ی پر پیچ و خم زندگی 

قاطعانه قدم برداریم و با مسائل و مشکالت عاقالنه تر برخورد کنیم.
نشانه های کمبود عزت نفس

عدم اعتماد به نفس
ناتوانی در بیان نیازها

صحبت های درونی منفی
تمرکز بر ضعف ها و نادیده گرفتن نقطه قوت ها

اعتقاد به اینکه دیگران از شما بهترند
ترس از شکست

مشکل در گرفتن بازخورد مثبت )خود را الیق بهترین نمی دانند(
افسردگی، شرم و اضطراب بیش از اندازه

ضعیف بودن زبان بدن
نشانه های عزت نفس سالم

اعتماد به نفس
توانایی نه گفتن

چشم انداز مثبت به زندگی
توانایی دیدن نقاط مثبت و پذیرش نقاط ضعف و رسیدگی به آن

پذیرش سختی ها و مشکالت
بیان خواسته و نیازها

نکات کلیدی:
-حواستان باشد که به اعتماد به نفس کاذب روی نیاورید. این مورد 
به هیچ وجه توصیه نمی شود و بیشتر کسانی که عزت نفس پایینی دارند 

می خواهند پایین بودنش را با کاذب بودنش پر کنند.
- عزت نفس و رفتار شما کامال بهم مربوط می باشند، هر چقدر کارها 
در جهت بهبود و پیشرفت باشد روی ذهن نیز تاثیرگذارتر خواهد بود و در 

همه مراحل زندگی موفق هستید.
- شاید برایتان پیش آمده که در کودکی توسط هم بازیتان تحقیر 
شده اید، یا شاید در کنار خانواده مورد سرزنش قرار گرفته اید و بدتر از 
همه، در مدرسه معلم، انگشت تحقیرش همیشه به سمت شما بوده است 

که تمام این دالیل باعث می شود از عزت نفس پایینی برخوردار باشید.
- برای اینکه بتوانید این خاطرات بد را فراموش کنید باید دوباره مثل 
نوزاد تازه متولد شده، عزت نفس خود را از نو بسازید و راه های افزایش عزت 
نفس را پیدا کنید. مطمئن باشید با تالش و پشتکار به نتیجه خواهید رسید. می 
توانید با تقویت فن بیان در زندگی روزانه و مذاکره های روزانه موفق تر باشید
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قهرمان جودو نابینایان جهان:
خانواده همسرم قهرمان جهان را تحویلم دادند

داستان زندگی قهرمان جودو نابینایان جهان و همسر کبدی کار وی می تواند 
جذابیت های زیادی برای مخاطب داشته باشد. زندگی که در آغاز راه قرار دارد و 

می رود تا به الگویی برای یک خانواده موفق ورزشی تبدیل شود.
»محمدرضا خیراهلل زاده« یکی از قهرمانان پرشمار استان مازندران است 
که در شهرستان بابل زندگی می کند و تا کنون توانسته چندین مدال طال و 
نقره جهانی و بازی های پاراآسیایی را از آن خود کند. جودوکاری که بسیاری از 
هم تیمی ها به وی لقب ببر مازندران دادند اما خود می گوید در مازندران شمار 
قهرمانان چنان زیاد است که هر شهرستانی یک یا چند ورزشکار دارای شهرت 
جهانی را دارد. او که توانسته سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کند اکنون در 
دسته فوق سنگین رتبه یک جدول را در اختیار گرفته و کمیته ملی پارالمپیک نیز 

از این جودوکار کم بینا به عنوان شانس کسب مدال طال یاد می کند.
پای صحبت های این نابغه جودوی کم بینایان که هستی از روزهای سخت 
اردوهای جوانان می گوید؛ روزهایی که به خاطر مشکل بینایی نتوانست در جمع 
برترین های ورزشکاران نرمال قرار گیرد. می گوید: تمریناتم عالی بود اما به 
خاطر این مشکل همیشه از تیم کنار گذاشته می شدم و این کار اعتماد به نفسم 
را کاهش داد. اما از سال ۱388 در اردوی جودو نابینایان حضور دارد و توانسته 
است در دسته فوق سنگین نامی برای خود دست وپا کند. او دیگر خیراهلل زاده ۱۰ 
سال پیش نیست بلکه قهرمانی است که با یادآوری زحمات خانواده سعی دارد 
که پدر و مادر را در این موفقیت سهیم کند. باور دارد: اگر پشتیبانی خانواده نبود 
و حمایت مادی و معنوی پدر پشت سر این قهرمان قرار نداشت،  نمی توانست تا 
باالترین قله افتخار ورزش که مدال طالی جهانی است برود. این حمایت ها هنوز 
پایان نیافته بلکه برادر این ورزشکار حریف تمرینی خیراهلل زاده به شمار می رود.

از حریفانش که می پرسم عنوان می کند در دسته فوق سنگین جودو حریف 
آسان وجود ندارد. حریفانم از ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی و گرجستان هستند و 
همه آنان عنوان دارانی به شمار می روند که مبارزه به آنان راحت نیست. اما در 
ایام قرنطینه فیلم تمام این ورزشکاران را آنالیز کردم و به دنبال آن هستم تا 

جواب اعتماد مربیان و کمیته ملی پارالمپیک را بدهم.  
امیدوار به اصالح مصوبه قانون استخدام مدال آوران است و می گوید: در 
کنار ورزش از تحصیل غافل نیستم و ترم آخر رشته مدیریت دولتی هستم. 
امیدوارم این قانون اصالح شود تا ما منتظر ۲۰ سال آینده برای استخدام یکی از 
فرزندان نباشیم. اگر این قانون اصالح شود پس از بازنشستگی در دنیای قهرمانی 

دغدغه کاری نخواهیم داشت.
اشاره ای هم به انتصاب »حسن رنگرز« به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان 
استان داشت و افزود: رنگرز از قهرمانان تحصیل کرده استان است و حضور وی 
در این سمت می تواند برای ورزش موثر واقع شود. دوست دارم با ایشان دیداری 

داشته باشم اما به خاطر شیوع ویروس کرونا برای این دیدار باید صبر کنم.   
مسیر زندگی خیراهلل زاده در چند ماه گذشته تغییر زیادی کرده است؛ چند 
وقتی است که با دنیای مجردی خداحافظی کرده و اکنون در خانواده ای کامال 
ورزشی زندگی می کند.  خانواده ای که ۲ ورزشکار حرفه ای جودو و کبدی را در 
کنار هم قرار داده است. در این خانواده »زهرا عباس زاده« کبدی کار حرفه ای 
نیز حضور دارد که سابقه قهرمانی با تیم تهران را در کارنامه دارد. از آشنایی این 
۲ ورزشکار که سخن به میان خواهد آمد خانم عباس زاده عنوان می کند درست 
است که همشهری نیستیم اما ورزش قهرمانی در زیر مجموعه یک خانواده قرار 

دارد و ما در محیط ورزشی با هم آشنا شدیم.  
از تصمیم این دختر کبدی کار برای غلبه بر برخی ذهنیت های مردم در 
باره ورزش معلوالن می پرسم، عنوان می کند برای بله گفتن به قهرمان جودو 
کم بینایان جهان تردیدی نداشتم، چون واقعیت این است که محمدرضا توانست 
غیر ممکنی را ممکن کند که افراد عادی نیز نمی توانند آن را انجام دهند او اکنون 
قهرمان چند دوره جهان و نایب قهرمان بازی های آسیایی است. او نه یکبار بار 
بلکه چندین بار پرچم ایران را در بزرگترین تورنمنت ها به احتزاز درآورده است.  
زندگی در کنار این قهرمان زیبایی هایی را دارد که تنها ۲ ورزشکار آن را به خوبی 
درک خواهند کرد. می دانم با وجود اردوهای طوالنی و اعزام ها،  مسیر زندگی 
مشترک برای ۲ ورزشکار حرفه ای سختی هایی را دارد اما زمانی که به آینده 
فکر می کنم و لحظه موفقیت خیراهلل زاده را در ذهنم متصور خواهم شد، بدون 
شک حضور در اردو و برخی از سختی های زندگی قهرمانی را فراموش خواهم 
کرد. تالش دارم تا با تجربه ورزشی که در این چند سال کسب کردم به همسرم 
کمک کنم تا بتواند در سطح جهان و پارالمپیک نتایجی بهتر از گذشته کسب کند.  
در بین صحبت های »زهرا عباس زاده«، همسرش می گوید: پشت هر مرد 
موفقی یک زن قرار دارد و من در این زمینه چندین نفر که قهرمانان زندگیم 
هستند مرا حمایت کردند. ابتدا مادر و خواهرهایم پشتیبان من بودند و اکنون 
نیز زهرا به عنوان یک ورزشکار حرفه ای حامی و پشتیبان من به شمار می رود، 
بدون شک برنامه های دو ورزشکار حرفه ای در یک خانواده می تواند به موفقیت 
بیش از پیش ختم شود. در بین این صحبت ها بود که »زهرا عباس زاده« گفت 
که خانواده همسرم امانت بزرگی را به من سپردند و آنان یک قهرمان جهان را 
تحویل من دادند. حمایت و پشتیبانی من از وی باید به گونه ای باشد که محمدرضا 

در ۲ پارالمپیک پیش رو نهایت موفقیت را کسب کند.  
از تشابه های جودو و کبدی از »زهرا عباس زاده« می پرسم. می گوید کبدی 
رشته ترکیبی است و می شود از کشتی، ورزش رزمی و ... در آن استفاده کرد. 
جودو نیز در برخی از فنون شباهتی به کبدی دارد. تالشم این است که با پشتکار 
به تیم ملی ایران برسم. البته وی تا کنون چندین مرتبه در اردوی تیم ملی حضور 
داشته اما به گفته خودش برای ترکیب نهایی نام وی در لیست اعزام قرار نگرفت.  
در  خود  رشته های  شرایط  به  ورزشکار  زوج  این  پایانی  های  صحبت 
ایران رسید. خیراهلل زاده در این زمینه گفت: جودو نابینایان ظرفیت زیادی برای 
مدال آوری دارد اما گرایش به این رشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته 
است. بسیاری از استعدادها در اردوها حضور دارند اما سووال اول آنان این است 
که اعزامی وجود دارد؟  اعزام ورزشکار در این شرایط سخت است در ضمن 
نمی شود ورزشکار را بدون تجربه به مسابقات بین المللی اعزام کرد. اگر ورزشکاران 
کم بینا یا نابینا امیدی به آینده برای اعزام شدن و عضویت در تیم ملی داشته 

باشند بی تردید شمار ورزشکاران حرفه ای در این رشته چند برابر خواهد شد.  
او با اشاره به نقش کادر فنی و مربیان جودو در توسعه این رشته در 
بین نابینایان گفت: اگر بگویم که »محمدرضا حاج یوسف زاده« یکی از بهترین های 
جهان است، حرف گزافی نیست. او هم در بخش فنی و هم در بخش روانی 
یک تئورسین به شمار می رود. در کنار این ویژگی ها سرمربی تیم با ورزشکاران 

ارتباط فوق العاده ای دارد.
در بخش دیگری از این مصاحبه عباس زاده با اشاره به موفقیت کبدی 
ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱8 جاکارتا اظهار داشت: زمانی که تیم های ملی 
زنان و مردان ایران از هند قدرتمند عبور کردند این باور به وجود آمد هیچ سدی 
در برابر توسعه این رشته وجود ندارد. کسب ۲ مدال طالی آسیایی در حالی بود 
که هند ابرقدرت این رشته در سطح جهان به شمار می رود. این موفقیت اکنون 

برای سایر عالقمندان به رشته کبدی تبدیل به یک انگیزه شده است.  

گالدباخ 2-2 رئال؛
فرار زیدان از کابوس حذف شدن

در  دیدارش  دومین  در  مادرید  رئال 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان با نتیجه ۲-۲ 

مقابل مونشن گالدباخ متوقف شد.
این  در  زیدان  الدین  زین  شاگردان 
دیدار ابتدا با دو گل از حریف عقب افتادند 
اما در دقایق پایانی توانستند به دو گل برسند 
و از این دیدار خارج از خانه به یک امتیاز 

دست پیدا کنند. 
رئالی ها بازی را بهتر آغاز کردند و 
در دقایق ابتدایی بر بازی مسلط بودند اما 

نتوانستند موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد کنند. در ادامه بازی متعادل تر 
شد؛ در دقیقه ۱۶، این رئال بود که می توانست به گل برسد ولی بنزما که روی پاس 
لوکاس واسکز به پشت مدافعان گالدباخ صاحب موقعیت شده بود، قصد داشت با 

یک ضربه والی کار را تمام کند اما توپ از باالی دروازه به بیرون رفت.
در ادامه باز هم این رئالی ها بودند که بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشتند و 
در دقیقه ۲۹ بار دیگر صاحب یک موقعیت خوب شدند اما واکنش به موقع یان زومر 

روی شوت تماشایی تونی کروس باعث شد تا همچنان دروازه میزبان بسته بماند.
در مقابل این گالدباخ بود که در دقیقه 33 توانست به گل اول بازی برسد. 
روی حرکت خوب آالسانه پله آ و ارسال دیدنی او بود که مارکوس تورام با یک ضربه 
دقیق کار را تمام کرد.بعد از این گل باز هم بازیکنان رئال ابتکار عمل را در دست 
گرفتند و می توانستند خیلی زود کار را به تساوی بکشند اما باز هم این زومر بود 
که با جاگیری مناسب، مانع گلزنی مارکو آسنسیو شد.تالش رئالی ها برای زدن گل 
تساوی تا آخرین ثانیه های نیمه اول ادامه داشت اما در نهایت در این نیمه توپ 
دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و این نیمه با برتری ۱-۰ گالدباخ به پایان رسید.

