
مدارس و اولیا، آماده این روزها نبودند
سلسله  از  کتاب«  حوزه  در  »بازاریابی  نشست 
در  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  نشست های 
بیست وهشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
با همکاری انجمن بازاریابی، با حضور هرمز مهرانی، رئیس انجمن 
علمی بازاریابی شعبه تهران؛ گالره مرتضایی، عضو انجمن علمی 
بازاریابی ایران و محمدرضا مهدوی، مدیر روابط عمومی انجمن علمی 

بازاریابی شعبه تهران در سرای اهل قلم برگزار شد.

 هرمز مهرانی، با اشاره به اینکه زیربنای هر تجارتی بازاریابی 
است، گفت: اولین گام در بازاریابی کتاب، تحقیق و پژوهش بازار 
است. کتاب، یک فعالیت اقتصادی است و مولفان و ناشران باید از 
این فعالیت اقتصادی کسب درآمد کنند. دنیای نشر و محیط کتاب 
با توجه به تحوالت تکنولوژی و دنیای دیجیتال، تغییر کرده و به 

تبع آن، سلیقه مشتری نیز متحول شده است.
صفحه7

معاون اول رییس جمهور: 

عده ای سعی دارند نسل جوان را 
نسبت به آینده کشور نگران کنند

بیت کوین در برزخ
چنانچه قیمت بیت کوین بخواهد به اهدافی 
همچون ۱۰۰ هزار دالر برسد، باعث نگرانی و 
ساختارهای  بقیه  برای  توجه  قابل  ریسک های 
مالی موجود در دنیا شده و واکنش دولت ها را به 

دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خاس، بیتکوین و ارزهای 
بالمنازع  کامال  به صورتی  شاید  گذشته  دهه  در  دیجیتال 
بزرگترین پدیده نوظهور جهانی در حوزه مالی به شمار می آمدند.

بیتکوین که طبق ادعای مطرح شده در سپیدنامه اولیه 
خود توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو به عنوان 
یک راه حل اشتراک گذاری و مبادله ارزش دیجیتال بر بستر 
فناوری نوین جدیدی با نام بالکچین ابداع شده، حاال پس از 
یک مسیر پر فراز و نشیب دوباره مسیر رشد جدیدی را آغاز 
کرده که موجب مطرح شدن اهداف قیمتی قابل توجهی توسط 

فعاالن این بخش برای ارزش بیتکوین شده است.
صفحه 3

با اجرای طرح خدمات غیر حضوری

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
همواره در دسترس مشتریان است

5
عبور خطرناک دانش آموزان از جاده برای دسترسی به اینترنت 

صفحه 2

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فاطیما بهارمست: 

بازیگري را به اجرا 
ترجیح مي دهم

6ورزش
لیگ چین

 تعطیل شد، اما 
حدادی 
نمی آید!

هنگ 7فر

چندسال پيش او يك دختربچه بسيار خنده رو و شيرين زبان 
بود كه مجري برنامه اي مخصوص كودكان بود. با اينكه سن و 
سال اندكي داشت ولي تسلط زيادي روي اجرايش داشت. حاال 7 
سال از آخرين اجراي او گذشته و حاال يك جوان بسيار مستعد 
در عرصه بازيگري شده است كه البته بيشتر وقت خود را در 

سالن هاي تئاتر سپري مي كند.

با وجود تعطيلی دو هفته ای ليگ بسكتبال چين، حامد حدادی 
در بازی های پيش رو همراه تيم ملی نخواهد بود.

در پی برگزاری پنجره دوم مسابقات انتخابی بسكتبال كاپ 
آسيا در دهه اول آذرماه، چينی ها هم مثل ايران تصميم به 

تعطيلی ليگ خود گرفتند. 

بانوی  نكوداشت »دكتر طوبی كرمانی« نخستين  آيين 
باحضور  ايران  علمی  و  فرهنگی  رايزن  و  فيلسوف 
حجت االسالم ميثم امرودی، رييس سازمان فرهنگی 
تهران و چهره های فرهنگی و علمی  هنری شهرداری 

برگزار شد.

آیین نکوداشت 
نخستین بانوی 
فیلسوف ایران 

برگزار شد

کتاب همچون دیگر کاالها باید تابع اصول بازار باشد اعطای وام قرض الحسنه 
به خانوارهای یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت

رییــس کل بانــک مرکــزی از آمادگــی نظــام بانکــی بــرای 
پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه بــه خانواده هــای یارانــه بگیر 
فاقــد حقــوق ثابــت خبــر داد و گفــت: ایــن تســهیالت در صــورت 
موافقــت دولــت و تقبــل مابه التفــاوت نــرخ ســود ایــن تســهیالت، از محــل 

تســهیالت کرونایــی پرداخــت خواهــد شــد.
صفحه 3

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران 
گفت: گرچه در هفته های گذشته شرایط بی ثبات ارزی 
و کاهش نرخ دالر رکود سنگینی بر بازار خودرو حاکم 
کرده بود، اما محدودیت های کرونایی سبب شده تا این رکود شدیدتر 

از قبل شود.
بازار  این روزهای  نعمت اهلل کاشانی نسب در تشریح وضعیت 
خودرو افزود: بازار خودرو شدیدتر از هفته های گذشته در رکود مطلق 

فرو رفته و محدودیت های کرونایی باز بودن نمایشگاه ها تا ساعت 
۱۸ هم سبب شده این رکود شدیدتر شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در عمل هیچ خرید و فروشی 
در بازار انجام نمی شود، نمی توان قیمتی برای خودروها اعالم کرد 
و نرخ هایی که در برخی سایت ها و فضای مجازی آگهی می شود 

به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
صفحه 3

کرونا، رکود بازار خودرو را تشدید کرد
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آگهی تجدید فراخوان ارزیابي كیفي خرید لوله های فوالدي   »8  به متراژ  8000  متر
كد فراخوان ارزیابي كیفي در سامانه ستادایران:  2099001045000049

كد فراخوان ارزیابي كیفي در پایگاه ملي مناقصات: 26.912.111
مجوز نفت: 1399/4779

نوبت اول
شرکت گاز استان سمنان درنظر دارد خرید لوله های فوالدي   »۸  به متراژ  ۸۰۰۰  متر را به کلیه تولید کنندگان واجد صالحیت و یا نمایندگان فروش 
رسمي آنها  که  توانایي تهیه و تدارک کاالي مورد نظر را دارند واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان با داشتن شخصیت حقوقی و پروانه کار ) تولید کننده مورد 
تأیید کارفرما( یا معرفي نامه رسمي به عنوان نمایندگي از شرکت تولید کننده ) تصویر برابر اصل شده مدارک مربوط به سازنده اصلي اقالم و یا نمایندگي 
رسمي شرکت سازنده مي بایست همراه با سایر مدارک ارسال شود در غیر این صورت به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد( مي توانند پس از 
مطالعه و بررسي فرم ارزیابي کیفي در سامانه ستادایران کلیه مستندات مورد نیاز را صرفًا مطابق عناوین فرم ارزیابي کیفي، با فرمت PDF بارگذاري نمایند.

الزم به ذکر است فقط اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گراني که مدارک مربوطه را مطابق موارد و شرایط اعالم شده ارسال نمایند بررسي شده و به سایر مدارک 
ارسالي غیر از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن و نمابر امور قراردادهای شرکت گاز استان سمنان :   ۰23-33453۸44
متقاضیانی که توانایي انجام پروژه موردنظر را دارند مي توانند پس از مطالعه و بررسي فرم ارزیابي کیفي از ساعت   9   صبح مورخ 29 /99/۰۸  تا تاریخ 
99/۰9/۰3 ساعت ۱2جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  )ستاد( به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نموده و پس 
از مطالعه اطالعات درخواستي ، تا ساعت ۱2 مورخ   ۱7 /99/۰9  نسبت به ارائه پیشنهاد خود به طور کامل در پایگاه مذکور اقدام نمایند. الزم به ذکر است 

به پیشنهاداتي که خارج از سامانه مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

صفحه 2

تسلیت 

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی 
ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای 

بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

خانواده محترم دكترخاكی

مصیبت وارده را به شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و برایشان 
جمیل  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  و  مغفرت  متعال،  خداوند  درگاه   از 

و اجر جزیل خواهانیم

هرمز هوشمندراد

تجدید آگهی مناقصه ارزیابی كیفی 
شماره مجوز :1399/4739

نوبت اول 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای شمال و شرق )اجرای حدود ۱6۰ کیلومتر شبکه فوالدی و پلی اتیل و نصب حدود ۱۱۰ 
انشعاب در مدت زمان 365 روز با یک گروه کاری فوالدی و سه گروه پلی اتیلن مستقل و همزمان( 

2- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
3- دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ 99/۰۸/2۸ تا ساعت ۱4:3۰ مورخ 99/۰9/۰5 اعالم شده در سامانه ستاد 

4- بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت ۱4:3۰ مورخ 99/۰9/3۰ اعالم شده در سامانه ستاد. 
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره ۱234۰2/ت6595۰ هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد. 

6- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
7- رعایت قانون حفاظتی استفاده از نوار تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی 

های سریع در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت WWW.nigc.khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۰5۱-37۰72532 – 

فاکس 3764۰۰36-۰5۱ تماس حاصل شود. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی 

محتوای شبکه شاد باید تا دورترین نقاط کشور
 به دانش آموزان برسد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: باید وزارت 
تا دورترین نقاط کشور به  تا محتوای شبکه شاد  ارتباطات کمبودهای مدارس را رفع کند 

دست دانش آموزان برسد.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: سطح تراز نظام جمهوری اسالمی را آموزش  و 

پرورش تعیین می کند و توسعه کشور به میزان توسعه آموزش وپرورش است.
وی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش به دلیل اینکه مخاطبان زیادی دارد و مدیران آن 
نیز باید بیشترین توان را بگذارند تا مشکالت این وزارتخانه را بیان کنند، گفت: بحث نیروی 
انسانی بسیار اهمیت دارد؛ باید یک معلم فرهیخته تمام امکانات را برای تدریس داشته باشد 
نیروی انسانی حرف اول را در آموزش وپرورش می زند و باید در این زمینه اقدامات موثرتری 
را انجام دهیم.حاجی بابایی با بیان اینکه در مجلس تمام توان خود را برای افزایش کیفیت 
آموزش وپرورش به کار می بندیم، گفت: امسال اصالح ساختار را در بحث بودجه خواهیم داشت. 
به دنبال شفاف سازی در بودجه هستیم در شفافیت بودجه اولین وزارتخانه ای که از این موضوع 

منتفع می شود، وزارت آموزش وپرورش است.
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پسر  و  دختر  آموزان  دانش  عبور 
روستای »باروداب« نهاوند از جاده چهارخطه 
اینترنت  به  دسترسی  برای  خطرناک  و 
در  شرکت  و  جاده  سوی  آن  در  پرسرعت 
کالسهای شاد جان آنان را تهدید می کند.

و  آموزش  رئیس  و  نهاوند  فرماندار 
پرورش نهاوند از چند ماه قبل طی جلسات 
متعددی از جمله شورای آموزش و پرورش 
نسبت به وضعیت اینترنت در چندین منطقه 
شهری و روستایی نهاوند و عدم وجود زیر 
ساخت های الزم و مشکالت دانش آموزان 

هشدار داده بودند.
شورای  جلسه  آخرین  در  همچنین 
آموزش و پرورش در هفته گذشته طی تماس 
تلفنی فرماندار نهاوند با مدیر کل ارتباطات 
استان مقرر شد جلسه فوق العاده ای برای 
حل مشکل طی ۱۰ روز آینده برگزار شود.

معه جا

نمی گذاریم جای متهم و شاكی عوض شود
در  خود  کاربری  حساب  در  تهران  مردم  نماینده  پور  قاسم  فاطمه 
توئیتر، نوشت: به زودی آقای همتی باید به ابهامات مهمی در خصوص 

سیاست های بانک مرکزی پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: نمایندگان مردم به او متذکر خواهند شد که کدام 
و  جورجیا  به  مردم  معیشت  زدن  گره  و  غلط  آدرس  شأن  سیاست های 

واشنگتن است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پایان مطلب خود 

آورده است: نمی گذاریم جای متهم و شاکی عوض شود.

آزمون استخدامی باز هم  به تعویق افتاد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از موافقت سازمان 

امور استخدامی با تعویق مجدد آزمون استخدامی خبر داد.
پیگیری  با  اینستاگرام نوشت:  انتشار پستی در در  با  اقبال شاکری 
به  استخدامی  آزمون  استخدامی  امور  سازمان  موافقت  و  گرفته  صورت 
تعویق افتاد. امیدوارم اوضاع بهبود پیدا کند و داوطلبان عزیز هم از این 

فرصت پیش آمده استفاده کنند.
آزمون  آموزش کشور هشتمین  براساس اطالعیه سازمان سنجش 
استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱399 با توجه به مصوبات 
چهل ودومین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا و رشد فزاینده بیماری 
کووید ۱9 در کشور و اعمال محدودیت ها در اکثر استان ها مقرر گردید تاریخ 
برگزاری به روزهای پنج شنبه مورخ  ۱۱دیماه و جمعه ۱2 دیماه  تغییر یابد.

هشتمین آزمون استخدامی کشوری قرار بود ماه گذشته برگزار شود، 
اما به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا یک ماه به تعویق افتاد و قرار بود 
در هفته اول آذرماه برگزار شود که با توجه به اوج گرفتن مجدد بیماری 

در کشور بسیاری از متقاضیان خواستار تعویق مجدد آزمون بودند.

خدمت در بخش بیماران كرونایی به جای جریمه
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد متمردین 
به مدتی کار خدماتی در بخش  با کرونا  از تصمیمات ستاد ملی مبارزه 

بیماران کرونایی محکوم شوند.
نوشت:  توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  نیاسر  شریعتی  مالک 
گویند  می  قلدری  با  با  کرونا  مبارزه  ملی  ستاد  تصمیمات  از  متمردین 
خطر کرونا را باور ندارم، من نمی گیرم، پولش را می دم می رم سفر و...

آیا موافقید به جای توقیف، جریمه نقدی و... این جماعت به مدتی 
کار خدماتی در بخش بیماران کرونایی بیمارستانها محکوم شوند؟

پیش بینی دو منبع مالی برای طرح سبد معیشتی
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اعضاء شورای نگهبان 
با اصل طرح سبد معیشتی موافق هستند اما باید منبع آن مطمئن باشد، 

گفت: دو منبع مطمئن نیز پیش بینی شده است.
محمد دهقان درباره طرح سبد معیشتی که از سوی شورای نگهبان رد 
شده است، گفت: قبل از تصویب این مصوبه، جلساتی در مجلس داشتیم و 
دوستان به شورای نگهبان آمدند و مشاوره های خوبی مطرح شد و همان 
زمان به آنها اعالم کردیم قطعًا در صورت عدم موافقت دولت، در شورا 
رد می شود. به دلیل آنکه وقتی مصوبه ای در مجلس وضع می شود حتمًا 

باید بار مالی آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه بار مالی )منبع مالی( هم باید مطمئن باشد، افزود: 
بنابراین روشن بود این طرح، رد می شود و پیش از این به دوستان مجلس 

هم گفته بودیم اما مشاوره ما اثر نکرد.

عده ای سعی دارند نسل جوان را نسبت به آینده كشور نگران كنند
معاون اول رییس جمهور گفت: در برابر کسانی که پول بانک را گرفتند و برای 

بازگرداندن آن گردن کلفتی می کنند به هیچ وجه کوتاه نمی آییم.
اسحاق جهانگیری در جلسه با مدیران ارشد شبکه بانکی و بررسی عملکرد 
برنامه های نظام بانکی در سال جهش تولید، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب 
مبنی بر ضرورت کمک به مسئولین دولت برای حل مسائل کشور اظهار داشت: آیا 
شرایطی از این بدتر هم وجود دارد؟ افرادی که خیلی ادعا هم دارند فقط این جمالت 
مقام معظم رهبری را تکرار  و تصور می کنند دیگران متوجه عملکرد آنها نیستند. 
هر یک از ما در دوران مسئولیت های مختلف خود کارنامه ای داریم و عملکرد ما از 
حافظه مردم پاک نخواهد شد. اگر می خواهیم مسائل کشور و مشکالت مردم را حل 

کنیم جز از طریق تفاهم، انسجام و مشارکت ملی قابل انجام نیست.
وی با اشاره به تحریم ها و اینکه عده ای می گویند کشور همواره از ابتدای انقالب 
تحت تحریم ها بوده است، خاطرنشان کرد: درست است که از ابتدای انقالب اسالمی 
تحت فشار و تحریم بوده ایم اما تحریم ها با یکدیگر متفاوت هستند. تحریم های اخیر 
بسیار متفاوت از تحریم های گذشته هستند و آمریکا و شخص ترامپ با تمام قدرت 
ایستادند تا اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کنند و این فشارها تا حدی بود که حتی 

کشورهای دیگر نتوانستند به تعهدات خود در مقابل ایران عمل کنند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه از اواخر سال گذشته شرایط جدیدی 
تحت عنوان ویروس کرونا، بر کشور تحمیل شد تصریح کرد: بسیاری از کشورها 
که دارای اقتصاد بزرگی هستند، در مواجهه با بیماری کرونا به رشد منفی باالی 
اقتصادی رسیدند و این مشکل برای ایران نیز صادق بود و ویروس کرونا ما را نیز 
با مشکالت مختلف مواجه کرد که در وهله نخست سالمت مردم و سپس مسائل 

اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشت.
جهانگیری گفت: متأسفانه در این شرایط عده ای سعی دارند همواره مردم را 
در فضایی تاریک قرار دهند و نسل جوان را نسبت به آینده کشور و سرنوشت خود 
این شرایط ما به دو جهت مسئولیت داریم که فشارها را تحمل  نگران کنند. در 
کنیم؛ از یک سو قبول مسئولیت کرده ایم که کشور را از شرایط سخت عبور دهیم و 
از سوی دیگر ما به مردم و کشور عالقمند هستیم چرا که عده ای جان خود را برای 
کشور داده اند و بهترین فرزندان این کشور برای حفاظت از این آب و خاک فدا شدند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ارزیابی اتفاقات اخیر و مواجهه کشور 
با پیچیدگی ها و فشارهای متعدد نشان می دهد مسئوالن اقتصادی کشور عملکرد 
خوبی داشته اند، خاطرنشان کرد: البته این به معنای عدم اشتباه نیست چرا که هر 
مسئول و مدیری ممکن است بر اساس محاسبات و شرایط پیش رو دچار خطا و 
اشتباه شود که مهم این است که این اشتباهات از طریق نقد دلسوزانه مطرح شود 