رئالی ها نیمه دوم را هم هجومی آغاز کردند و چیزی نمانده بود که در دقیقه 
۴۷ به گل تساوی برسند اما ضربه آسنسیو بعد از برخورد به بازیکن حریف، به تیر 

دروازه برخورد کرد و راهی به چهارچوب پیدا نکرد.
ادامه پیدا کرد و بازیکنان گالدباخ تنها به دنبال استفاده از  فشار رئالی ها 
ضدحمالت بودند و سرانجام در دقیقه ۵8، این تیم به گل دوم رسید. ابتدا این پله آ 
بود که با یک ضربه محکم دروازه رئال را تهدید کرد اما کورتوا توپ را برگشت داد؛ 

ولی توپ برگشتی مقابل تورام قرار گرفت و او با یک ضربه ساده کار را تمام کرد.
چیزی نمانده بود که رئال در دقیقه ۶۱ گل سوم را دریافت کند اما نیوهاوس که با 
پاس در عمق پله آ با کورتوا تک به تک شده بود، نتوانست از این فرصت استفاده کند.

در ادامه رئالی ها ابتکار عمل را در دست گرفتند و حضور هازارد و مودریچ 
باعث شد تا فشار حمالت این تیم افزایش پیدا کند. اما موقعیت های این تیم یکی 
بعد از دیگری از دست می رفت تا اینکه در دقیقه 8۷، بنزما یکی از گل های خورده 
را جبران کرد.روی ارسال والورده، کاسمیرو با حضور به موقع توپ را به بنزما رساند 

و او هم با یک ضربه تماشایی، دروازه گالدباخ را باز کرد.
فشار رئالی ها برای زدن گل تساوی در دقایق پایانی بیشتر و بیشتر شد و 
سرانجام در سومین دقیقه از وقت های تلف شده، این تیم به گل دوم رسید. این بار 
ارسال مودریچ با ضربه سر راموس به کاسمیرو رسید و او هم با یک ضربه محکم 

کار را تمام کرد تا در نهایت بازی با تساوی ۲-۲ به پایان برسد.

دومین پیروزی پیاپی بایرن مونیخ در شب توقف اینتر
لوکوموتیو  شکست  با  مونیخ  بایرن 
توانست دومین پیروزی اش را در این فصل 
لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد اما اینتر 

حریف شاختار نشد.
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه 
شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد. در گروه 
A بایرن مونیخ، مدافع عنوان قهرمانی برابر 
لوکوموتیو قرار گرفت و ۲ بر یک میزبانش 
را شکست داد. گل نخست را گروتسکا در 
دقیقه ۱3 به ثمر رساند اما میرانچوک در 

دقیقه ۷۰ توانست بازی را مساوی کند. کمی بعد بایرن توسط جاشوا کیمیش به 
گل دست یافت  تا برنده این بازی شود. باوارایی ها دومین پیروزی شان را در لیگ 

قهرمانان کسب کردند. 
در دیگر بازی اینتر به مصاف شاختار رفت که دو تیم به تساوی بدون گل دست 
یافتند. شاگردان آنتونیو کونته تیم برتر میدان بودند و با وجود داشتن چهار موقعیت 
گل نتوانستند دروازه میزبانشان را باز کنند تا برای دومین هفته پیاپی تنها یک امتیاز 

کسب کنند. در گروه B شاختار با چهار امتیاز صدرنشین است.

با تایید بارتومئو؛ شکل گیری سوپرلیگ اروپا جدی شد
جوزپ ماریا بارتومئو در بیانیه استعفای 

خود برگزاری سوپرلیگ اروپا را تایید کرد.
بارتومئو سه شنبه شب  جوزپ ماریا 
استعفا  بارسلونا  باشگاه  ریاست  از  رسما 
خبرنگاران  مقابل   ۲3.3۰ ساعت  او  کرد. 
قرائت  را  خود  استعفای  بیانیه  عکاسان  و 
بیانیه روی  این  از  هایی  در بخش  و  کرد 
برگزاری سوپرلیگ اروپا و فرمت جدید جام 

جهانی باشگاه ها صحه گذاشت.
 بارتومئو در این رابطه گفت:» می توانم اعالم کنم که روز گذشته در جلسه 
هیئت مدیره در مورد شرایط حضور بارسا در سوپرلیگ اروپا صحبت کردیم و قرار 
شد تصمیم نهایی در جلسه بعدی اعضای باشگاه اتحاذ گردد. باید بگویم که تیم 
های بزرگی از اروپا پشت این پروژه هستند که می تواند استحکام و ثبات مالی 
بارسلونا و دیگر باشگاه های حاضر در سوپرلیگ را تضمین کند. به تیم قهرمان ۱۰۰ 
میلیون یورو پاداش خواهد شد. می توانم با افتخار بگویم که بارسا از حیث ارزش ها 
بزرگترین باشگاه دنیاست که در بسیاری از مسائل کالن، اعضا تصمیم گیرنده اند. 
سوپرلیگ اروپا تضمین خواهد کرد که باشگاه همچنان در اختیار اعضا باقی بماند.«

سوپرلیگ اروپا قرار است با شرکت ۱8 تیم بزرگ اروپایی شامل ۵ تیم انگلیسی 
و نیز رئال و بارسا از اسپانیا برگزار شود که رقیبی جدید برای لیگ قهرمانان خواهد 

بود. این رقابت ها سود مالی فراوانی را به باشگاه های بزرگ تزریق خواهد کرد.
بارتومئو در مورد جام جهانی باشگاه ها گفت:» ما همچنین موافقت خود با 
شرکت در شکل جدید این رقابت ها را اعالم کرده ایم. رقابت هایی که قرار بود سال 
۲۰۲۱ به انجام برسد ولی به خاطر پاندمی کرونا به تابستان ۲۰۲۲ موکول شده است.«

مدیر برنامه اسبق »لواندوفسکی« به اخاذی ۲۳میلیون دالری 
متهم شد

دعوی حقوقی ماشین گلزنی باشگاه 
بایرن مونیخ با مدیر برنامه اسبقش پس از 
بازداشت وی در ورشو، وارد مرحله تازه ای 
ورشو  دادستانی  اداره  می شود  شد.گفته 
تحقیقات خود را در خصوص تهدید به اخاذی 
»روبرت  از  کوچارسکی«  »سزاری  توسط 

لواندوفسکی« آغاز کرده است.
کوچارسکی به تالش برای اخاذی ۲۰ 

میلیون یورو )۲3میلیون دالر( از مهاجم لهستانی بایرن که عنوان برترین گلزن فصل 
گذشته اروپا از آن خود کرد و محتمل ترین گزینه فتح توپ طالی لغو شده ۲۰۲۰ 
محسوب می شد، متهم است.کوچارسکی که پیش تر فوتبالیست بوده، در ماه گذشته 

پرونده ای را علیه شرکت بازاریابی لواندوفسکی مفتوح کرد.
براساس اسناد رویت شده توسط نشریه اشپیگل، در این پرونده ۱۰.۵ میلیون 
دالری، ادعا شده است که لوا به طور غیرقانونی میلیون ها یورو را با عقد قراردادهایی 
به منظور پرداخت هزینه مسافرت های لوکس و طراحی دکوراسیون داخلی گرانقیمت 
جابجا و در این فرآیند از پرداخت مالیات فرار کرده است؛ در واقع وی از شرکت 
منحل شده خود برای این جابجایی استفاده کرده است.کوچارسکی برای مدت ۱۰ 
سال مدیر برنامه مرد لهستانی بود. او از سال ۱۹۹۶ به مدت ۶ سال برای تیم ملی 
لهستان بازی کرد و در جام جهانی ۲۰۰۲ نیز در ترکیب این تیم قرار داشت.براساس 
گزارش ها، لواندوفسکی ثروت خالصی معادل 8۵ میلیون دالر داشته و در فصل جدید 
بوندسلیگا نیز در فرم ایده آلی به سر می برد. او با به ثمر رساندن ۱۰ گل هم اکنون با 
اختالف زیاد صدرنشین فهرست برترین گلزنان فوتبال آلمان قرار دارد. این بازیکن 
فصل گذشته در جریان فتح سه گانه توسط تیمش در جریان ۴۷ بازی، ۵۵ گل به 

ثمر رساند و در لیگ قهرمانان اروپا نیز عنوان آقای گلی را به خود اختصاص داد.

ایران  فوتبال  کارشناس 
گفت: یک مدیر هر چقدر هم 
و  باشد  موفق  کارش  در  که 
خوب عمل کند نمی تواند به تنهایی در 

باشگاه پرسپولیس مدیریت کند.
بیژن ذوالفقارنسب در مورد شرایط 
نابسامان باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: 
باشگاه  برای  است  قرار  مدیرعاملی که 
بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس انتخاب شود 
باید حتما چند خصوصیت داشته باشد. باید 
جزو اهالی ورزش و حتی المقدور خانواده 
پرسپولیس باشد و روحیات ورزشکاران و 
شخصیت های ورزشی را بشناسد. از همه 
مهمتر اینکه در حوزه مدیریت کارنامه و 
تجارب موفقی داشته باشد چرا که کار 
کردن در باشگاه بزرگی چون پرسپولیس 

واقعا سخت است. 
هر  مدیرعامل  یک  افزود:  وی 
چقدر هم که در کارش موفق و خوب 

از پس  نمی تواند  تنهایی  به  کند  عمل 
مشکالت و کارهای پرسپولیس بر آید 
کارگروه  یک  حتما  باید  رو  همین   از 
داشته باشد تا او را در این راه همراهی 
این  برای  که  مدیره ای  هیئت  کند. 
باشگاه انتخاب می شود باید شایستگی 

تصمیمات  در  و  باشد  داشته  را  الزم 
مهم مدیرعامل را همراهی کند. مسئله 
دیگر اینکه در باشگاه بزرگ پرسپولیس 
که  نفر  یک  صرفا  را  تصمیمات  نباید 
مدیرعامل است، بگیرد بلکه باید هیئت 

مدیره هم در آن نقش داشته باشند. 

پاسخ  در  ایران  فوتبال  کارشناس 
به این سوال که به نظر می آید وزارت 
ورزش به دنبال مدیری برای پرسپولیس 
است که بتواند با خودش پولی به این 
باشگاه بیاورد، عنوان کرد: اتفاقا این بد 
نیست که یک مدیر با خودش درآمدی 
به باشگاه بیاورد و بخشی از مشکالت 
را حل کند اما در کنار این مسئله حتما 
باید تجربه مدیریتی موفق در این حوزه 
داشته باشد تا مشکالت قبل پیش نیاید.