تا امکان اصالح فراهم گردد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید حس دولت داری را در مردم تقویت کنیم گفت: 
یکی از بدترین اتفاقات در کشور تضعیف حس دولت داری در مردم است و که باعث 

می شود مردم احساس کنند حاکمیت توان حمایت از آنها را ندارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: عده ای نیز در داخل کشور تالش می کنند 
که به جامعه القا کنند دولت ضعیف است و تصور می کنند که اگر دولت را ضعیف 
و ناکارآمد جلوه دهند، مردم نگاه مثبتی به آنها خواهند داشت اما در حقیقت مردم 

آنها را اصاًل به حساب نمی آورند.
که  می کند  تصور  عمومی  افکار  وقتی  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ممکن است در شرایط جدید تحریم ها از میان برداشته شود، نگاه جامعه نسبت به 
آینده کشور مثبت می شود اما متأسفانه عده ای از اینکه نظر مردم و افکار عمومی 
باورشان این است که این جریان ممکن است به  ناراحت می شوند و  مثبت باشد 
نفع فالن گروه باشد. این افراد غافل هستند که مثبت شدن افکار عمومی جامعه 

به نفع ملت ایران است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای حل مسائل کشور و مشکالت مردم 
قدرتمندی  انسانی  نیروی  از  که  است  ثروتمند  ایران کشوری  گفت:  باشیم  متحد 
برخوردار است و با اتکا به این ظرفیت ها می تواند از پیچ های سخت عبور کرده و 

مسائل را پشت سر بگذارد.

چالش ارتباط با مشاوران مدارس در روزهای کرونایی 

مدارس و اولیا آماده این روزها نبودند
ششمین  ها  ز و ر ین  ا
اعتیاد  با  مبارزه  هفته  دوره 
در  اجتماعی  آسیب های  و 
سطح مدارس کشور در حالی برگزارشد 
که مدارس تعطیل هستند. اگر تا پیش 
از این در چنین روزهایی بزرگترین نقد 
مشاوران  کمبود  پرورش  و  آموزش  به 
مدارس  در  خصوصًا  مدارس  سطح  در 
دوره ابتدایی بود و اینکه بیشتر تمرکز 
هدایت  به  کمک  بحث  به  مشاوران 
رشته  انتخاب  به  کمک  یا  تحصیلی 
در  حال  می شود،  معطوف  کنکور  در 
برای  سوال  جای  بیشترین  روزها  این 
خانواده ها نحوه ارتباط گیری با مشاوران 
برای در میان گذاشتن مشکالت دانش 
مشخصی  تعامل  نحوه  است؛  آموزان 
و  آموزان  دانش  میان  ارتباط  برای 
گرچه  و  است  نشده  تعریف  مشاوران 
اولیا از طریق مدارسی که پیش از این 
مشاور داشتند می توانند با این افراد در 
پیش  که  آنجایی  از  اما  باشند  تماس 
این  که  مدارسی  در  مشاوران  این  از 
نیروها را در اختیار داشتند، جلوی دید 
و  بود  فراوان تر  آنها  به  مراجعه  بودند، 
در جریان  نیز  دیگر مشاوران  از سوی 
رفتار دانش آموزان و مشاهده آسیب های 
احتمالی بودند. حاال دنیای مجازی خود 
به یکی از بزرگترین راهکارهای آموزش 
از  یکی  و  کرونا  دوران  در  یادگیری  و 
شده  تبدیل  آموزی  دانش  آسیب های 
است که برای عبور از این بحران نیاز 
مشاوران  کاربردی  نقش  بازتعریف  به 
در تعامل با اولیا و دانش آموزان و کادر 

مدرسه احساس می شود.
سابقه  با  مشاور  سالک نیا  فرزاد 
مشاوره  حوزه  کارشناس  و  مدارس 
خصوص  در  ه  د ا نو خا و  تحصیلی 
آسیب های اجتماعی که این روزها دانش 
آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: 
مشاوران  برای  عماًل  حاضر  حال  در 
مدرسه هیچ ابزاری جهت رصد وضعیت 
دانش آموزان وجود ندارد. کار ما بیشتر 
مشاهده ای است و در مدارس وقتی که 
مستقر هستیم خانواده و یا دانش آموز 
به ما مراجعه می کنند. تا زمانی که کسی 
به مشاور مراجعه نکند مشکالت پنهان 
هم  و  خانواده  هم  که  حال  می ماند. 
دانش آموز دور از دسترس هستند عماًل 
اگر من مشاور  است.  پنهان  مشکالت 
بروم،  جلو  و  کنم  اقدامی  بخواهم  هم 
را  نخواهد مشکالتش  فرد  مادامی که 
در میان بگذارد، راه به جایی نمی بریم.

* افراد باید خودشان برای مشاوره 
مراجعه کنند

وی افزود: در حال حاضر از طریق 
شبکه شاد یا اپلیکیشن هایی که مدارس 
دارند،  اختیار  در  آموزش مجازی  برای 
سالمت  حوزه  در  پیام ها  سری  یک 
روان ارسال می شوند. مسائل اجتماعی، 
اما   … و  مجازی  فضای  آسیب های 
باید واقعیت را بپذیریم در شرایطی که 
می دانیم دانش آموزان برای کالس های 
آنالین حاضری می زنند و دنبال کار خود 

می روند و وقتی معلم افراد را صدا می زند 
شاید 5 نفر پای سیستم باشند و جواب 
او را بدهند، این که من مشاور فکر کنم 
دانش آموزان می نشینند و پیام های مرا 
آنها را تغییر  می خوانند و من می توانم 

دهم خوش خیالی است.
اصل  چون  مشاور  این  گفته  به 
مشاوره بر این اساس است که مراجع 
خودش مراجعه کند و مشکل را بگوید 
ایجاد  مقاومت  صورت  این  غیر  در  و 
روزها  این  ندارد  حاصلی  و  می شود 
بسیار بیشتر از گذشته مشکالت حوزه 
اجتماعی  آسیب های  و  آموزی  دانش 

پنهان است.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
که  نیست  صالح  شرایط  این  در  آیا 
هر از چندگاهی کالس های مشخصی 
آموزان  دانش  و  مشاوران  تعامل  برای 
گذاشته شود، تصریح کرد: بعید به نظر 
اجباری  کالس  گذاشتن  که  می رسد 
فایده ای داشته باشد. برای چنین کاری 
باید پیش از این پایه های خوبی برای 
این تعامل ریخته می شد تا شاید امروز 
می توانستیم مشاوره های گروهی داشته 
اما در حال حاضر این فرهنگ  باشیم. 
اینکه  ندارد.  وجود  نیازهایش  پیش  و 
که  آنالین  فضای  در  آموزی  دانش 
همشاگردی های دیگر هم حضور دارد 
بیاید و مشکالتش را بگوید دور از ذهن 

است و بیشتر به سمت انکار می روند.
دانش آموزی  حوزه  آسیب های   *

پنهان شده است
سالک نیا در پاسخ به این پرسش 
که در چنین شرایط راهکار چیست؟ بیان 
کرد: واقعیت این است که تدبیر کردن 
برای این شرایط بسیار سخت است. ما 
آسیب های  حوزه  در  هم  این  از  پیش 
اجتماعی و مشاوره، مشکالتی داشتیم 
برای  است.  شده  چندان  صد  االن  و 
فرهنگ سازی در چنین امری هم یک 
ریزی  برنامه  نمی شود  دوساله  و  ساله 
بپذیرند  راحتی  به  افراد  که  این  کرد. 
مشکلی دارند و بعد برای مطرح کردن 
میان  در  شوند  قدم  پیش  مشکل  آن 
بزرگساالن نیز سخت است چه برسد به 
بچه ها و نوجوانان. البته در حال حاضر 
مشاوران مدارس در دسترس خانواده ها 
هستند. خیلی از والدین از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا تماس گرفتند و مشکالت 
فرزندشان را مطرح کردند. حتی وقتی 
داده شده و به مدرسه آمده اند و جلسات 

مشاوره برگزار شده است. عمده مسائل 
خانواده ها هم تغییر خلق و خوی بچه ها، 
مشکالت دوران بلوغ، درس نخواندن در 
فضای مجازی و این مسائل است. اما 
بسیار کم است و  مراجعه ها  این  تعداد 
را  مدرسه  جمعیت  از  درصد  نیم  شاید 
شامل شود. در حالی که وقتی مدارس 
بود چون ما مشاوران جلوی چشم  باز 
مراجعه  بودیم،  بچه ها  و  خانواده ها 
بود. همان طور که گفتم  بیشتر  بسیار 

آسیب های این حوزه پنهان شده اند.
وی ادامه داد: موضوع این است که 
باید یک رابطه عاطفی نیز ایجاد شود 
تا بچه ها ترغیب شوند مشکالتشان را 
با مشاور در میان بگذارند. وقتی مشاور 

دیده نمی شود انگار وجود ندارد.
این مشاور در خصوص اینکه عمده 
آموزان  دانش  روزهای  این  مشکالت 
در چه می دانید؟ گفت:  را  خانواده ها  و 
بزرگترین موضوع این است که در حال 
حاضر دسترسی به دنیای مجازی زیاد 
تسلطی  خانواده ها  دیگر  و  است  شده 
فضا  این  کنترل  برای  گذشته  در  که 
بود  باز  مدارس  وقتی  ندارند.  داشتند، 
می توانستند  که  جایی  تا  خانواده ها 
بچه ها را از فضای مجازی چه فضای 
می کردند  دور  بازی ها  چه  و  اینترنت 
االن فیلترشکن ها در دسترس است و 
به راحتی بچه ها کنجکاوی های دوران 
بلوغ خود را جستجو می کنند و با دوستان 
خود چت می کنند، فیلم و عکس رد و بدل 
آنالین  کامپیوتری  بازی های  می کنند. 
وقت زیادی از آنها می گیرد و همه اینها 
لطمه  دیدگاهشان  و  به روح شخصیت 
همراه  به  کرختی  و  سستی  و  می زند 
می آورد و اگر خانواده ای بخواهد این ابزار 
را از دانش آموز بگیرد جوابشان این است 
که باید آنالین باشند و سر کالس باشند. 
والدین هم نمی توانند تمام زمان کالس 
باالی سر بچه ها بایستند. متأسفانه شمار 
زیادی از والدین بلد نیستند پس از زمان 
کالس جستجو کنند و ببینند فرزندنشان 
در چه فضاهایی حضور داشتند. از سوی 
دیگر وقتی بچه ها دچار مشکل می شوند 
والدین نحوه برخورد با مشکالت را نیز 

بلد نیستند.
این  ما  حل  راه  کرد:  تأکید  وی 
بود که پیش از ورود بچه ها به فضای 
مجازی با ایجاد یک فرهنگ سپر دفاعی 
را برای آنها نصب می کردیم اما کرونا 
ناگهان  و  افتاد  اتفاق  جنگ  یک  مثل 

مجازی  فضای  وارد  مدرسه  از  بچه ها 
به  تلفاتی  قطعًا  مسئله  همین  و  شدند 
به  که  کنم  اضافه  را  این  دارد.  همراه 
گمان من محال است بعد از پایان کرونا 
دیگر کالس های صد درصد حضوری 
پرورش  و  آموزش  رویه  باشیم.  داشته 
به سمت کالس های  قطعًا  دانشگاه  و 
آنالین و حضوری می رود و همین االن 
نیز برای این که فرهنگ درست استفاده 
از فضای مجازی را به بچه هایمان یاد 

بدهیم این شده است.
با  گفتگو  زبان  باید  خانواده ها   *

فرزندانشان را یاد بگیرند
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
در خصوص اینکه این روزها بیشتر چه 
به  و  می خورد  گوشتان  به  آسیب هایی 
اظهار  دارید؟  توصیه ای  چه  خانواده ها 
این  خانواده ها  به  ام  توصیه  داشت: 
است که یاد بگیرند با چه زبان و بیانی 
با فرزندانشان صحبت کنند که مقابله 
نشود  تشدید  لجبازی  و  نگیرد  صورت 
و اینکه باید والدین آموزش ببینند که 
و چگونه  کنند  را رصد  چگونه خطرها 
دنیای  که  بدهند  یاد  فرزندانشان  به 
آسیب  است،  جذاب  اگرچه  مجازی 
روزها  این  متأسفانه  رسان هم هست. 
آنچه می شنویم این است که مدل های 
آسیب های اجتماعی در بین بچه ها تغییر 
کرده است. مثاًل در حوزه اعتیاد ما شاهد 

یک تغییر هستیم.
وی در خصوص اینکه کدام گروه 
پرخطرترین  را  آموزان  دانش  از  سنی 
آسیب  حوزه  در  آموزی  دانش  گروه 
می دانید؟ گفت: قطعًا دوره متوسطه اول 
یکی از پرچالش ترین دوره هاست. در 
دوره دبستان بچه ها تقریبًا تحت کنترل 
با  بچه  و  مادر  حتی  و  هستند  خانواده 
هم تکالیف را انجام می دهند. در دوره 
بزرگ تر شده  نیز بچه ها  متوسطه دوم 
اند و اگر تثبیتی هم صورت گرفته باشد 
اتفاق افتاده و به نظر من همه اتفاقات 
در سه ساله متوسطه اول رخ می دهد. 
حاال از افسردگی تنش ها بگیرید تا شکل 
باید  گمانم  به  اعتیاد.  پایه های  گیری 
جامعه  و  روان شناس  از  مجمعی  یک 
انسانی  علوم  متخصصان  با  شناس 
شکل بگیرد تا به جامعه بگویند چطور 
با دنیای جدیدی که با آن روبرو شده 

ایم، سر کنند.
این  نیا تصریح کرد: نکته  سالک 
است که آموزش و پرورش وقتی فکر 
و  تفکر  اسم  به  تازه  درسی  با  می کند 
باید تحولی در آموزش  یا ثبت زندگی 
است  الزم  پس  کند،  ایجاد  تربیت  و 
تعریف های  سمت  به  هم  امروز  که 
جدید برود و به فکر تدوین بسته های 
باشد.  امروز  تربیتی مناسب  آموزشی و 
حتی به کشورهای موفق نگاه کنیم و 
گرته برداری کنیم. همیشه الزم نیست 
کار  مونتاژ  می شود  گاهی  باشیم.  مولد 
خوبی باشیم. ما می توانیم جلوی خیلی 
از اشتباهات را با خرد جمعی بگیریم اما 

برای این کار همت جمعی نیاز است.
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شرایط اختصاص وام شهریه و مدت استفاده از آن در هر مقطع 
اعالم شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اعالم شرایط اختصاص وام شهریه، 
مدت استفاده از وام شهریه در هر مقطع تحصیلی را عنوان کرد.

این وام به منظور کمک به تأمین بخشی از شهریه دانشجویان شهریه پرداز 
شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم پرداخت می شود.

۱- شرایط اختصاصی وام شهریه:
الف-مدت استفاده از وام شهریه در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر است:

 4 حداکثر  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  و  ناپیوسته  کارشناسی  کاردانی،   -۱
نیمسال تحصیلی.

2- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۸ 
نیمسال تحصیلی.

3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر ۱2 نیمسال تحصیلی.
4- دکتری پیوسته حداکثر ۱6 نیمسال تحصیلی.

تبصره: دریافت وام صرفًا در نیمسال اول اضافی به شرطی که از مجموع 
تعداد نیمسال های مقرردر بندالف تجاوز نکند بالمانع است.

ب- وام شهریه به دانشجویان دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز 
وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی حرفه ای وهمچنین دانشگاه های 
پیام نور، جامع علمی کاربردی، غیردولتی-غیرانتفاعی و آزاد اسالمی که از طریق 
آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور منتهی به دریافت مدرک تحصیلی 
مورد تأیید وزارت علوم می شوند، در کلیه مقاطع تحصیلی از محل منابع پیش بینی 

شده پرداخت می شود.
الکترونیکی  پردازشاغل،  شهریه  دانشجویان  به  شهریه  وام  پرداخت  ج- 
)مجازی( و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی انتقالی از خارج به داخل کشور 
در صورت وجود اعتبار مازاد از محل اعتبار تخصیصی به دانشگاه، در اولویت بعدی 

امکان پذیر است.
د- به دانشجویان دوره های پردیس با اعالم درخواست کتبی دانشگاه و در 
از محل  مازاد  اعتبار  لیست مجزاباموافقت رئیس صندوق در صورت وجود  قالب 

اعتبار تخصیصی به دانشگاه، وام شهریه پرداخت می شود.
تمام  پرداخت  از  کشوری  مقررات  و  قوانین  مطابق  که  دانشجویانی  ه- 
وام  کنندگان  دریافت  مشمول  هستند،  معاف  تحصیل  های  ازهزینه  بخشی  یا 

نیستند. شهریه 
و- وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه 

دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی ویدر پرونده دانشجو ثبت می گردد.
2- مدارک مورد نیاز: سند تعهدنامه الصاقی در سامانه صندوق که توسط کاربر 

دانشگاه یا از طریق سامانه برخط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می شود.