این  به  واکنش  در  ذوالفقارنسب 
پیشین  مدیران  از  برخی  که  مسئله 
دوباره  بازگشت  دنبال  به  پرسپولیس 
به این باشگاه هستند، خاطرنشان کرد: 
مدیرانی بودند که دوران آزمون و خطا 
بزرگ در  اشتباه  و ده ها  را طی کردند 
اگر  آنها  داشتند.  خود  مدیریت  دوران 
که  باشد  یادشان  برگردند  می خواهند 

اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

مدیر جدید نباید اشتباه کند؛

ذوالفقارنسب: برای مدیریت در پرسپولیس باید کارگروه تشکیل شود

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس 
ه  شگا با ت  ما ا قد ا وضعیت  خرین  آ
پرسپولیس را در مورد بخشش عیسی  

آل کثیر تشریح کرد.
امیرساعد وکیل در خصوص آخرین 
وضعیت استیناف خواهی باشگاه درمورد 
پرونده محرومیت عیسی آل کثیر مهاجم 
این تیم که به دلیل شادی بعد از گل 
مدت  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  خود 
شش ماه از همراهی سرخپوشان محروم 
شده است، گفت: همه ما به سیاست های 
مسائل  خصوص  در  فیفا  سرسختانه 
سیاسی، نژادپرستی و ... آگاه هستیم. در 
این باره تاکید فیفا بر روی جلوگیری از 
اتفاقاتی از این دست است. رفتار عیسی 
نماینده  مقابل  گلزنی  از  بعد  کثیر  آل 
و  واضح  همه  برای  ازبکستان  کشور 
مبرهن است که بدون سوء نیت و به 
دور از انگیزه های قومیتی بوده و رفتار 
او دلیلی جز ارتباط عمیق و عاطفی با 

برادرزاده اش ندارد.
که  زمان  همان  در  افزود:  وی 
فوتبال  کنفدراسیون  انضباطی  کمیته 
آسیا قصد داشت درباره این پرونده رای 
خود را صادر کند، توضیحات الزم درباره 
این اقدام صورت گرفت و حتی عنوان 
شد که این بازیکن در تیم های قبلی خود 
هم چنین خوشحالی گلی انجام داده بود. 
حتی مصاحبه هایی که در این خصوص 

صورت گرفته بود هم ارائه شد.
اظها  پرسپولیس  حقوقی  مشاور 
نمونه های  بیشتر،  دفاع  برای  داشت: 
مشابهی که در سراسر دنیا رخ داده بود 

را هم ارائه کردیم که این نمونه ها مورد 
محکومیت قرار نگرفته بودند. با این همه 
وقتی قرار است حکمی صادر شود تک 
قرار  بررسی  مورد  مطروحه  موارد  تک 
می گیرد که از نظر ما رفتار آل کثیر جزو 
موارد نژادپرستانه تلقی نمی شود اما فیفا 
انگیزه های فردی را نمی بیند و بر اساس 
مقررات خود تصمیم می گیرد. آنها به 
این مساله فکر می کنند که تماشاگر در 
استادیوم یا بینندگان پای تلویزیون آیا 
برداشت توهین آمیزی نسبت به مسائل 

قومیتی و نژاد پرستی دارند یا نه؟
این  به  توجه  با  افزود:  وکیل 
رویکرد این رای صادر و در نهایت ۶ ماه 
محکومیت و ۱۰ هزار دالر که حداقل به 
مجازات است برای آل کثیر صادر شد. 
در اینجا الزم است به پرونده مشابهی 
اشاره کنم؛ بازیکن تیم ملی بحرین در 
هنگ  بازیکنان  وقت کشی  به  واکنش 

کنگ در پایان بازی با انگشتان دست، 
را  کنگ  هنگ  بازیکنان  چشم  حالت 
ویژگی  مستقیم  طور  به  و  داد  نشان 
این  که  برد  زیر سوال  را  آنها  ظاهری 
این  نضباطی  ا محکومیت  با  له  مسا

بازیکن بحرینی روبرو شد.
لیس  سپو پر ه  شگا با کیل  و
است  این  ما  تالش  کرد:  خاطرنشان 
تا تبیین کنیم که انگیزه آل کثیر برای 
این مسائل نبوده و به همین دلیل از نظر 
حقوقی باید تحلیل قوی ارائه می شد چرا 
که این پرونده با آن پرونده مورد اشاره 
قابل قیاس نیست و تفاوت هایی دارد. 
تفسیری که از این پرونده می شود باید 
پرونده های  به  نسبت  متفاوتی  رویکرد 
بر  در  را  نژادپرستی  مسائل  که  مشابه 

می گیرد داشته باشد.
مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس 
که  است  این  من  باور  کرد:  تصریح 

این  به  ورزش جهان  در  کلی  سیاست 
صورت است که باید از مسائل سیاسی 
و تبعیض نژادی دور بود و در این باره 
ببینیم  تا  کرد  صحبت  احتیاط  با  باید 
نتیجه چه می شود اما آنچه مسلم است 
خیلی  حقوقی  الیحه  ما  که  است  این 
 ۹ صادره  رای  کردیم.  ارائه  را  قوی 
صفحه بود اما الیحه ما ۲۶ صفحه بود 
باید پیوست ها را هم به آن اضافه  که 
کرد که فکر می کنم باالی ۵۰ صفحه 
ابعاد  از  و  فرستادیم  دفاعی  الیحه  ما 
بررسی کردیم.  را  این مساله  گوناگون 
که  می دهم  امیدواری  هواداران  به 
انشاءاهلل آل کثیر بتواند در فینال لیگ 
اما  باشد  داشته  حضور  آسیا  قهرمانان 
باید این امیدواری در فضای واقع بینی 

صورت بگیرد.
همچنین   : د ا د مه  ا د ا ی  و
رفتار  آثار  متوجه  باید  ما  ورزشکاران 
را  الزم  آموزش های  و  باشند  خود 
زیر  همیشه  آنها  رفتار  که  چرا  ببینند 
ذره بین قرار دارد. شاید آنها رفتاری را 
انجام دهند که در فرهنگ ما ساده و 
به  این مسائل  اما در دنیا  باشد  عادی 
بازیکنی  تفسیر می شود.  گونه دیگری 
می کند  بازی  بین المللی  سطح  در  که 

باید به این مسائل توجه کند.
این سوال که  به  پاسخ  در  وکیل 
زمانی  چه  کثیر  آل  فرجام خواهی  رای 
تاریخ  داشت:  اظهار  می شود،  صادر 
اما  نشده  باره مشخص  این  در  دقیقی 
ماه  یک  تا  حداکثر  که  مطمئن هستم 

آینده این رای اعالم خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ورزشکاران ما باید متوجه آثار رفتار خود باشند؛

امیدوارم آل کثیر بتواند در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
در واکنش به محرومیت از فعالیت های 
گفت:  اخالق،  کمیته  حکم  با  فوتبالی 
است  جرم  یک  اساس  بر  محرومیت 

و من هنوز نمی دانم جرم من چیست.
به  کنش  ا و در  ذری،  آ سعید 
با  فوتبالی  فعالیت های  از  محرومیت 
کمیته  اظهارکرد:  اخالق،  کمیته  حکم 
ما  برای  نامه ای  پیش  روز   ۲ اخالق 
ارسال کرده بود که پیرو صحبت هایی 
که علیه فدراسیون و آقای اصفهانیان، 
رییس جدید کمیته داوران انجام و عنوان 
کرده بودید، »مگر متولی فوتبال ُمرده 
است که مردم مقابل مجلس حضور پیدا 
می کنند«، به استناد این که تشویش 
اذهان عمومی کرده اید، الیحه خود را 

برای ما در این خصوص ارسال کنید.
او بیان کرد: امروز نیز با مسووالن 
مصاحبه ها  که  گرفتم  تماس  مربوطه 
گفتند  که  است  زمانی  چه  به  مربوط 
یکی از مصاحبه ها مربوط به مردادماه و 
۲ مصاحبه دیگر مربوط به هفته گذشته 
به  توضیحات  ادای  برای  باید  و  است 
خودم  گفتم  هم  من  که  بیایید  تهران 
نمی آیم؛ یا وکیلم را می فرستم یا برای 
شما الیحه ارسال می کنم. در این یکی 
دو روز هم سعی کردیم با رییس کمیته 
اخالق صحبت کنیم که جواب نداد و 

تنها آقای شرکتی پاسخگو بود که گفت 
الیحه تان را بفرستید که قرار شد این 

کار را انجام دهیم.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
با بیان این که محرومیت بر اساس یک 
من  جرم  نمی دانم  هنوز  و  است  جرم 
چیست، گفت: البته می گویند با صحبت 
علیه فدراسیون، اقدام به تشویش اذعان 

عمومی کرده ای.
وی بیان کرد: هر چه به انتخابات 
می شویم،  نزدیک تر  فوتبال  فدراسیون 
که  می افتد  خاص  اتفاقات  یکسری 
طبیعی بوده و پاسخ به آن ها نیز آسان 

است. به هر حال این که از صحبت های 
من چه تلقی شده، برداشت شخصی شان 
بوده است.آذری تاکید کرد: این موضوع 
کسی  هر  زیرا  نیست  کننده  نگران 
نگران  نباید  می زند،  را  حق  حرف  که 

چیزی باشد.
***

محرومیت  به  ها  چهره  واکنش 
آذری

است  عادالنه همان  رای  نکونام: 
که مردم می دهند

سعید  اخالق  کمیته  رأی  طبق 
آذری مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 

از فعالیت های فوتبالی  به طور موقت 
محروم شده است.

فوالد  تیم  سرمربی  نکونام  جواد 
اینستاگرام  صفحه  در  نیز  خوزستان 
این  نوشت:حتما  خصوص  این  خوددر 
روزهای عجیب و غریب هم می گذرد 
مد.  روزهایی  و روزهای بهتری خواهد آ
که تصمیم گیرندگان ورزش مملکت از 
سعید آذری به خاطر خدمات صادقانه اش 
به فوتبال و ورزش کشور تقدیر کنند. 
یندگان هم مثل ما عملکرد سعید آذری  آ
را می گذارند کنار عملکرد دیگران و از 
خود خواهند پرسید مگر چند نفر مثل او 
داشتید که تالش کردید او را زیر سوال 

ببرید؟ دادکان،آذری و... 
این روزها و این رای ها می گذرد 
آقای آذری عزیز. رای عادالنه هم همان 
است که مردم می دهند. مردمی که در 
اهواز و اصفهان و قایهمشهر و هر جا 
که بوده اید، شهادت می دهند اگر فوتبال 
مملکت چند مدیر دیگر مثل شما داشت، 

حال و روزش این نبود.
نوید محمدزاده نیز با باز نشر پست 
اینستاگرامی نکونام، به نوعی از آذری 
مجیدی  فرهاد  همچنین  کرد.  حمایت 
سرمربی فصل قبل تیم استقالل نیز با 
انتشار استوری در صفحه شخصی خود 

به این رای اعتراض کرد.

نمی دانم جرمم چیست؛

آذری: کسی که حرف حق را می زند، نباید نگران چیزی باشد

زیادی  شایعات  که  شرایطی  در 
پیرامون جام جهانی باشگاه ها شنیده 
می شود اما هنوز مسئوالن فیفا در این 

باره اظهار نظر رسمی نکرده اند.
تاکنون فقط حضور بایرن مونیخ 
به  الدحیل  و  اروپا  قهرمان  عنوان  به 
عنوان قهرمان قطر و میزبان مسابقات 
به  نیز  پرسپولیس  است.  شده  قطعی 
فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافته و در 
صورت قهرمانی در روز شنبه، ۲۹ آذرماه 
مسابقات  این  در  حضورش  می تواند 
را قطعی کند. با این حال باید تکلیف 
قهرمانان آمریکای جنوبی، کانکاکف، 

آفریقا و اقیانوسیه نیز مشخص شود که به دلیل شرایط 
کرونایی برنامه این مسابقات تغییر کرده است.فینال کوپا 
لیبرتادورس احتمال بسیار زیاد روز شنبه ۲3 یا 3۰ ژانویه 
)۴ یا ۱۱ بهمن( در ورزشگاه ماراکانا برزیل برگزار خواهد 

شد تا تکلیف قهرمان آمریکای جنوبی مشخص شود.
لیگ قهرمانان کنفدراسیون های کانکاکف و اقیانوسیه 

نیز در مراحل یک چهارم  نهایی این رقابت ها متوقف شده اند 
و در حال حاضر زمان بندی و  چگونگی برگزاری و اتمام 

آنها نامشخص هستند. 
یک اکانت توئیتری غیر رسمی که اخبار االهلی مصر 
را منتشر می کند، در این باره خبر داده است جام جهانی 
باشگاه ها ۱۱ تا ۲3 ژانویه )۲۲ دی تا ۴ بهمن( برگزار 
می شود. در برخی رسانه های ایران نیز خبری مشابه منتشر 

شده، هرچند عماًل به دالیلی که در باال 
به آنها اشاره شده، برگزاری جام جهانی 
باشگاه های ۲۰۲۰ به میزبانی قطر در ماه 

ژانویه ۲۰۲۱ امکان پذیر نیست. 
عدم  نیز  فیفا  رسانه ای  بخش 
در  را  باشگاه ها  جهانی  جام   برگزاری 
ماه ژانویه در قطر را به منابع مختلف 
حالی  در  است.همچنین  کرده  اعالم 
زمان برگزاری مسابقات ۱3 روز اعالم 
شده است که جام جهانی باشگاه ها از 
سال ۲۰۰۵ که با فرمت فعلی و با حضور 
هفت تیم برگزار شده، همیشه در ۱۱ روز 

برگزار شده است.
در خصوص زمان برگزاری مسابقات جام جهانی 
باشگاه ها ۲۰۲۰ هنوز هیچگونه تصمیم قطعی گرفته 

نشده و تاریخ های اعالمی گمانه زنی و  نادرست هستند.
باتوجه به جوایز مالی ویژه این مسابقات، جام جهانی 
باشگاه ها اهمیت زیادی برای تیم پرسپولیس دارند و آن 

ها امیدوارند که به این رقابت ها صعود کنند.