دانشجویان دكتری علوم پایه خواستار حذف ترم شدند
گروهی از دانشجویان دکتری رشته های علوم پایه می گویند به دلیل شرایط 
کنونی، برای گذراندن پروژه های آزمایشگاهی با مشکل مواجه شده اند و خوستار 

حذف ترم هستند.
به رغم مجازی شدن کالس های تئوری در دانشگاه ها اما کالس های عملی و 
آزمایشگاهی همچنان به صورت حضوری برگزار می شود تا شرایط برای دانشجویانی 
که نیاز به کار آزمایشگاهی دارند و یا برای به پایان رساندن پایان نامه و رساله خود 
نیاز به حضور در دانشگاه دارند، مهیا باشد. با این حال، دانشجویان دکتری در رشته 
های علوم پایه از جمله شیمی، زیست و فیزیک که در مرحله تدوین رساله خود 
هستند با مشکالتی مواجه شده اند. از جمله اینکه آن ها می گویند باید هر روز در 
آزمایشگاه حضور پیدا کنند تا پروژه ها با خلل مواجه نشود اما به دلیل شیفت بندی 

در هفته یک یا دو روز می توانند در آزمایشگاه حضور پیدا کنند.
یکی از این دانشجویان گفت: ترم گذشته با درخواست حذف ترم ما موافقت 
کردند و این ترم هم درخواست حذف ترم بدون احتساب سنوات را داریم. چون در 
صورت مخالفت مسئوالن دانشگاه با حذف ترم، مجبوریم از ترم ۱۰ برای شهریه 

ثابت مبلغی حدود ۱۰ میلیون تومان را بپردازیم که واقعا انصاف نیست.

نزاع در مجلس عروسی شش مصدوم بر جای گذاشت
فرمانده انتظامی لنگرود با بیان اینکه اختالف بر سر پارک خودرو در یک 
مجلس عروسی در بخش اطاقور منجر به درگیری جمعی شد، گفت: عامالن 

این نزاع دستگیر شدند.
سرهنگ مجید نیکویی گفت: ماموران انتظامی بخش اطاقور پس از آن که 
از از وقوع درگیری بخش مطلع شدند بالفاصله در محل درگیری حضور یافته و  
سعی کردند طرفین را به آرامش دعوت کنند،  اما سه نفر از عامالن درگیری که 
حالت عادی نداشتند بدون توجه به توصیه های پلیس، به سمت ماموران حمله ور 
شدند و ماموران انتظامی با رعایت موارد امنیتی و قانون، به کارگیری سالح پس 

از شلیک دو تیر هوایی مجبور به تیراندازی به سمت متهمان شدند.
وی با اعالم اینکه در این حادثه سه مهاجم 35، 33 و 36 ساله از ناحیه 
پا مجروح و به بیمارستان لنگرود انتقال یافتند، گفت: حال عمومی مجروحان 

بستری در بیمارستان مساعد گزارش شده است.
سرهنگ نیکویی افزود: در جریان این درگیری سه نفر از ماموران انتظامی 
نیز از ناحیه قفسه سینه، دست و کمر مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

كشف جسد پزشک در وان حمام
با کشف جسد پزشک عمومی در مطبش، تحقیقات برای کشف اسرار مرگ 

وی آغاز شده است.
قاضی ساسان  به  مردی  مرموز  گزارش مرگ  هفته،  این  شنبه  روز  عصر 

غالمی، کشیک جنایی تهران مخابره شد که پزشک عمومی بود و جسدش در 
وان حمام مطبش کشف شد. کارآگاهان وقتی برای تحقیق راهی مطب متوفی 
شدند و به پرس و جو از فردی پرداختند که نخستین بار با جسد مواجه شده بود.

منشی مطب به مأموران گفت: دکتر متخصص داخلی بود و معموال از ظهر تا 
9شب بیمار داشت. امروز ظهر وقتی به مطب آمدم خبری از او نبود. به موبایلش 
زنگ زدم که صدای زنگ آن را از داخل یکی از اتاق ها شنیدم. به بازرسی اتاق ها 
با اورژانس و پلیس  پرداختم تا این که با جسد او در وان حمام روبه رو شدم و 

تماس گرفتم. 

خودكشی شش دانش آموز رامهرمزی تکذیب شد
فرماندار شهرستان رامهرمز با تکذیب خودکشی شش دانش آموز در شهرستان 
رامهرمز به دلیل نداشتن تبلت دانش آموزی گفت: این خبر صحت ندارد و رسانه های 

بی تعهد اقدام به نشر این خبر کردند.
بعضی رسانه ها   این که  برخالف  اظهار داشت  این  با تکذیب  قنبری  آرش 
مدعی شده اند در یک ماه گذشته شش دانش آموز خودکشی کرده اند،  فقط یک 

دانش آموز اقدام به خودکشی کرده که علت آن نیز نداشتن تبلت نبوده است.
نیز  رامهرمز  پرورش شهرستان  و  آموزش  روابط عمومی  رابطه  در همین 
اعالم کرد اخیرا نوجوان ۱5 ساله ای که در یکی از دبیرستان های رامهرمز مشغول 
تحصیل بود اقدام به خودکشی کرده که این حادثه ناگوار در خارج از زمان و 

جریان آموزش اتفاق افتاده است.

خودكشی به دلیل فوت همسر مبتال به كرونا!
فرمانده انتظامی نیشابور خبر خودکشی یک زن با طناب را تایید کرد.

سرهنگ حسین دهقان پور افزود: بر اساس گفته های فرزندان متوفی، حدود 
2۰ تا 25 روز قبل شوهر وی بر اثر ابتال به کرونا فوت کرد و وی به دلیل وابستگی 
عاطفی شدید به شوهرش دچار افسردگی شده بود در نهایت با طناب خود را حلق 

آویز و اقدام به خودکشی کرد.
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کانالیس: سال آینده 200 میلیون دستبند 
هوشمند عرضه خواهد شد

مؤسسه ی پژوهشی کانالیس به تازگی از انتظارات خود برای بازار دستبند 
هوشمند و هدفون توگوشی تمام بی سیم در سال آینده ی میالدی پرده برداشته است. 
کانالیس  پژوهشی  مؤسسه ی  توسط  منتشرشده  داده های  اساس  بر 
))Canalys شرکت های گوشی ساز طی چند وقت اخیر به  شکلی جدی  در حال 
افزایش تنوع محصوالت خود بوده اند و در بازارهایی غیر از گوشی  هوشمند نیز 
ورود کرده اند. کانالیس می گوید شرکت های گوشی ساز به ساخت دستبند هوشمند 

و هدفون  استریوی تمام بی سیم ))TWS عالقه ی ویژه ای نشان داده اند.
بنابه گفته ی کانالیس، بازار وسایل جانبی هوشمند تا پایان سال 2۰2۰ به رشد 
ساالنه ی 32 درصدی می رسد تا رکوردی جدید ثبت شود. همچنین پیش بینی شده 
است که در پایان سال 2۰2۱ شاهد رشد 2۸ درصدی بازار وسایل جانبی هوشمند 
نسبت  به سال 2۰2۰ باشیم. آن طور که تحلیلگران کانالیس تخمین می زنند، مجموع 
دستبندهای هوشمند و هدفون های استریوی تمام بی سیم عرضه شده در سال 
2۰2۱ به 55۸ میلیون واحد و در پایان سال 2۰24 به 76۰ میلیون واحد می رسد.

بر اساس گفته های سینتیا چن، از تحلیلگران کانالیس، دستبند هوشمند 
از چالش های  از گوشی  هوشمند  توانستند سریع تر  )ایرباد(  و هدفون  توگوشی 
ایجادشده بر اثر دنیاگیری ویروس کرونا عبور کنند و به شرایط پایدار بازگردند. 
سینتیا چن می گوید دلیل اصلی این است که بازار دستبند هوشمند و هدفون 
 Lipstick(( »توگوشی با پدیده ای اقتصادی مواجه شده است که »اثر رژ لبی

Effect نامیده می شود.
اثر رژ لبی نوعی تئوری است که می گوید هنگام ایجاد بحران اقتصادی، 
مردم به تهیه ی کاالهای لوکِس کم هزینه تر تمایل نشان می دهند؛ برای مثال 
میزان خرید کت  خز گران قیمت کاهش می یابد و شاهد افزایش تقاضا برای رژ 
لب  گران قیمت خواهیم بود. سینتیا چین این مفهوم را به بازار دستبند هوشمند و 
هدفون  تمام بی سیم تعمیم می دهد و می گوید مردم پس از آغاز دنیاگیری ویروس 
کرونا تمایل کمتری به کاالی گران تر )گوشی  هوشمند( نشان دادند و سراغ خرید 
کاالهای ارزان تر )دستبند و هدفون( رفتند؛ زیرا در پی دنیاگیری کووید ۱9 افراد 

زیادی کار خود را از دست دادند.
به  شکلی  بدن  به سالمتی  توجه  آغاز همه گیری کرونا، میزان  از زمان 
محسوس افزایش پیدا کرد و افراد زیادی مشغول ورزش در خانه شدند. مردم 
فعالیت ورزشی خود به گجت هایی نظیر دستبند هوشمند  برای نظارت روی 
نیاز پیدا کردند و همین موضوع میزان فروش محصوالت این بازار که متعلق  
امیزفیت(  به شرکت هایی مثل شیائومی، گارمین، فیت بیت و هوامی )مالک 

است افزایش پیدا کرد. 
با نگاهی به نحوه ی تقسیم بندی بازار از نگاه مؤسسه ی کانالیس، متوجه 
می شویم در سال جاری میالدی اکثر وسایل جانبی هوشمند در بازار آمریکای 
شمالی به  فروش رسیده اند. در رتبه های بعدی به  ترتیب چین بزرگ )سرزمین 

اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان( و اروپا قرار دارند.
وضعیت  مالی  ازلحاظ  که  مناطقی  ساکنین  زمانی که  می گوید  کانالیس 
بهتری دارند به وضعیت عادی بازگردند، نحوه ی تقسیم بندی بازار دست خوش 
تغییر می شود. به ادعای کانالیس، در عرض پنج سال، منطقه ی آسیا-اقیانوسیه به 
دومین خریدار بزرگ وسایل جانبی هوشمند در دنیا تبدیل می شود. کانالیس اعتقاد 
دارد که در آن زمان چین بزرگ در رتبه ی نخست جای می گیرد و آمریکای شمالی 

و اروپا با فاصله ای محسوس، پایین تر از آسیا-اقیانوسیه حضور خواهند داشت.
سینتیا چن می گوید شرکت های چینی از زیرساخت ها و منابع الزم برای 
دستگاه های  به خصوص  هستند؛  برخوردار  متنوعی   بسیار  محصوالت  ارائه ی 
مقرون به صرفه که به طور معمول توسط کاربران محلی به  شکلی در خور توجه 
مورد استقبال قرار می گیرند. صادرات محصوالت از چین، به این کشور و دیگر 
کشورهای آسیایی کمک خواهد کرد فروش خود را بهبود دهند و هزینه ها را نسبت 

به بازارهای غربی، همچنان پایین  نگه دارند. 

عبور خطرناک دانش آموزان از جاده برای دسترسی به اینترنت 
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ه  یر مد ت  هیا عضو 
فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
ایران با انتقاد از نظارت ناکافی 
بر عرضه محصوالت نهایی فوالدی در 
بورس کاال، از رانت باالیی که به عده 
محدودی از نوردکاران نورچشمی اعطا 
می شود، گالیه کرده و معتقد است که 
به جای تمرکز بر عرضه فوالد میانی، 
بر افزایش عرضه محصوالت نهایی که 

مورد استفاده مردم است، اصرار شود.
این  بیان  با  شهرستانی،  سیدرضا 
موضوع و اینکه تمرکز بر عرضه فوالد 
آن  میزان  که  باالیی  رانت  و  میانی 
 6۰۰ بر  بالغ  امسال  ماه  مهر  در  تنها 
میلیارد ریال بوده است، اظهار کرد: به 
شمار،  انگشت  عده  این  دیگر  عبارت 
برای  شده  انجام  سرمایه گذاری  تمام 
احداث کارخانه خود را فقط با یک سال 
بهره مندی از این رانت عظیم بازگشت 
در  دائما  هم  دلیل  همین  به  می دهند! 
در  دیگر  نهادهای  و  مجلس  و  دولت 

حال رایزنی هستند.
طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان 
مدیره  هیات  عضو  این  ایران،  فوالد 
انجمن، با اشاره به اینکه وقتی صحبت 
شمش  که  نوردکارانی  عرضه  عدم  از 
آن ها  می شود،  کرده اند  خریداری  را 

را  شمش ها  این  که  می کنند  اعالم 
هنوز  و  خریده ایم  سلف  صورت  به 
بر  اگر  حتی  گفت:  نگرفته ایم؛  تحویل 
اساس ادعای همین افراد، آمار و ارقام 
میزان  که  بینیم  می  کنیم،  بررسی  را 
سال  ماه  مهر  در  که  فوالدی  شمش 
 4۸۰ شده،  نوردکاران  تحویل  جاری 
محصوالت  معامله  میزان  و  تن  هزار 
نوردی مربوط به خریداران شمش 222 
هزار تن بوده است در حالی که حتی به 
مصوبات  اساس  بر  و  حداقلی  صورت 
هزار   2۸7 باید  بازار،  تنظیم  کارگروه 
تن محصول عرضه می شده است. به 

عبارتی  65 هزار تن محصول در بورس 
کاال عرضه نشده و به طور خوش بینانه 
با  لذا  است؛  رسیده  فروش  به  بازار  در 
تومانی   ۱۰۰۰ حدود  اختالف  به  توجه 
رقمی  بازار،  و  کاال  بورس  در  میلگرد 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رانت آن هم 
فقط در یک سال نصیب عده ای انگشت 

شمار می شود.
با پول رانت خرید شمش از بورس 
کاال می توان چندین کارخانه را احیا کرد

میزان  این  با  کرد:  تصریح  وی 
نورچشمی  نوردکاران  نصیب  رانتی که 
ماه چند کارخانه  می شود، می توان هر 

این  در  و  کرد  احیا  را  شده  تعطیل 
اشتغال  و  تولید  به  اقتصادی،  شرایط 
کشور و معیشت مردم کمک کرد. حتی 
می توان سالیانه چند کارخانه جدید در 
توسعه  چرخ  و  ساخت  محروم  مناطق 
کشور را چرخاند؛ اما متاسفانه شاهدیم 
برخی  حمایت  با  محدود  عده  این  که 
رانت خواری  این  از  تنها  نه  مسئولین، 
رانت  دنبال  به  بلکه  اند  نشده  سیر 
بیشتر در سایه دستورالعمل ها و شیوه 
نامه های جدید هستند که امیدواریم با 
نظارتی  نهادهای  حساسیت  و  درایت 
جلوی اقدامات مخرب آنها گرفته شود.

سود تلفیقی موسسه ملل 62 ریال افزایش یافت
ــل در صــورت  ســود هــر ســهم موسســه مل
هــای مالــی تلفیقــی حسابرســی شــده ســال ۱39۸ 
، 62 ریــال افزایــش یافــت و بــه رقــم 55۸ ریــال 
رســید ایــن رقــم درصــورت هــای مالی حسابرســی 

نشــده 496 ریــال بــود. 
بــه گــزارش بانکــداری ایرانــی ، صــورت های 

مالــی ســال ۱39۸  موسســه اعتبــاری ملل حسابرســی شــد.
موسســه ملــل کــه بــا ســرمایه 6۰6 میلیــارد تومانــی در فرابــورس 
ایــران درحــال فعالیــت اســت صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده ۱2 

مــاه ســال 9۸ را منتشــر کــرد.
براســاس ایــن گــزارش ایــن موسســه اعتبــاری در ایــن دوره زمانــی 
نزدیــک دو هــراز دو میلیــارد تومــان در مجمــوع درآمــد داشــته اســت کــه 
ــل از آن 3۰ درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد  ــه ســال قب نســبت ب
درآمدهــای مشــاع ایــن موسســه 39 درصــد و درآمــد هــای غیــر مشــاع 

۱۸ در رشــد داشــته اســت .
دربخــش درآمــد هــای مشــاع بیشــترین رشــد را ســود حاصــل از 
ــا افزایــش ۱4۸ درصــدی  ســرمایه گــذاری هــا و ســپرده گــذاری هــا ب
ــش  ــید و در بخ ــان رس ــارد توم ــم 565 میلی ــه رق ــت و ب ــته اس داش
درآمدهــای غیــر مشــاع بیشــترین رشــد را ســرفصل ســایر درآمدهــا بــا 

ــته اســت . رشــد 39 درصــدی داش
بــر همیــن اســاس موسســه ملــل در ۱2 مــاه ســال گذشــته توانســته 
بــرای هــر ســهم 3۱5 ریــال ســود شناســایی کنــد کــه نســبت بــه ســال 
قبــل از آن 62 درصــد افزایــش داشــته اســت و ســود خالــص این شــرکت 
بــه 2۱3 میلیــارد تومــان رســید و ســود انباشــته آن بــا رشــد 2۰۰ درصدی 

رقــم 272 میلیــاد تومــان را نشــان مــی دهــد .
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســود تلفیقــی این شــرکت در صــورت های 
مالــی حسابرســی شــده 62 ریــال افزایــش یافــت و بــه رقــم 55۸ ریــال 
رســد ایــن رقــم درصــورت هــای مالــی حسابرســی نشــده 496 ریــال بود.

رییس کل بانک مرکزی خبرداد؛
اعطای وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر

 فاقد حقوق ثابت

رییــس کل بانــک مرکــزی از آمادگــی نظــام بانکــی بــرای پرداخــت 
تســهیالت قــرض الحســنه بــه خانواده هــای یارانــه بگیــر فاقــد حقــوق 
ثابــت خبــر داد و گفــت: ایــن تســهیالت در صــورت موافقــت دولــت و 
ــهیالت  ــل تس ــهیالت، از مح ــن تس ــود ای ــرخ س ــاوت ن ــل مابه التف تقب