شایعات عجیب پیرامون یک تورنمنت خاص؛

پرسپولیس به جام باشگاه های جهان می رود؟
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حسین اسرافیلی، قیصر امین پور، نصراهلل مردانی،علی معلم دامغانی، سیمین دخت 
وحیدی، حسین آهی، پرویز بیگی، عباس براتی پور اختصاصی دنیای جوانان

ما هیچ نیستیم
جز سایه ای ز خویش

قیصر امین پور

موجیم و وصل ما، از خود بریدن است
ساحل بهانه ای است، رفتن رسیدن است

تا شعله در سریم، پروانه اخگریم
شمعیم و اشک ما، در خود چکیدن است

ما مرغ بی پریم، از فوج دیگریم
پرواز بال ما، در خون تپیدن است

پر می کشیم و بال، بر پرده ی خیال
اعجاز ذوق ما، در پر کشیدن است

ما هیچ نیستیم، جز سایه ای ز خویش
آیین آینه، خود را ندیدن است

گفتی مرا بخوان، خواندیم و خامشی
پاسخ همین تو را، تنها شنیدن است

بی درد و بی غم است، چیدن رسیده را
خامیم و درد ما، از کال چیدن است

دبیــر علمــی دهمیــن همایــش زبــان و ادبیات فارســی، 
از برگــزاری این رویــداد از ۲۰ تــا ۲۵ دی  خبــر داد.

علیرضــا فــوالدی پژوهشــگر و دبیــر علمــی دهمیــن 
همایــش زبــان و ادبیــات فارســی در گفتگــو گفــت: 
این همایــش از ۲۰ تــا ۲۵ دی مــاه امســال برگــزار می شــود 
ــا  ــود. ام ــزار ش ــان برگ ــا ۲۲ آب ــود از ۱۷ ت ــرار ب ــدا ق و ابت
ــای  ــتی در این روزه ــای بهداش ــت پروتکل ه ــل رعای به دلی
ــد  ــن ش ــر ای ــم ب ــد ۱۹، اواًل تصمی گســترش بیماری کووی
کــه شــیوه برگــزاری همایــش بــه صــورت مجــازی باشــد 
و همچنیــن تاریــخ برگــزاری اش هــم بــه ۲۰ تــا ۲۵ دی مــاه 

امســال تغییــر پیــدا کنــد.
ــات  ــان و ادبی ــای زب ــش پژوهش ه ــزود: همای وی اف
فارســی همایشــی دوســاالنه و از همایش هــای علمــی ملــی 
در حــوزه پژوهش هــای مربــوط بــه زبــان و ادبیــات فارســی 
اســت کــه توســط انجمــن علمــی اســتادان زبــان و ادبیــات 
فارســی و هــر بــار بــا همــکاری یکــی از دانشــگاه ها و مراکز 

ــه  ــداد امســال ب پژوهشــی دیگــر برگــزار می شــود. این روی
دهمیــن دوره برگــزاری خــود رســیده اســت.

دبیــر علمــی همایــش زبــان و ادبیــات فارســی ادامــه 
داد: همایش هــای علمــی امســال کــه بــا همــکاری 
ــون ۹  ــود، همچ ــزار می ش ــدرس برگ ــت م ــگاه تربی دانش
همایــش قبلــی، از نظــر موضــوع عمومیــت دارد و فرصتــی 
ــر  ــرم در ه ــان محت ــه محقق ــای هم ــه یافته ه ــرای ارائ ب
ــه  ــت؛ ب ــی اس ــات فارس ــان و ادبی ــاخه های زب ــک از ش ی
ــژه اســت و  همیــن دلیــل هــر موضــوع دارای دبیــری وی
نشســتی مخصــوص بــه خــود دارد کــه در زمان مشــخصی 
در بــازه روزهــای برگــزاری همایــش برگــزار خواهــد شــد. 
مقــاالت برگزیــده نشســت های تخصصــی این رویــداد 
ــاپ  ــه چ ــن ب ــی پژوهشــی انجم ــای علم ــم در مجله ه ه
ــد  ــت دارن ــم آذر فرص ــا ده ــان ت ــید و محقق ــد رس خواه
modares.@cpllr۱۰ نشــانی  بــه  را  مقاالتشــان 

ــد. ac.ir ارســال کنن

همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود

گفت:  آتش پرور  حسین 
سوم  نسل  داستان های  در 
تعهدهای  و  شعارنویسی  از 
سیاسی و آرمانی فاصله گرفته می شود 
به  بیشتر  است.  انسانی  آن ها  تعهد  و 
سمت تجربه های فرمی- زبانی و ادبیت 

داستان می روند.

حسین آتش پرور به تازگی کتابی 
به نام »خانه سوم داستان« و با عنوان 
فرعی »داستان های برگزیده نسل سوم 
نشر  که  نوشته  ایران«  داستان نویسان 
جغد آن را منتشر کرده است. آتش پرور 
نامش  از  که  همان طور  کتاب  این  در 
پیداست داستان های برگزیده نسل سوم 
داستان نویسان ایرانی را به انتخاب خود 
نویسندگان ، گردآوری کرده و به بررسی 
و تحلیل آن ها پرداخته است. این کتاب 
»داستان های  او  قبلی  کتاب  ادامه  در 
با  است  داستان«  سوم  خانه  برگزیده 
گزینش  کتاب  این  در  که  تفاوت  این 
و  نبوده  نویسنده  سمت  از  داستان ها 
همچنین در شیوه های بررسی تغییراتی 
اساسی ایجاد شده است و می توان آن را 
کتابی مستقل نامید. آتش پرور که خود از 
نویسندگان این نسل محسوب می شود 
شمایلی  کتاب  این  در  تا  کرده  سعی 
نشان  سوم  نسل  نویسندگان  از  کلی 
دهد که این شمایل بیشترین نزدیکی 
را با جهان داستان این نویسندگان دارد. 
او معتقد است که نویسندگان این نسل 
به دالیل مختلفی نتوانستند آن گونه که 
باید جریان  شاخصی در ادبیات داستانی 
با  را  ادامه گفت وگویی  ایجاد کنند. در 

حسین آتش پرور می خوانید.
نم  بدا هم  می خوا بتدا  ا در   *
سوم  نسل  نویسندگان  از  منظورتان 
در  زمانی  نظر  از  نسل  این  و  چیست 
چه دهه هایی قرار می گیرند و همچنین 
به نظر شما -که خود عضو اصلی این 
هستید- این نسل توانسته اند جریانی در 

ادبیات داستانی شکل دهند.
م  سو نسل  ن  گا یسند نو  * *
اواخر  از  که  هستند  داستان نویسانی 
در  آثارشان  مرور  به   )۱3۵۷(  ۵۰ دهه  
فضای ادبی ایران منتشر شد. به گونه ای 
می توان گفت بازه  زمانی آن ها از دهه  
۶۰ تا آخر دهه  8۰ است. اما این نسل 
به دالیل گوناگون از جمله بی ثباتی و 
اجتماعی و سیاسی  همچنین تحوالت 
ادبیات  در  شاخصی  جریان  نتوانستند 

ایجاد کنند.
این  موقعیت  شدن  روشن  برای 
نسل، ناگزیر به توضیح بیشتری هستم: 
گونه ای   ، ما معاصر  داستان نویسی 
ادبی است که از اروپا و غرب صنعتی 
از مشروطه  بعد  ایرانی هایی که  توسط 
است.  آمده  ایران  به  رفتند،  اروپا  به 
محور  آن  مهم  ویژگی های  از  یکی 
اول  زمان و تکنیک است. آن ها نسل 
می دهند؛  شکل  را  ما  داستان نویسان 
و  علوی  بزرگ  هدایت،  جمال زاده، 

هستند.  گروه  این  نمایندگان  چوبک 
از  را  داستان  تکنیک  این ها  اصل  در 
با درون مایه ای  اروپا و غرب گرفتند و 
و  آیین ها  رسوم،  و  آداب  سنت ها،  از 
محدوده  درآمیختند.  ایرانی  باورهای 
تا  هزاروسیصد  از  نسل  این  تاریخی 

هزاروسیصدوسی می رسد.
ایران،  داستان نویسی  دوم  نسل 
داستان نویسی  تقریبن  که  است  نسلی 
گروه  این  کار  اوج  تثبیت می کند.  را  ما 
است:  پنجاه  دهه   اواخر  تا  سی  دهه   از 
ابراهیم گلستان، غالمحسین  آل احمد، 
بهرام  میرصادقی،  جمال  ساعدی، 
محمود،  احمد  دانشور،  سیمین  صادقی، 
اسماعیل فصیح، رضا براهنی، گلشیری، 
دولت آبادی، درویشیان و نسیم خاکسار، 
می شوند. حساب  آن ها   شاخص ترین 

به عقیده  منصور کوشان نسل سوم آن 
گروهی اند که در دهه  شصت به صورت 
جدی و حرفه ای شروع به نوشتن کردند 
اندیشه منتشر می شود و  با  و »آثارشان 
می روند تا تکنیک و محتوا را از آن خود 
کنند و وامی به اروپا و غرب نداشته باشند. 
در برابر شرایط انسانی اعم از فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعهدند و 
بر آثارشان ایدئولوژِی از پیش تعیین شده ای 
سوار نشده است.« او اگرچه برای نسل 
مشخصی  تاریخ  یا  و  سنی  حدود  سوم 
قایل نیست و بیشتر، آثارشان را مالک قرار 
می دهد اما یقین دارد که کم و بیش همه 
هم سن وساِل خود اویند. چیزی حدود چهل 
سالگی. )ِکلک، شماره ۶، شهریور ۱3۶۹، 
شِب شعر و داستان و نسل سوم. گزارش 
 ناهید موسوی. سخنرانی منصور کوشان.(

و در داستان به عده ای که نامشان می آید 
رضا  معروفی،  عباس  می کند:  اشاره 
طاهری،  صمد  فدایی،  حسن  فرخ فال، 
محمد محمدعلی، منیرو روانی پور، اصغر 
عبداللهی، امیرحسن چهلتن. محمدرضا 
قاضی  آتش پرور،  حسین  صفدری، 
ربیحاوی، یارعلی پورمقدم، ناصر زراعتی 
و رضا جوالیی و می گوید که بهقین کسان 
دیگری هم به خصوص در شهرستان ها 
هستند که او یا نمی شناسدشان یا اسم شان 

را به خاطر ندارد.
* این کتاب به نوعی تکمیل کننده 
جدید  کتاب  در  است.  شما  قبلی  کار 
که  گرفته اید  نظر  در  چیزهایی  چه 
سوم  خانه  برگزیده  »داستان های  در 

داستان« به آنها نپرداخته بودید.
کامل  نوعی  به  کتاب  این   **
کننده کار قبلی است که در سال ۱3۹۴ 
چاپ و دوباره تجدید چاپ می شود، اما 
کامال مستقل و با آن تفاوت دارد. هر 
تحلیلی،  تاریخی،  رویکردی  کتاب  دو 
اما  دارند؛  ادبی  و  پژوهشی  نظری، 
دو  هر  کار  شیوه   و  انتخاب  معیارهای 
متفاوت و مثل هم نیستند. در این کتاب 
به چهار بخش مستقل که کامل کننده  
هم هستند، پرداخته می شود: بخش اول 
بررسی مجالت و کتاب هایی که از سال 
۵۷- ۷۷ در نهایت تا سال 8۰  بیشتر 

به داستان به عنوان یک شاخه  مستقل 
کتاب  مثل:  پرداخته اند.  هنری  ادبی 
و...  تکاپو  گردون.  مفید.  مجله  جمعه. 
دریچه  نو.  داستان های  داستان-   8
سروش.  جنوبی.کتاب  پنجره  از  تازه. 
و...   . دیگر  داستان های  و  خوابگرد 
بار  بیشترین  که در دهه ۶۰  و ۷۰ - 
داستانی و معرفی داستان نویسان نسل 
سوم را به عهده داشتند و وارد فضای 
می شود  کردند.  ایران  داستان نویسی 
داستان نویسان،  مشترک  کتاب  گفت 
به نوعی هر یک تعاونی داستان نویسی 
بودند. دومین بخش به تعریف، توضیح 
دیدگاه  با  داستانی  سازه های  تحلیل  و 
می  عملی  و  علمی  تجربه های  و  تازه 
بخش  این  در  داستانی  اگر  پردازد. 
به  توجه  با  دیگر  نسل های  از  آمده، 
وجه هنری- ادبی  و رویکرد به اساس 
داستان، بوده است.  بخش سوم مقاالت 
و  نظریه ها   – –تحلیل ها  داستانی 
کتاب،  بخش  چهارمین  است.  نقد 
با  داستان نویسان  دیگر  داستان های 
کتاب شناسی آن ها در یک تحلیل کلی 
است،  عمودی  افقی  ساخت  و  شکل 
اشاره  داستان ها  انتخاب  شیوه  به  که 
خواهم کرد.                                          

»داستان های  کتاب  در  شما   *
داستان«  چهارده  سوم  خانه  برگزیده 
اثر داستانی را گردآوری و آنها را بررسی 
کرده اید و در جلد دوم  آن روش تازه  
و کامل تری به کار گرفته اید به نحوی 
که در حدود ۴۰ داستان در آن گردآوری 
از معیار و روشی که برای  شده است. 
گزینش و گردآوری این کتاب انتخاب 

کرده اید، بگویید.
از نسل سوم حرف  ما  وقتی   **
فراگیر  حوزه های  به  باید  می زنیم 
عمومی دقیق تری، وارد شد که محدود 
به این چند داستان نویسی که در کتاب 
انتخاب  معیارهای خاص خودم  با  اول 
بیشتر  دوم  کتاب  در  نمی شود.  کردم، 
به جز    - نسل  این  داستان نویسان 
داستان  اول  کتاب  در  که  آن هایی 