کرونایــی پرداخــت خواهــد شــد.
بــه گــزارش دنیــای جوانــان از بانــک مرکــزی، عبدالناصــر همتی در 
نشســت معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا مدیــران ارشــد شــبکه بانکــی 
کــه بــه منظــور بررســی عملکــرد و برنامــه هــای نظــام بانکــی در ســال 
جهــش تولیــد برگــزار شــد، افــزود: ۸۰ الــی 9۰ درصــد تامین مالــی پروژه 
هــای کشــور بــر عهــده نظــام بانکــی اســت و بــا توجــه بــه پیچیدگــی 
هــای شــرایط کنونــی، حفــظ آرامــش نظام بانکــی بایــد در اولویت باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل همزمــان نــرخ تــورم، نقدینگــی و نــرخ 
ارز و مراقبــت از ســایر بازارهــا و نیــز حمایــت از جهــش تولیــد، شــرایط 
پیچیــده ای را بــرای بانــک مرکــزی و نظــام بانکــی ایجــاد کــرده اســت، 
گفــت: همچنیــن تکالیــف دولــت و مجلــس بــه نظــام بانکــی علیرغــم 
ــی  ــن پیچیدگ ــه ای ــی ب ــای نفت ــدید درآمده ــش ش ــا و کاه ــم ه تحری
افــزوده کــه خوشــبختانه نظــام بانکــی تاکنــون از ایــن آزمــون ســربلند 
بیــرون آمــده اســت. رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه ناکامــی 
دشــمنان در تحقــق هــدف فروپاشــی اقتصــادی کشــور گفــت: واضعــان 
ــاکام شــدند و در  ــت و مســئوالن، ن ــا ایســتادگی مل ــری ب فشــار حداکث

آینــده ثبــات بیشــتری در اقتصــاد خواهیــم داشــت.
همتــی همچنیــن بــا پیــش بینــی بهبــود شــاخص هــای اقتصــادی 
در آبــان مــاه نســبت بــه مــاه قبــل گفــت: رشــد بخــش غیرنفتــی کشــور 
در نیمــه دوم ســال گذشــته بهبــود یافــت و در ســه ماهــه اول امســال 
کمتــر از یــک درصــد منفــی شــد و ایــن مهــم ریشــه در حمایــت بانــک 
هــا از جهــش تولیــد بــه ویــژه پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش 
ــه  ــوری ک ــه ط ــور دارد؛ ب ــدی کش ــادی و تولی ــای اقتص ــه بخش ه ب
ســرمایه در گــردش بخش هــای صنعــت و کشــاورزی بــه ترتیــب 74 و 

69 درصــد رشــد داشــته اســت.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار، اصــالح ناتــرازی بانــک هــا، تــداوم 
ارائــه تســهیالت هدفمنــد بــه بخــش هــای اقتصــادی در کنــار کنتــرل 
ــک مرکــزی در  ــدام مهــم بان ــازار ارز را ســه اق ــت ب نقدینگــی و مدیری
ســال جــاری دانســت و افــزود: اصــالح ترازنامــه بانــک هــا و بهبــود های 
صــورت گرفتــه در آن هــا ادامــه خواهــد داشــت و بانــک مرکزی بــا قبول 
سرپرســتی برخــی موسســات اعتبــاری ناتــراز در این مســیر مصمم اســت.

وی ادامــه داد: مدیریــت ترازنامــه بانــک هــا و نحــوه رشــد آن هــا 
ــام بانک هــای وابســته  ــز ادغ ــی و نی ــای واقع ــدی ه ــر اســاس توانمن ب
ــا پایــان آذر مــاه نهایــی می شــود از دیگــر  ــه نیروهــای مســلح کــه ت ب

اقدامــات بانــک مرکــزی در ایــن خصــوص اســت.
همتــی همچنیــن رشــد 6۰ درصــدی تســهیالت پرداختــی بانــک 
هــا بــه بخــش هــای مختلــف اقتصــادی در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود: حمایــت بانــک هــا از جهــش 

تولیــد بــه صــورت مســتمر ادامــه خواهــد داشــت.
ــا و  ــم ه ــم تحری ــی رغ ــور عل ــن ارز کش ــزود: کل تامی ــی اف همت
کاهــش درآمدهــای نفتــی از ابتــدای ســال تاکنــون معــادل 2۱.7 میلیــارد 
ــه کاالهــای  ــوط ب ــارد دالر مرب ــزان 6.7 میلی ــن می ــوده کــه از ای دالر ب
اساســی، دارو و تجهیــزات پزشــکی بــوده و ۱5 میلیــارد دالر نیــز از طریق 

ســامانه نیمــا و واردات در مقابــل صــادرات تامیــن شــده اســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی تصریــح: خوشــبختانه نــرخ ارز در روزهای 
گذشــته کاهنــده بــوده و بــا توجــه بــه انتظــارات مثبــت ایجــاد شــده در 
خصــوص رشــد اقتصــادی ایــن رونــد بــا ثبــات تــداوم خواهــد داشــت و 
تعــادل و آرامــش در بــازار برقــرار خواهــد بود.رییــس کل بانــک مرکــزی 
ــرض  ــهیالت ق ــت تس ــرای پرداخ ــی ب ــام بانک ــی نظ ــن از آمادگ همچنی
الحســنه بــه خانواده هــای یارانــه بگیــر فاقــد حقوق ثابــت خبــر داد و گفت: 
ایــن تســهیالت در صــورت موافقــت دولــت و تقبــل مابــه التفــاوت نــرخ 
ســود ایــن تســهیالت، از محــل تســهیالت کرونایــی پرداخــت خواهد شــد.

معاون اول رئیس جمهوری:
ایران از سهمیه و حق صادرات نفتی خود چشم پوشی نمی كند

تنظیم  در  نفتی  درآمدهای  به  اتکا  کاهش  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
بودجه سال آینده لحاظ می شود البته این به معنای آن نیست که ما از سهمیه و حق 
صادرات نفتی خود چشم پوشی کنیم، دولت ایران هیچگاه از حق ملت خود نمی گذرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تحریم ها و شیوع کرونا فشارهای مضاعفی 
بر بودجه کشور وارد کرده است، گفت: به فضل الهی این دوره سخت را پشت سر 
خواهیم گذاشت و تصور دشمنان ایران که فکر می کردند ایران دچار کسری بودجه 

شدیدی شده است و اقتصادش فرو خواهد ریخت، باطل می شود.
وی با بیان اینکه با وجود همه سختی ها و دشواری ها که بر دولت و ملت ایران 
گذشت با همتی که مدیران کشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، موفق شدیم 
تاکنون از این مرحله عبور کنیم، افزود:  هرچند برخی نمی خواهند قدر این زحمات 
را بدانند و حرف هایی را بر زبان جاری می کنند که جز دلسرد کردن مدیریت کشور 

ثمری ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه می دانند که زبان مدیران دولت 
برای پاسخگویی زبان الکن نیست، گفت: ما شرایط کشور و مردم را در موضع گیری های 
خود لحاظ می کنیم و می دانیم که مردم در شرایط سخت کنونی از مسئوالن خود انتظار 
دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر 

شوند زیرا این مسئله گره ای از زندگی آنان باز نمی کند.
بعدا می گوییم!

جهانگیری با تبیین برنامه ریزی های انجام شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
برای مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی، اظهار کرد: اجرای برنامه های 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی شرایط کشور را روز به روز بهتر کرد. به طوری که در آغاز 
کار دولت تدبیر و امید به ناگهان قیمت نفت به 3۰ دالر برای هر بشکه کاهش یافت 
اما برای هیچ کدام از شاخص های کالن اقتصادی نظیر تورم، صادرات و مقدار تولید 

مشکلی پیش نیامد و تغییری ایجاد نشد.
وی ادامه داد: در دوره جدید تحریم ها که باید به واقع از آن به عنوان جنگ 
اقتصادی یاد کرد، آمریکایی ها به دنبال فروپاشی ایران بودند و حتی تا آنجا رفتند که 
جنگ نظامی را نیز چاشنی کار خود کنند، ترور سردار شهید سلیمانی و برخی اتفاقات 
اتفاقات را  البته برخی  آنها بود،  دیگر در منطقه خلیج فارس نشانه های تصمیم های 
نمی توان در مقطع کنونی عنوان کرد و شاید در شرایط دیگر بتوانیم برای مردم تبیین 
کنیم که دشمنان چه برنامه ریزی هایی برای کشور انجام داده بودند. بی شک هیچکس 
نمی تواند انفجار در یک نفت کش ایرانی را موضوعی اقتصادی قلمداد کند، دولت اجازه 

نداد در این شرایط سخت، اقتصاد کشور فرو بپاشد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: هدف آمریکا اقتصاد ایران نبود می خواستند 
ایران را از هم بپاشانند. در این مقطع حساس مردم ایران مشکالت را تحمل کردند 

و دولت هم فشار زیادی را متحمل شد که این مقاومت در تاریخ ماندگار خواهد شد.
ستاره خلیج فارس و کمک به کشور در تحریم

جهانگیری با بیان اینکه بودجه کشور در سال ۱4۰۰ و جهت گیری های اصلی 
اقتصاد مقاومتی تدوین شود، تصریح کرد: کاهش  با محوریت سیاست های  باید  آن 
اتکا به درآمدهای نفتی در تنظیم بودجه سال آینده لحاظ می شود البته این به معنای 
آن نیست که ما از سهمیه و حق صادرات نفتی خود چشم پوشی کنیم. دولت ایران 
هیچگاه از حق ملت خود نمی گذرد، هنر مدیریت این است که این درآمدها را در جای 

خود هزینه کند و در بودجه جاری قرار ندهد.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی در این دوره همانند سربازان خط مقدم 
به کشور خدمت کردند، گفت: حمایت از صادرکنندگان از جهت گیری های بودجه سال 

آینده خواهد بود و ما قدردان آنها هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی 
که بیش از ۱۰۰ مورد آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد باید با قوت 
ادامه یابد، تاکید کرد:  این طرح ها باید در اولویت کار دستگاه ها، نظام بانکی و صندوق 
توسعه ملی باشد. یک نمونه از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس بود. فرض کنید اگر این پاالیشگاه در سال های گذشته احداث نمی شد 
با آغاز دور جدید تحریم ها مشکالت زیادی برای کشور در تامین بنزین ایجاد می شد،  
امروز این پاالیشگاه افزون بر رفع نیاز داخلی مصرف بنزین به محلی برای صادرات 

بنزین کشور و تامین ارز کشور تبدیل شده است.
بودجه چوب ادب سیاستمداران است!