دارند - حضور  دارند. یکی از مهم ترین 
این  کتاب  این  با  اول  تفاوت های جلد 
است که داستان های جلد اول برگزیده  
دوم  جلد  داستان های  انتخاب  و  من 
آن  داستان نویس های  خود  انتخاب 
است؛ به هر شکل تا جایی که ممکن 
تماس  داستان نویسان  تک تک  با  بود، 
گرفتم و از آن عزیزان خواستم که به 
بهترین   – نه من   – انتخاب خودشان 
را  نشده-  یا  چاپ شده   - داستان شان 
در اختیار من بگذارند. در اصل انتخاب 
داستان های این کتاب حاصل کار یک 
داستان نویسانی  تک تک  جمعی  خرد 
ن  ی شا ن ها ستا ا د که  ست  ا
. ست ا ه  مد آ عه  مجمو ین  ا ر   د

از کتاب، شما فصلی به  * در قسمتی 
»تئوری داستان« اختصاص داده اید. این 
بخش تئوری داستان، داستان های نسل 
سوم را بررسی می کند؟ اگر اینگونه است 

ویژگی بارز این نسل چیست؟
داستانی  هیچ  بخش  این  در   **
و  تعاریف  به  تنها  نمی شود.  بررسی 
داستانی  اگر  و  می شود  پرداخته  نظر 
که  بوده  شاهد  به گونه  تنها  می آید، 
به  و  فراتر  سوم  نسل  از  کرده ام  سعی 
توضیح  به  الزم  بروم.  بعد  نسل های 
مفصلی  بسیار  به شکل  که  نم  می دا
قهرمان،  تحلیل  به  بخش  این  در 
شخصیت و فردیت در داستان و جایگاه 
همچنین  می پردازم.  آن ها  تاریخی 
که  سوم  نسل  ویژگی های  از  یکی  به 
شخصیت  به  قهرمان  انسان  از  عبور 
است، در بخش آخر اشاره می شود. در 
شعارنویسی  از  نسل  این  داستان های 
فاصله  آرمانی  و  سیاسی  تعهدهای  و 
انسانی  آن ها  تعهد  و  می شود  گرفته 
تجربه های  سمت  به  بیشتر  است. 
 فرمی- زبانی و ادبیت داستان می روند.

*  در این کتاب مطبوعات و مجالت 
تجلی  ند.  شده ا بررسی  نیز  مختلف 
نویسندگان نسل سوم در مطبوعات آن 

زمان چگونه بوده است.
اشاره  که  است  همان طور   **

 ۵۰ دهه  از  ادامه  در  ُجنگ ها  کردید. 
لوح  کتاب   ۵۹ جمعه۱3۵8-  -کتاب 
 -۱3۷۷  -۱3۶۴ آدینه  مجله   -  ۱3۵۹
دنیای   -۱3۶۷-۱3۶۵ مفید   مجله 
گردون  مجله   ۱38۰  -۱3۶۵ سخن 
۱3۶۹- ۷۰- تکاپو ۱3۷۰-۱3۷۲ -  و 
گاهنامه هایی مثل کار و هنر. کتاب های 
مشترک داستان نویسان مثل: 8 داستان 
۱3۶3- داستان های نو ۱3۶۶- دریچه 
 -۱3۶8 جنوبی  پنجره  از   -۱3۶۷ تازه 
داستان های   -۱3۶8 سروش   کتاب 
و  خوابگرد   -۱3۶8 جهان  و  ایران 
کتاب   –  ۱3۶۹ دیگر  های  داستان 
سخن- بازآفرینی واقعیت جلد ۲ و... نقش 
بسیار مهم و اصلی در معرفی و تثبیت 
نسل سوم داستان نویسان داشتند. به نظر 
داستان نویسی  مشترک  کتاب های  من 
در  داستان نویسان  مختلف  گروه های 
هر  برای  خوبی  بسیار  تجربه   ۶۰ دهه 
می شود  به گونه ای  بود.  داستان نویس 
گفت داستان نویسی به شکل تخصصی  
از 8 داستان  به سمت تکنیک  و رفتن 
که همگی از داستان نویسان نسل سوم 
هستند شروع و در مجله مفید به تکامل 
می رسد. در این میان نقش پیشرو، خالق 
و مسئوالنه هوشنگ گلشیری را اصال 
نمی توان نادیده گرفت. تا جایی که بخاطر 
دارم، برای اولین بار است که داستان های 
صفدری در کتاب جمعه- سردوزامی– 
اصغر عبدالهی- ربیحاوی- صمد طاهری 
در کار و هنر- فرخفال- خدایی- مندنی 
پور- مدرس صادقی- بیجاری- کوشان 
در مفید، حسن اصغری در داستان های 
نو- کشاورز در پنجره جنوبی- ابراهیم 
ابوتراب   - سروش  کتاب  در  نبوی 
خسروی در کتاب خوابگرد و داستان های 
دیگر- محمد شریفی در گردون منتشر 
می شود و ما با داستان نویسان جدیدی 
روبرو می شویم که بخشی از نسل سوم 

را شکل می دهند.
اصلی تان  هدف  کلی  طور  *  به 
از گردآوری این آثار چه بوده است و از 
بازخوردی که از کتاب قبلی گرفته اید، 

بیشتر بگویید.
داشته ام  را  موقعیت  این  من   **
ارتباط  و  باشم  نسل  این  میان  در  که 
اولین  به  با دوستان  داستان نویسم  من 
داستان های شان برمی گردد. این موضوع 
از اوایل دهه ۶۰  در حوالی  8  داستان 
در ذهن من جرقه زد و بعد و به صورت 
برابر  در  رسید:  تکامل  به  پروژه  یک 
نوآوری های فرمی یک داستان چگونه 
که  بود  جا  این  در  کرد؟  رفتار  باید 
متن  توضیح  از  عبور  در  خود  نیاز  به 
و  شکل  به  و  پاسخ  محتوایی  نقد  و 
تنها  بررسی ها  این  در  رسیدم.  ساخت 
نه هیچ  و   – داستان  داده های خود  از 
منبع بیرونی و خارجی- کمک گرفتم. 
بررسی »دو رهگذر« و »حفره« به همان 
به  اگر  مسیر  این  در  برمی گردد.  زمان 
حرف  من  برای  که  برخوردم  داستانی 
تازه ای داشت، در آن داستان نه مکثی 
یک روز و دو روز کردم. در این مدت با 
حوصله و بردباری از کار خودم راضی 
بودم و خوِد راه به من آموخت. بازخورد 
آن هرچند خوب بوده اما کار به کشف 

و گذشت زمان نیاز دارد.
است  که  ضروری  دیگری   نکته  
گفته شود:  نسل سوم  اول  کتاب  درباره 
ویژگی کلی کتاب این که از هر نویسنده 
داده های همان  به  توجه  با  داستان  یک 
داستان در فرم بررسی شده و در انتهای 
داستان کتاب شناسی نویسنده آمده است. 
در  داستان  هر  غالب  وجه  بررسی ها  در 
نظر گرفته شده. درباره داستان ها قضاوت 
یا حکم صادر نمی شود بلکه در موردشان 
با توجه به داده های همان داستان، توضیح  
داده می شود. هیچ داستانی با داستان دیگر 
مقایسه یا سنجیده نمی شود. در اصل این 
کتاب یک اثرآموزشی غیرمستقیم سازه های 
نویسندگان  و  خوانندگان  برای  داستانی 
دفتر  دو  دارای  اول  کتاب  است.  داستان 
است که دفتر اول در رفتار فردیت ها و دفتر 
دوم: چگونه داستان به شعر نزدیک می شود. 
داستان هایی که در دفتر دوم انتخاب شده اند 
هرکدام از جهتی مثل؛ فضا، تصویر، زبان 
شاعرانه، ایجاز و استعاره، آن داستان را به 

شعر نزدیک می کنند.
شما  تحقیقی  کار  این  یا  آ   *
جدید  کتاب  در  یا  بود  خواهد  ادامه دار 
بسته  سوم  نسل  نویسندگان  پرونده 

شده است؟
از نظر من این پروژه تمام شده اما 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کار را 
تمام کرده است. بی شک در این کتاب 
این  یا  امکان  کاستی هایی خواهد بود 
افتاده باشد،  از قلم  هست که داستانی 
نظریات  و  موضوع  با  همراه  را  آن ها 
نظر  در  حتما  بعد  چاپ های  در  جدید 
بازه زمانی این نسل از  خواهم گرفت. 
سال ۵۷ تا سال ۷۷  و در موارد خاص  
تا سال 8۰  می رسد. در انتخاب، بیشتر 
که  کسانی  کوتاه  داستان  نویسندگان 
داستان کوتاه یا مجموعه داستان منتشر 
کرده یا فعال بوده اند، معیار بوده است.

نسل سوم داستان نویسان شعارنویسی و تعهدهای سیاسی فاصله گرفته است

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

اهمیت مشتری مداری در کتاب فروشی ها

 CRM مدیر امور مشتریان نشر چشمه با اشاره به لزوم توجه به مشتری مداری و
در کتاب فروشی ها، بر فقدان شناخت درست این ساز وکار میان کتاب فروشان و اهمیت 

توجه به آن برای باال بردن فروش تاکیدکرد.
پیش از این، کتاب فروشی ها پاتوقی برای بحث و گفت وگو درباره کتاب و مسائل 
پیرامونی آن بودند؛ مکانی که با حضور کتاب فروِش آگاه، موجب رشد مخاطب و انتخاب 
بهتر او می شد. کم کم کتاب فروشی ها بزرگ تر و تعداد فروشنده هاشان بیشتر از قبل شد. 
در یک کتاب فروشی بزرگ، چندین بخش وجود دارد و مسئولیت هر بخش برعهده یک 
نفر است، اما تعدد کتاب ها از یک سو و ریشه ندواندن کتاب فروشی به عنوان یک حرفه  
تخصصی و مستلزم آموزش های مدون، معموال افرادی که در این کتاب فروشی ها مشغول 
به کارند، همه کتاب ها را نمی شناشند و تنها می توانند در میان انبوه کتاب ها، عنوان مورد نظر 
را پیدا و به مشتری تحویل دهند. این مساله ای است که روی میزان فروش کتاب فروشی ها 

تاثیر منفی می گذارد اما مدیران کتاب فروشی اقدامی برای تغییر آن انجام نمی دهند.
علی رستگار، مدیر امور مشتریان نشر چشمه، سرمایه  گذاری در مشتری مداری و 
CRM را اقدامی مفید و سودمند برای کتاب فروشی ها می داند؛ اقدامی که به دلیل دیربازده 
بودن آن، اکثر کتاب فروشان برای دستیابی به سود کوتاه مدت اقدامی مانند تبلیغات را 

به آن ترجیح می دهند.
* آیا مشتری مداری و CRM دو مساله متفاوت و جداگانه هستند؟

** مشتری مداری بیشتر مساله ای اخالقی است، اما به این مسائل محدود نمی شود. 
برای اینکه بتوانید مشتری مداری را شبیه سازی و قابل فهم کنید، مساله اخالقی آن را 
می توان در نظر گرفت. یعنی نوع برخورد با مشتری و احترام گذاشتن به او، این ها بیشتر 
به مشتری مداری مربوط می شود. CRM مفهوم کلی تری است، شامل مدیریت ارتباط 
با مشتری، باشگاه مشتریان، مدیریت شکایت ها و... می شود و زیرمجموعه های زیادی 
دارد. CRM استراتژی ها، سیاست ،ها ابزارها، تکنیک ها و مجموعه ای از این اجزا است تا 

بتوانید مشتری راضی تر و درآمد بهتری داشته باشید.
 نقش مشتری مداری در زمان بی رغبتی مردم به خرید، بیشتر می شود

* به نظر شما چرا کتاب فروشان باید به مشتری مداری و CRM به خصوص در 
دوران همه گیری بیماری کووید۱۹ توجه کنند؟

** لزوم توجه به مشتری مداری محدود به کتاب فروشی نیست و در همه صنف ها 
باید به آن توجه شود، همچنین این رفتار در کتاب فروشی ضرورت بیشتری نسبت به سایر 
مشاغل ندارد، مساله اصلی این است که مشتری مداری باید در همه اصناف رعایت شود. 
در دوران همه گیری اهمیت این اقدامات در کتابفروشی ها بیشتر شده است. کتاب فروشان 
از همه گیری بیماری کووید۱۹ ، آسیب بیشتری خوردند، زیرا کاالی که می فروشیم، 
حیاتی نیست و برای خیلی از مردم لوکس و در درجه اهمیت چندم حساب می شود. 
در این شرایط مردم رغبتی به خرید کتاب ندارند، در اینجا نقش مشتری مداری برای 

کتاب فروشان پررنگ تر می شود.
 CRM نمی توان گفت که در کتاب فروشی ضرورت بیشتری برای مشتری مداری و
وجود دارد، بلکه در این صنف فرصت و پتانسیل بیشتری برای این اقدامات وجود دارد. 
چراکه کتاب فروشی صنفی است که مخاطب آن از نظر سطح سواد و مطالعه باالتر از 
سایر اصناف است و این باعث می شود تا مشتری توقع باالتری داشته باشد، در این زمان 
کتاب فروش مجبور می شود سرویس بهتری ارائه دهد و عملکرد او بیشتر مورد توجه 

مشتری قرارمی گیرد.
آش فروشی را مثال می زنم، چراکه افراد در این صنف کمتر به مشتری مداری فکر 
می کنند، مشتری هم دوست دارد هرچه سریع تر آش را تحویل بگیرد و در منزل بخورد. 
البته ممکن است افرادی که آش خریده اند وارد کتاب فروشی شوند. در کتاب فروشی 
مخاطبانی وجود دارند که سطح سواد، مطالعه، معلومات و توقع باالتر دارند و در نتیجه وقتی 
کتاب فروش اقدامات مربوط به CRM را انجام دهد، بیشتر به چشم می آید. همچنین اگر 
این اقدامات انجام نشود، به دلیل باال بودن توقعات مشتری، کتاب فروش لطمه بیشتری 
می خورد. گاهی مشکلی وجود دارد که در دیگر اصناف اصال به چشم نمی آید اما اگر در 
کتاب فروشی وجود داشته باشد، مشتری می گوید:» ناسالمتی شما قشر فرهنگی جامعه 
هستید!« این مساله در ظاهر برای کتاب فروش محدودیت ایجاد می کند و افرادی از این 
مساله ناراحت هستند که توقع از ما باال است باید با ادبیات خوب صحبت کنیم، پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم و... اما این مساله فرصت هم هست چراکه اگر در این صنف 
اصولی را رعایت کنید، مشتری تفاوت را می فهمد، مانند باقی اصناف نیست که اگر آش 

را در سینی بگذارند یا با سطل بدهند، مشتری آن را می گیرد و می رود.
* دیدگاه کتاب فروشان به مشتری مداری و CRM در ایران به چه صورت است؟ 

آیا به اندازه ای که باید به این مساله توجه می شود؟
مانند باقی صنف ها، اوضاع مشتری مداری در کتاب فروشی ها هم بد است. تا وقتی 
که فروش، خوب است کسی به این مسائل توجه ندارد و وقتی اتفاق خاصی میفتد، تازه 
افراد به این نتیجه می رسند که اطالعاتی از مشتری ندارند، اقداماتی در این زمینه انجام 
نداده اند و در نتیجه مشتری وفادار ندارند. در این زمان، در طول مدتی که بخواهند راهی 
برای سامان بحشیدن به وضعیت پیدا کنند، بحران تمام شده یا کتاب فروشی نابود شده است. 
به همین دلیل این اقدامات معموال در اکثر کتاب فروشی ها انجام نمی شود و دوام ندارد و 

همین مساله موجب می شود که این مشکل هیچ وقت حل نشود.
* فکر می کنید چرا تا به حال برای اجرای مشتری مداری و CRM اقداماتی 
نشده است؟ آیا این فقدان به دلیل هزینه ای است که برای آموزش افراد مورد نیاز دارد یا 

برای مثال نگهداری و حفظ نیرویی که این آموزش را ببیند، پرهزینه تر است؟
** همه می دانند که مشتری مداری خوب است، اما چرا انجام نمی دهند؟ یک 
علت این است که باید توجه داشت که  کتاب فروشان، صنف ضعیفی هستند و دربرابر 
هر اقدامی که برایشان هزینه داشته باشد، گارد می گیرند. کتاب فروشی کسب وکار ضعیفی 
است و اقتصاد ضعیفی دارد. همچنین خیلی از مدیران نمی دانند که اگر در این حوزه یک 
میلیون تومان خرج کنند، چقدر به آن ها باز می گردد. در حالی که اگر برای این اقدامات 
یک میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، باالی سه میلیون تومان به دست خواهندآورد.  

برای مثال از کتاب فروشان پرسیده می شود که ۱۰ میلیون تومان دارید آیا این 
مبلغ را برای تبلیغات استفاده خواهید کرد یا CRM؟ حتما بیشتر کتاب فروشان تبلیغات 
انتخاب خواهندکرد، چراکه می دانند تبلیغات زود نتیجه می دهد. تبلیغات اقدامی  را 
زودبازده است، وقتی افراد تبلیغ می کنند برای یک هفته تعداد مشتری بیشتر می شود، 
اما بعد از یک هفته یا حداکثر یک ماه این تعداد کاهش خواهدیافت. اگر همین مبلغ 
را برای مفهومی به نام CRM یعنی برای آموزش پرسنل، ثبت اطالعات مشتری ها 
و باشگاه مشتریان هزینه کنند، در میان مدت و بلندمدت خیلی بیشتر از تبلیغات سود 
خواهدداد، اما اکثر کتاب فروشان این نگاه میان مدت را ندارند و ترجیح می دهند برای 

اقدامات کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

آگهی مفقودی 
برگ سبز نوع سواری سیستم رنو تیپ پارس تندرمدل ۱3۹۴ رنگ 
سفید-روغنی شماره موتور K ۴ MA ۶۹۰- ۱۱۱۷۰۱R شماره شاسی 
NAPLSRALDF ۱۲۴۴۲8۲ شماره پالک ایران ۷۲- ۱۵۷ل ۹8 متعلق 

به بهروز شاه بابائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
نیز  ماشین  ماشین(  سبز-کارت  کمپانی-برگ  )سند  مدارک  کلیه 
شاسی  شماره   3۷۹۱۲۰۰۷3۱۵۵88 موتور  شماره   ۱38۶ مدل  خاور 
درجه  از  و  مفقود   ۲۲ ع   3۲۱-۶۲ ایران  پالک    3۷۹۱۱۷8۶۰۰8۵۶۱

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
تاریخ  به   3۵۱۴۰۱۰3۰۰3۲۰۶ شماره  در  اصلی  تاکسیرانی  پروانه 
براداری دو شماره 3۵۱۴۰۱۰۹۰۱۹88۹  بهره  پروانه  اعتبار ۱۴۰۰/۵/۱ 

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱38۹ ش موتور 
۱338۹۰۰۶۰۷۷ ش شاسی NAAP۴۱FD۶AJ۲8۴3۰۷ ش انتظامی 
۱3۹ ص ۲3 ایران ۴۲ بنام علی غالم پور سدهی فرزند علی اکبر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. تربت حیدریه م /الف ۶۰۷ 

روغنی   – رنگ سفید  پژو ۲۰۶ مدل ۱38۹  کمپانی سواری  سند 
 NAAP۴۱FD۶AJ۲8۴3۰۷ شاسی  ش   ۱338۹۰۰۶۰۷۷ موتور  ش 

ش انتظامی ۱3۹ ص ۲3 – ایران ۴۲ بنام علی غالم پور سدهی فرزند 
علی اکبر مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط است. تربت حیدریه 

م /الف ۶۰8 

نامه اصالحی  آیین  ماده ۱۲۰  مالکیت موضوع  فقدان سند  آگهی 
ق. ثبت 

نظر به اینکه آقای ابوالفضل اسماعیلی مهر اصالتًا طبق درخواست 
مصدق  استشهادیه  تسلیم  با   ۹۹/۷/۲۰ مورخه   8۲۱3 شماره  به  وارد 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ رباط کریم مبنی بر اینکه سند مالکیت 
3۲۵ مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۰۲۴ 
مترمربع قطعه ۶۴ تفکیکی به شماره پالک ۱۵۹۴ فرعی از ۱۶۰ اصلی 
واقع در اراضی رباط کریم ذیل ثبت ۲۹۲۵۱ صفحه ۱3 دفتر ۱۵۹ به شماره 
اسماعیلی مهر ثبت و صادر گردیده  ابوالفضل  نام  به  سریال ۶۴833۲ 
است که حسب اعالم وکیل مالک به علت نامعلومی مفقود گردیده است 
و طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار به مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره ارائه 
و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات پس از 
طی تشریفات صدور المثنی اقدام خواهد نمود و اعتراض فقط در مراجع 

قضایی قابل رسیدگی است.
احمد رحیمی - رئیس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

قلب ادبیات باید با قلب جامعه بتپد
مصطفی فعله گری گفت: نویسنده ای که در یک برج عاج بنشیند و درد مردم را 
آثار داستایوفسکی و تولستوی  آثاری چون  از میان کارهایش »مدیر مدرسه« و  نداند 

نمی آید. در 
برنامه »شب ادبیات« از سری برنامه های »شب های هنر« شبکه چهار سیما با اجرای 
جواد موالنیا، به تهیه کنندگی احسان وحیدزاده و سردبیری حامد صالحی است؛ این برنامه هر 
هفته دوشنبه شب  ها میزبان عالقه مندان شعر و ادبیات بوده و دو میز شعر و روایت را شامل 
می شود که در میز روایت محمدرضا شرفی  خبوشان میزبان نویسنده های کشورمان می شود. 
هفتمین قسمت از فصل تازه برنامه »شب ادبیات« در بخش روایت با موضوع »رسالت جهانی 
ادبیات داستانی« با حضور مصطفی فعله گری، داستان نویس، پژوهشگر، برگزیده جایزه قلم 

زرین سال گذشته و داور پیشین جشنواره شهید غنی پور برگزار شد.
 مصطفی فعله گری در این برنامه اظهار کرد: شما در تهران  و در کشوری زندگی 
می کنید که تحریم بوده و تحت فشار های اقتصادی است؛ توده های فرودست جامعه امکان 
فراهم آوردن سفره کوچک را ندارند. چگونه می شود در حال حاضر در این گوشه تهران 
بزرگ، نویسنده ای گوشه و کناری نشسته باشد و فارغ از درد توده های فرودست جامعه اثری 
بدون پیام خلق کند. آیا این امر شدنی است؟ آیا با ذات و جوهره انسانی می خواند که من 
اکنون در بهترین منطقه تهران بنشینم، اطرافم پر از کتاب باشد و فارغ از این که مردم من 

به سختی زندگی می کنند اثری بدون پیام خلق کنم؟
 پدیدآور »چنین گفت مصطفی« همچنین بیان کرد: نویسنده های دیگر در جاهای دیگر 
جهان چون اروپا، آمریکای التین و آفریقا در یک مکان، فضا، روزگار و شرایطی با تپش قلب 
خود روی کاغذ واژه می آورند و بی گمان به نسبت شرایط و دوران مشخص به مخاطب خود 
پیام خواهند فرستاد.او با اشاره به این که نویسنده از لحظه ای که تصمیم می گیرد نویسنده 
شود باید زندگی دگرگونی را آغاز کند گفت: زندگی نویسنده خاص و ویژه است و نیاز به 
خلوت بسیار عمیق و گشتن میان مردم دارد. نویسنده باید زخم خوردن در کوچه پس کوچه 

زندگی را تجربه و مشاهده کند.
نویسنده »باران تمشک« افزود: نویسنده ای که در یک برج عاج بنشیند و درد مردم 
را نداند، از میان کارهایش »مدیر مدرسه« و آثاری چون آثار داستایوفسکی و تولستوی در 
نمی آید. قلب ادبیات باید با قلب جامعه بتپد؛ نویسنده ادبیات نباید کنجی بنشیند و به جنگ، 
انقالب، فقر مردم و فاصله درآمدی کاری نداشته باشد. فاصله طبقاتی یک امر کالسیک 
تعریف شده است و معموال قابل پذیرش؛ ولی در حال حاضر در بین جامعه فاصله موحش 

درآمدی ایجاد شده است.
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اکران نمایش »کوزه عسل نیست« در فضای مجازی

فیلِم نمایش »کوزه عسل نیست« 
به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده 
در پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اکران شد و پایان 
آبان ۱3۹۹ دیدنی است تئاتر »کوزه 
عسل نیست« از تولیدات سال ۱3۹۴ 

کودکان  فکری  پرورش  کانون  تئاتر  مرکز 
و نوجوانان و کاری از گروه مبارک نامه است که با تکنیک تلفیق زنده و 
عروسکی اجرا شده و در صفحه »نمایش نما« پایگاه اینترنتی کانون نمایش 
داده می شود. داستان نمایش در باره قصه  خرس مهربانی است که سعی 
دارد دشت هایی پر گل برای زنبورهای عسل پیدا کند. خرس مهربان، عسل  
زنبورها را به امانت نزد خود نگه می دارد تا این که روزی متوجه می شود یکی 
از کوزه های عسل نیست و... آرش شریف زاده، سحر زینعلی، آنا نمک چیان، 
سپیده زینعلی، ناصر احمدی فر، سینا رستگاری و... در آن ایفای نقش می کنند.

»مامان ها« به شبکه سه رسید

برنامه تلویزیونی »مامان ها« با 
محوریت دغدغه های تربیتی فرزندان 
در دنیای مدرن پنج روز در هفته با 
روی  مصطفی زاده  منصوره  اجرای 

آنتن شبکه سه سیما می رود.
آن را  کنندگی  تهیه  که  برنامه  این 
مجتبی حسینی بر عهده دارد، در هر قسمت 
به موضوعاتی مرتبط با دغدغه های تربیتی فرزندان در یک دهه اخیر 
می پردازد. موضوعاتی چون تغییر روابط خانواده و نبود همبازی برای 
کودکان و نحوه استفاده فرزندان از تکنولوژی ها مثل موبایل و تبلت از 
جمله مباحث برنامه است. همچنین مشکالت شیوع کرونا و تاثیر آن بر 
تحصیل و آموزش مجازی از دیگر پرونده هایی است که در این برنامه 
باب گفتگو درباره آنها گشوده خواهد شد و به این ترتیب برنامه قرار است 

به دغدغه های تربیتی مادران در دنیای مدرن بپردازد.

رهنان،  صاحب سینما شد

ترکیان:  الهام   - جوانان  دنیای 
وسومین  سی  برگزاری  با  همزمان 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
شهرستان  مردم  اصفهان،  ونوجوانان 

رهنان صاحب سینما شدند.
مراسم گشایش سینما پردیس مهتاب 
رهنان باحضور نوروزی شهردار اصفهان و 
همچنین مسئوالن موسسه بهمن سبز وامور  سینمایی حوزه هنری و 

مدیر سنیما پردیس مهتاب رهنان  برگزار شد.
افضلی نژاد مدیر سینما پرد یس رهنان گفت : این سینما با مجهزترین 
سینماهای کشور برابری می کند و دو سالن با ظرفیت مناسب دارد و قرار 
است در آینده نزدیک، یک سالن سینمای رو باز هم به سالن های فعلی 
مردم  پس  ازاین  شده  انجام  برنامه ریزی های  طبق  و  شود  افزوده  آن  

رهنان نیز می توانند همزمان باتهران فیلم های سینمایی را تماشا کنند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

نمایش»هفت و نیم« 
در جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون

نیم«  و  »هفت  سینمایی  فیلم 
ساخته نوید محمودی در جشنواره فیلم 
های آسیایی بارسلون نمایش داده خواهد 
شد. این جشنواره هفتم تا ۱8 آبان ماه در 
بارسلون برگزار خواهد شد. فیلم سینمایی 

هفت و نیم که داستانس را نیز خود کارگردان 
نوشته و تهیه کنندگی آن را جمشید محمودی به عهده داشته، همراه با ۱۶ فیلم 
دیگر در بخش مسابقه نت بک جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون حضور دارد، 
که روز جمعه ۱۶ آبان ماه به نمایش درمی آید.  نوید محمودی غزال طالیی 
جشنواره جهانی فیلم پارسی در استرالیا را  برای این فیلم دریافت کرد. 
این فیلم که محصول مشترک ایران و افغانستان است، سال گذشته در 
جشنواره بین المللی فیلم بوسان افتتاح شد.»هفت و نیم« ماجرای زندگی 

هفت دختر افغان و ایرانی را در هفت اپیزود روایت می کند.
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هنرمندان در دوران کرونا

مجید اخشابي: کالس و کنسرت آنالین
 نیاز به ایجاد زیرساخت و فرهنگسازي دارد

محمد حسین زاده

شدن  عادی  و  زمان  گذشت  با 
شرایط ویژه ای که این روزها کل جهان 
را درگیر خود کرده، اکثر مشاغل به حالت 
اولیه و عادی خود بازگشته اند، اما اهالی 
را  خود  فعالیت  باید  همچنان  موسیقی 
به صورت آنالین پیگیری کنند و یا بدون 
فعالیت کماکان در قرنطینه به سر ببرند. 
مجید اخشابي یکي از قدیمي هاي عرصه 
موسیقي کشور است که سالهاست با آثار 
نیز  او  داریم.  زیادي  خاطرات  او  ویژه 

یکي از هنرمنداني است که فعالیت هاي 
هنري اش تحت تاثیر کرونا و تعطیلي ها 

آن قرار گرفته است...

حواشي  البته  و  کرونا  -بیماري 
قرنطینه  آن خصوصا  توسط  ایجادشده 
روي  چقدر  هنري  مشاغل  تعطیلي  و 

کار شما تاثیر گذاشته است؟
ی  لیت ها فعا ی  و ر قطعا  *
اجتماعی تاثیر شگرفی گذاشته و اغلب 
فعالیت های اجتماعی از جمله کنسرت 

را تعطیل کرده است. من یک کالس 
اسفندماه  از  که  داشتم  آموزشگاهی 
تعطیل شد. تالش هایی در زمینه آموزش 
داده ایم  انجام  دانشجویان  با  مجازی 
زیرساخت های  نبود  به  توجه  با  ولی 
مخاطبان،  ذهنی  آمادگی  عدم  و  الزم 
کالس های  کیفیت  به  کالس ها  این 

حضوری نیستند.

-اصوال خودتان به آموزش آنالین 
اعتقاد دارید؟

می توانیم  هم  را  موسیقی  *ما 
به صورت آنالین آموزش بدهیم، منتها 
باشیم.  داشته  هم  آمادگی هایی  باید 
دیکته  ما  به  عادت های مان  برخی 
می کنند که چه کنیم و چه نکنیم. اصل 
نداریم  دوست  ما  که  است  این  ماجرا 
تغییر دهیم. عادت  را  عادت های خود 
در موسیقی و خصوصا موسیقی ایرانی 
به صورت  کالس ها  که  است  این  بر 
همین  به  شاید  شود  برگزار  حضوری 
آنالین  کالس هاي  که  است  دلیل 
مناسب کالس هاي  و شرایط  بازخورد 
فکر  حال  این  با  ندارد  را  حضوري 
مي کنم این هم تجربه اي بود که باید 
براي  شود  فتح بابي  تا  مي شد  کسب 
آنالین  آموزشي  کالس هاي  و  آینده 

در زمینه هاي مختلف.

نظرتان  آنالین  کنسرت  -درباره 
چیست؟

*اساسا برای این برنامه هایی که 
اجرا می شوند نمی توانیم عنوان کنسرت 
درنهایت  چون  کنیم  اطالق  را  آنالین 
است.  آنچه می بینیم فقط یک تصویر 
حاال این تصویر می تواند متعلق به 3 روز 
پیش باشد. در حقیقت اصل ماجرا زیر 
سوال است و نمی شود نام آن را کنسرت 

نظر  به  موضوع  این  براي  گذاشت. 
می رسد تمام برنامه سازها باید به سمت 
مردم  تا  بروند  مردم  با  زنده  گفتگوي 
در زمینه موسیقی آگاهی های بیشتری 
کسب کنند و درنهایت به سمت اجراي 
کنسرت بروند. فکر مي کنم این کار هم 
مانند کالس هاي آموزشي آنالین نیاز به 

زیرساخت ها و البته فرهنگسازي دارد.

-در صورت تداوم محدودیت های 
کنسرت  هستید  حاضر  آیا  بهداشتی 

آنالین برگزار کنید؟
باشند  عالقمند  مخاطبان  اگر   *
و از این نوع کنسرت راضی باشند، چه 
این  به  باید  نخواهیم  چه  و  بخواهیم 
که  صحبت هایی  با  ولی  برویم  سمت 
با عالقمندان داشتیم متوجه شدیم که 
آنها چندان از کنسرت های آنالین برگزار 

شده رضایت نداشتند.

نا  کرو پسا برای  شما  مه  -برنا
چیست؟

خاصی  برنامه ریزی  هیچ   *هنوز 
راه های  تمام  باید  ما  نداده ام.  انجام 
مقابله با ویروس کرونا را تقویت کنیم. 
آموزش مجازی باید شکل بگیرد و ما 
باید عادت کنیم که بخش اعظم زندگی  
خود را در منزل بمانیم و فاصله گذاری را 
رعایت کنیم. در هر صورت این سبک 
باید  ما  و  است  انجام  حال  در  زندگی 
نیز  بدهیم. من  آن وفق  با  را  خودمان 
تدریس دانشگاهی ام را به سمت مجازی 
برگزار کردن برده ام و نتایج خوبی هم 
گرفته ام. امیدوارم این دوران هم بگذرد 
و نگرانی ها کاهش پیدا کند تا به سبک 
متعادلی از زندگی برسیم. فکر می کنم 
انتظار  در  بهتری  نتایج  صورت  آن  در 

همه باشد.

آثـار  از  الگـو گرفتـن  ادبیـات  در دنیـای هنـر و 
پیشـینیان و خلـق اثـری نـو بـر اسـاس آنهـا، اقدامـی 
بـه  پارسی سـرا  شـاعران  اگـر  اسـت.  شـده  شـناخته 
اسـتقبال ابیـات شـاعران پیش از خود رفتـه و بر وزن و 
قافیـه آن شـعری متفـاوت می گویند، در دنیـای هنر نیز 
اسـتقبال یـا پاسـتیش کامـال جاافتـاده و از ویژگی های 
آثـار پسـت مدرن بـه شـمار می رود. پاسـتیش بـه معنی 
تقلیـد آگاهانه و ستایشـگرانه از سـبک دیگـر هنرمندان 
یـا به کارگیـری مولفه هـای آثارشـان در یـک اثر هنری 
اسـت. بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و خانه نشـینی اجباری 
بـرای کنترل این بیماری، بسـیاری از هنرمندان فرصت 
یافتنـد تـا خالقیت های خود را بـه کار گیرند و آثاری را 
بـه وجـود آورند که متناسـب با شـرایط روز و تحت تاثیر 
یـک بیمـاری همه گیـر بودنـد. در این میان بسـیاری از 
آثـار تصویـری که به وجود آمد برگرفته از شـاهکارهای 
تاریـخ هنـر بـود که برای بیشـتر مـردم جهان شـناخته 
شـده هسـتند. تابلوهـای مونالیـزا و شـام آخر از جملـه 
پرکاربردتریـن ایـن آثـار بودنـد کـه توسـط هنرمنـدان 
مختلـف در سراسـر جهـان، بـا اسـتفاده از المانـی مانند 
ماسـک، بـه تصویـری متناسـب بـا شـرایط روز تبدیل 
شـدند. در ایران هم از نخسـتین روزهای شـیوع کرونا، 
ابراهیـم حقیقـی هنرمنـد گرافیسـت، نقـاش، عکاس و 
مدیـر هنـری شـناخته شـده، با اسـتفاده از برتریـن آثار 
تاریـخ هنـر، بـه خلـق آثـاری دربـاره کرونـا پرداخـت 
و آنهـا را در اینسـتاگرام خـود بـه نمایـش گذاشـت. او 
بـر اسـاس تابلوهایـی از رنـه مگریت، ونسـان ونگوگ، 
ادوارد مونش، فرانسیسـکو گویـا، گرنت وود، فریدا کالو، 
پـل سـزان و لئونـاردو داوینچـی آثـاری به وجـود آورد. 
حقیقـی در ایـن کارهـا تغییـر چندانـی در اصل نقاشـی 
بـه وجـود نیـاورده و معمـوال بـا افـزودن المـان مطرح 
ایـن روزهـا، یعنـی ماسـک و یـا شـکلی که بـه عنوان 
ویـروس کووید ۱۹ معرفی شـده اسـت، تابلـو را به فضا 
و شـرایط فعلـی نزدیـک کرده اسـت. او در ایـن آثار به 
سـبک و ویژگی هـای تابلوهـای اصلـی وفـادار بـوده و 
بـرای اضافـه کـردن عنصـر جدیـد بـه نقاشـی، نهایت 
دقـت را بـه کار بـرده اسـت. حـال مجموعـه ای از ایـن 
آثار در یک نمایشـگاه مجازی در سـایت گالری گلستان 
بـه نمایـش درآمـده اسـت. کروناایسـم، نامی اسـت که 

حقیقـی بـر آثـار ایـن مجموعه نهاده اسـت.
ابراهیـم حقیقي که بدون شـک یکـي از چهره هاي 
تاثیرگذار عرصه هنر در کشـورمان به شمار مي رود درباره 
شـکل گیري ایـده ایـن کار و همینطـور تالش هایـي که 
بـراي عملي کـردن آن انجام داد به دنیـاي جوانان گفت: 
در روزهـای آخر اسـفند ۹8 وقتی قرنطینه و خانه نشـینی 
جـدی شـد و معلـوم شـد کـه در ایـام نـوروز نمی توانیم 
بـه سـفر برویـم، شـروع بـه طراحـی و انتشـار ایـن آثار 
در اینسـتاگرام کـردم. آن زمـان بحـران کمبود ماسـک، 
دسـتکش و مـواد ضدعفونی کننـده بـه وجود آمـده بود و 
شـیوع کرونـا جدی تـر می شـد. در همـان ایـام دیدم که 
در دنیـا تعـدادی کار در شـهرهای بـزرگ مانند بارسـلونا 
و رم انجـام شـد کـه بـر روی آثـار هنـری معـروف کار 
کرده بودند و این کارها به شـکل پوسـتر و نقاشـی های 
دیـواری در همـه جـای دنیا شـکل می گرفـت. همزمان 
ایـن فکـر بـه ذهـن مـن هـم رسـید کـه از آثـار هنری 
دربـاره  جدیـدی  طرح هـای  و  کنـم  اسـتفاده  معـروف 
شـیوع بیمـاری بـه وجـود آورم. ابتـدا یک اثر معـروف از 
مگریـت را انتخـاب کـردم، چـون عالقـه زیادی بـه آثار 
مگریت دارم و از سال ۴8 تا ۵3 نیز یک مجموعه پوستر 
بـرای سـینمای آزاد بر روی آثار مگریـت کار کرده بودم. 
در آغـاز ایـن مجموعـه فکـر مـن ایـن بـود کـه چگونه 
می تـوان المان هـای مرتبـط بـا کرونـا را در ایـن آثـار 
بهتـر نشـان داد. طبیعتـا نقاشـی های پرتـره و کلوزآپ ها 
ظرفیـت بیشـتری بـرای ایـن کار داشـتند و المانی مانند 

ماسـک در آنهـا بهتـر دیده می شـد. در کارهـای ابتدایی 
تصویر ماسـک، دسـتکش، مـواد ضدعفونی کننـده و... بر 
روی تابلوهـا اضافـه می کردم، اما زمانی کـه جلوتر رفتم 
احسـاس کـردم بایـد حس هـای دیگـری بـه کار افزوده 
شـود و فقـط بـه تصاویـر نمادین اکتفا نکنـم. حس هایی 
ماننـد تنهایـی، دل تنگـی، دوری از طبیعـت، نگرانـی و... 
بـرای همـه مـا مشـترک بـود و قصد داشـتم آنهـا را در 
ایـن آثـار نشـان دهـم. بنابرایـن جسـتجوی مـن در آثار 
هنرمنـدان گسـترش پیـدا کـرد و از نمـای نزدیک خارج 
شـدم و به فضای باز رسـیدم و کارهایی را انتخاب کردم 
کـه ایـن احساسـات در آنهـا دیده شـود. قصـدم این بود 
کـه تنهـا به طنز و شـوخی اکتفـا نکنم، اگرچـه کل این 
مجموعـه دارای طنـز تلخـی اسـت که خاطره مـا از این 

روزهـای کرونایی اسـت.
حقیقـي در بخـش دیگـري از صحبت هایـش بـا 
بیـان اینکـه برایـم مهم بود آثـاری که انتخـاب می کنم، 
معروف و شـناخته شـده باشـند تا همه مخاطبان متوجه 
شـوند که روی اثر شـخص دیگـری کار کـرده ام، درباره 
واکنش هـای مخاطبـان بـه ایـن آثـار گفـت: روزهـای 
نخسـت که کارها را در اینسـتاگرام قرار می دادم در میان 
مخاطبـان عـده ای بودنـد که به من انتقـاد می کردند چرا 
از کارهـای هنرمنـدان دیگر اسـتفاده کـرده ام و درکی از 
هدف من نداشـتند. اما پس از گذشـت چند روز و زیاد شدن 
تعـداد آثـار، همـه بینندگان بـه این درک رسـیدند که قرار 
اسـت چیـزی گفته شـود. همچنیـن تعـدادی از مخاطبان 
آثـار اصلـی را نمی شـناختند و حتـی متوجه تغیـری که در 
اثـر شـده بود نمی شـدند و طنـز و شـوخ طبعی آن را درک 
نمی کردنـد. بـه همیـن دلیل کارها برایشـان بی معنـا بود. 
امـا برای بیشـتر مخاطبان رفتاری که با آثـار هنری انجام 
دادم قابل درک و جذاب بود و اسـتقبال خیلی خوبی از آنها 
شـد. همـه کارها در کامپیوتر انجام شـده اسـت و تصاویر 
را از اینترنـت پیـدا می کـردم و یـا اگـر کیفیت مناسـبی از 
آنهـا در سـایت ها وجـود نداشـت، در میان کتاب ها گشـته 
و تصاویـر را اسـکن می کـردم و بقیـه کارهـا در فتوشـاپ 
انجـام می شـد. ترجیـح و سـعی مـن ایـن بـود که اثـر را 
مخـدوش نکنـم زیـرا آنهـا آثـار فاخـر هنرمنـدان بـزرگ 
هسـتند کـه برای مـن احترام انگیز هسـتند و جزء گنجینه 
بشـر هسـتند. قصد من ایـن بود که این بیمـاری همه گیر 
و احساسـات ناشـی از آن را بـه آثـار هنـری جهـان اضافه 
کنـم، امـا نمی خواسـتم ایـن کار مخدوش کننده باشـد. به 
همیـن دلیـل تالش کـردم ترکیب بندی، رنگ آمیـزی و... 

همخـوان و هماهنـگ با اصل اثر باشـد.
این هنرمند برحسـته در پایـان صحبت هایش دربار 
قرنطینـه و خانه نشـیني گفت: با توجه بـه اینکه قرنطینه 
به معنای چله نشـینی اسـت، تصمیم گرفتم تعـداد آثار را 
به ۴۰ عدد برسـانم و اقدام به تحقیق و بررسـی و گشـتن 
دنبـال تصاویر مناسـب کردم، اما پـس از نمایش این آثار 
در اینسـتاگرام بـاز هـم کار را ادامـه دادم و تعداد طرح ها 
بـه ۱۰۰ عدد رسـید. بنابرایـن تصمیم گرفتـم از این آثار 
یـک نمایشـگاه برگـزار کنـم. اگرچه دوسـت داشـتم که 
نمایشـگاه بـه صـورت حضوری برگزار شـود، زیـرا اصل 
این نمایشـگاه ها دیدارهای جمعی و شـادمانی مشـترکی 
اسـت کـه بـا هـم داریم. امـا بـا توجه بـه اینکـه امکان 
ایـن کار فراهـم نبود در صحبت با لیلی گلسـتان تصمیم 
گرفتیـم کـه یک نمایشـگاه آنالیـن برگزار کنیـم. برای 
ایـن کار ۱۰۰ طـرح خود را به عده ای از دوسـتان نشـان 
دادم و از آنهـا رای گیـری کـردم و بر اسـاس نظرات آنها 
۵۰ کار را بـرای نمایشـگاه انتخـاب کـردم. از هـر اثـر 3 
نسـخه بـرای فـروش گذاشـته شـده اسـت که بـر روی 
مقـوای فابریانـو چاپ شـده و قاب شـده اند. همچنین در 
حـال جمـع کـردن ۷۰ اثر از ایـن مجموعه برای انتشـار 
یـک کتـاب هسـتم و امیـدوارم بـه زودی امـکان چـاپ 

آنها فراهم شـود.

ــي،  ــدي فرج ــته مه ــه گذش هفت
ــیار  ــق و بس ــریال موف ــده س تهیه کنن
ــون .خ اعــالم کــرد کــه  پرمخاطــب ن
ــن  ــوم ای ــل س ــد فص ــه زودي تولی ب
ســریال آغــاز خواهــد شــد. ایــن 
ســریال کــه ۲فصل گذشــته آن بســیار 
موفــق بودنــد و بــا اینکــه فصــل دوم 
ــت  ــرار گرف ــا ق ــر کرون آن تحت تاثی
ــل نداشــت،  ــي کام ــه نوعــي پایان و ب
بازهم مخاطبان آن را دوســت داشــتند 
پرمخاطب تریــن  امــروز  بــه  تــا  و 
ــوده اســت. حــاال  ســریال ســال ۹۹ ب
ــتقبال کار  ــن اس ــوع و ای ــن موض ای
تولیدکننــدگان آن خصوصــا ســعید 
ــردان و  ــوان کارگ ــه عن ــي را ب آقاخان
ــخت تر از  ــریال س ــي س ــر اصل بازیگ

قبــل مي کنــد.
آقاخانــی  ســعید  گذشــته  روز 
بــه  اشــاره  بــا  مصاحبــه اي  در 
داســتان  پرداخــت  حساســیت های 
در فصــل دوم ســریال نــون.خ تاکیــد 
کــرد، تــالش داشــته اند در زمینــه 
طنزپــردازی جلوتــر از فضــای مجازی 
حرکــت کــرده و شــوخی های آن فضــا 
ــان  ــی همزم ــد. آقاخان ــرار نکنن را تک
ــوم  ــل س ــگارش فص ــای ن ــا روزه ب
ایــن مجموعــه تلویزیونــی دربــاره 
کــه  حساســیت هایی  و  مالحظــات 
ــن  ــوخی ها در مت ــی ش ــرای طراح ب
این ســریال داشــته و دارد گفــت: تمام 
تــالش مــا ایــن بــود کــه کمــدی یــا 
شــوخی هایی کــه در داســتان و در 
دیالــوگ کاراکترهــا مطــرح می شــود، 
همــان چیــزی نباشــد کــه در فضــای 
نمی خواســتیم  دیده ایــم.  مجــازی 
همــان شــوخی هایی کــه در ارتباطــات 

مــردم در کوچــه و خیابــان رایج اســت 
را تبدیــل بــه طنــز ســریال مان کنیــم. 
ــز  ــول پرهی ــوخی های معم ــا از ش م
تالش مــان  حتــی  و  می کردیــم 
ــود کــه از فضــای مجــازی در  ــن ب ای
ــر  ــازه، جلوت ــز ت ــوخی و طن ــرح ش ط
ــه  ــه نوب ــازی ب ــای مج ــیم. فض باش
خــود شــوخی های درجه یکــی دارد 
و بامــزه اســت، پــس لزومــی نداشــت 

مــا در ســریال مان همان هــا را تکــرار 
کنیــم و فکــر می کنــم در ســریال 
نــون.خ در ایــن زمینــه تــا حــدی 

ــدیم. ــم ش ــق ه موف
ــاره انتخــاب  ــی درب ســعید آقاخان
بخــش زلزلــه و وارد کــردن آن به قصه 
کــه اتفاقــا بــه شــدت مــورد توجــه قرار 
گرفــت و شــاید هــم خاطــرات تلخــي 
ــه  ــرد، ب ــي ک ــا تداع ــه م ــراي هم را ب

ــی  ــول سیاس ــوخی های معم ــای ش ج
و اجتماعــی و ریســک تلــخ شــدن 
ســریال نیــز اظهــار کــرد: حواس مــان 
ــه رد شــویم  ــار زلزل ــود چطــور از کن ب
ــان  ــارش را نش ــمت غمب ــم قس ــا ه ت
ندهیــم و مــردم اذیت نشــوند و هم این 
قضیــه را نمایــش دهیــم بــا ایــن حــال 
فکــر مي کردیــم کــه ایــن بخــش بایــد 
در ایــن ســریال باشــد چــرا که بخشــي 

از زندگــي مــردم خطــه ُکردنشــین 
را  زیــادي  زندگي هــاي  بــوده کــه 

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق تحت الش
تهیه کننــده  فرجــی،  مهــدی 
نــون.خ چنــدی پیــش در نشســت 
تجلیــل از عوامل ایــن مجموعه درباره 
ــود:  ــه ب ــد گفت ــل جدی ــوای فص محت
فصــل ســوم نــون.خ در حــال نــگارش 
ــه در  ــا تخم ــک ب ــل ی ــت در فص اس
ــدیم و  ــنا ش ــار آش ــا ان ــل دوم ب فص
در فصــل ســوم راه ســختی در پیــش 
گرفتــه شــده کــه توجــه بــه معــدن و 
گیاهــان دارویــی از جملــه اینهاســت! 
ــن  ــهم ای ــاره س ــی درب ــعید آقاخان س
طراحــی  در  مطرح شــده  مضامیــن 
داســتان فصــل جدیــد امــا ترجیــح داد 
ــا اشــاره  توضیــح بیشــتری ندهــد و ب
ــی و  ــا قطع ــوز محوره ــه هن ــه اینک ب
ــز  ــه و طن ــا کنای مشــخص نیســت، ب
گفــت: حتــی ممکــن اســت در حــوزه 

ــده(! ــد )خن ــی باش کتابخوان
فصــل ســوم نــون.خ ایــن روزهــا 
ــه  ــه گفت ــگارش اســت و ب در حــال ن
عوامــل درصــدد  فرجــی،  مهــدی 
هســتند آن را تابســتان امســال کلیــد 
بزننــد و تــا پیــش از پایــان ســال روانه 
آنتــن کننــد. شــاید هــم بــا توحــه بــه 
اســتقبال بســیار زیــاد مخاطــب از ایــن 
ســریال بتــوان ایــن انتظــار را داشــت 
که ســریال نــون .خ بــه عنوان ســریال 
نــوروزي ســال ۱۴۰۰ از ســوي مدیران 
ــم  ــا ه ــود ت ــده ش ــون برگزی تلویزی
عوامــل فرصــت بیشــتري بــراي تولید 
آن داشــته باشــند و هــم مخاطــب در 
ایــام نــوروز از تماشــاي ایــن ســریال 

لــذت ببــرد.

نمایشگاهي ویژه براي کرونا

ابراهیم حقیقي: ایام کرونا براي همه با طنزي تلخ 
همراه بوده است!

سعید آقاخاني: سعي ما بر این است که از فضاي محازي جلوتر باشیم