جهانگیری به بودجه اشاره کرد و با بیان اینکه تجربه من به عنوان فردی که 
هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده ام می گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران 
بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می دهند، گفت: منابع و مصارف در بودجه 
کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی توان ذهنی و خیالی 
منابع کشور را افزایش دهیم. متاسفانه برخی مسائلی که هم اکنون عنوان می شود با 

۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی توان به آن حرف ها جامه عمل پوشاند.
وی افزود: برخی می گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم،   کسی که این حرف 
را می زند نشان می دهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد زیرا این دست محاسبه ها 
سبب افزایش قیمت همه کاالها در کشور می شود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند 
درآمدی که از این تصمیم حاصل می شود، پیامدهای آن تورم و افزایش سرسام آور 

قیمت همه کاالها خواهد بود.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد که بودجه سال آینده، نقطه آغاز تفاهم و همکاری 
دولت و مجلس جدید باشد و اگر منابعی وجود داشته باشد که از چشم دولت دور مانده 
باشد و معرفی شود، قدردانی خواهیم کرد و منابع جدید را برای کمک به زندگی و 

معیشت مردم صرف خواهیم کرد.

ایستگاه كاهش عرضه 7.7 میلیون  به توقف در  ناگزیر  اوپک پالس 
بشکه ای است

اوپک پالس با وجود خبرهای مربوط به موفقیت در ساخت واکسن کرونا به دلیل 
افت فاحش تقاضای انرژی چاره ای جز به تاخیر انداختن برنامه تسهیل کاهش تولید 
خود و توقف در ایستگاه کاهش عرضه روزانه هفت میلیون و 7۰۰ هزار بشکه ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بازارهای نفت ممکن است از چشم انداز واکسن 
ویروس کرونا به شوق بیایند، اما سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش 

)اوپک پالس( نمی تواند برای تولید واکسن جشن بگیرد.
قیمت نفت با نتایج موفقیت آمیز واکسن دو شرکت فایزر و بایواِن تِک به باالترین 
سطح در ۱۰ هفته اخیر رسید، زیرا این واکسن ها امیدواری به احیای پروازها، سفر با 

خودرو و دیگر فعالیت های اقتصادی که نیاز به مصرف سوخت دارند را تقویت کرد.
این در حالی است که ائتالف اوپک پالس در حال گفت وگو برای به تاخیر انداختن 
تسهیل توافق کاهش تولید که قرار بود از ماه ژانویه اجرا شود هستند. تقاضای نفت 

اکنون در پی آغاز موج تازه ابتال به ویروس کرونا آسیب دیده است.
به گفته منابع مطلعی که خواستند نامشان فاش نشود، تمرکز وزیران کشورهای 
عضو ائتالف اوپک پالس بر به تاخیر انداختن 3 تا 6 ماهه تسهیل کاهش تولید است.

 ،)JMMC( نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک
روز سه شنبه )27 آبان ماه( برای بررسی بازار برگزار می شود و تصمیم نهایی دو هفته 

بعد در نشست وزیران این ائتالف گرفته می شود.
باب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی و مقام سابق کاخ سفید در 
مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: اکنون زمان افزایش تولید نیست. اوپک پالس 
تقاضای  افت  ندارد،  تولید خود  کاهش  تسهیل  برنامه  انداختن  تاخیر  به  جز  چاره ای 

انرژی در اروپا وحشتناک است.
بر اساس برآورد تازه آژانس بین المللی انرژی، اگرچه پیشرفت در ساخت واکسن 
اندکی از فشار بر اوپک خواهد کاست، اما تا نیمه دوم سال 2۰2۱ سبب بهبود قابل 
توجه تقاضا نمی شود. اوپک نیز در گزارشی اعالم کرد که تاثیر اقتصادی موج اخیر 

محدودیت های اعمال شده برای مهار کرونا طوالنی خواهد بود.
ائتالف 23 عضوی اوپک پالس در هفته های اخیر اذعان کرده اند که با در نظر 
گرفتن شرایط کنونی، تسهیل کاهش تولید حدود روزانه دو میلیون بشکه ای در ماه 
ژانویه قابل اجرا نیست و این ائتالف تمایل دارد محدودیت عرضه 7 میلیون و 7۰۰ 

هزار بشکه در روز کنونی را برای مدتی دیگر تمدید کند.
به تأخیر انداختن افزایش عرضه - و در نتیجه حمایت از قیمت ها - ممکن است 
تأمین  برای  این کشورها  از  باشد زیرا بسیاری  برای کشورهای اوپک پالس حیاتی 
هزینه های دولت به قیمت نفتی بسیار باالتر از سطح فعلی یعنی 43 دالر برای هر 
بشکه نیاز دارند. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در نهم نوامبر )۱9 
آبان ماه( گفته بود:  توافق کاهش تولید نفت اوپک پالس می تواند مانند گذشته و در 

صورت اتفاق نظر اعضا تعدیل شود.
الجزایر که ریاست دوره ای اوپک را به عهده دارد و محمد سانوسی بارکیندو، 

دبیرکل اوپک گفته های مشابهی داشتند.
حتی روسیه هم که  بیشتر مواقع در برابر محدودیت بیشتر تولید مقاومت کرده 

است، این بار حمایت ضمنی خود را از چنین تصمیمی اعالم کرده است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 22 اکتبر )یکم آبان ماه( اظهار کرده بود 
که روسیه دیگر نیازی به تغییر توافق کنونی کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان جهان 
نمی بیند و در عین حال تعمیق کاهش تولید نفت برای مدتی طوالنی تر در صورت 

تضمین شرایط بازار را نیز رد نکرده بود.
در حالی که نشست کمیته مشترک نظارتی که در روز سه شنبه برگزار می شود 
بود، ممکن است ریاض و مسکو پیش  ائتالف نخواهد  این  تعیین کننده خط مشی 
از نشست اصلی وزیران این ائتالف در تاریخ 3۰ نوامبر تا ۱ دسامبر )دهم و یازدهم 
انتظار می رود اطالعات مربوط به  آذرماه(، در این باره تبادل نظر کنند، در این بین 

تولید واکسن ها روزآمد شود.

افشاگری انجمن تولیدكنندگان فوالد از رانت خرید شمش در بورس كاال
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نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو تهران گفت: گرچه در هفته های 
گذشته شرایط بی ثبات ارزی و کاهش 
نرخ دالر رکود سنگینی بر بازار خودرو 
محدودیت های  اما  بود،  کرده  حاکم 
کرونایی سبب شده تا این رکود شدیدتر 

از قبل شود.
نعمت اهلل کاشانی نسب در تشریح 
خودرو  بازار  روزهای  این  وضعیت 
افزود: بازار خودرو شدیدتر از هفته های 
و  رفته  فرو  مطلق  رکود  در  گذشته 
بودن  باز  کرونایی  محدودیت های 
سبب  هم   ۱۸ ساعت  تا  نمایشگاه ها 

شده این رکود شدیدتر شود.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه 
در عمل هیچ خرید و فروشی در بازار 
انجام نمی شود، نمی توان قیمتی برای 
که  نرخ هایی  و  کرد  اعالم  خودروها 
مجازی  فضای  و  سایت ها  برخی  در 

مورد  عنوان  هیچ  به  می شود  آگهی 
تایید نیست.

افت 25 درصدی قیمت ها در ۱۰ 
روز اخیر

کاشانی نسب ادامه داد: با این حال 
مونتاژی  داخلی،  خودروهای  قیمت 
هفته  به  نسبت  روز  این  در  خارجی  و 
نشان  درصد کاهش  تا سه  دو  گذشته 
خارجی  خودروهای  برای  که  می دهد 

به دلیل بزرگتر بودن حباب قیمت آنها، 
ریزش سنگین تر است.

وی تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته 
افت  با  متوسط  به طور  قیمت خودروها 
اما  بوده،  همراه  درصدی   25 سنگین 
کاهشی  روند  با  ببینند  منتظرند  همه 
نرخ ارز که هر از گاهی دوباره افزایشی 
می شود، باالخره در این بازار چه اتفاقی 

خواهد افتاد.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
تعداد  روزها  این  گفت:  تهران  خودرو 
فروشندگان به مراتب بیشتر از خریداران 
خودرو است، اما در مجموع خریداران از 
خرید دست نگه داشته اند و فروشندگان 
به  حاضر  بیشتر،  ضرر  ترس  از  نیز 

فروش نیستند.
بازار  تاکید کرد:  مقام صنفی  این 
زمانی  تا  و  است  پیش بینی  غیرقابل 
رونق  شاهد  نشود،  تثبیت  ارز  نرخ  که 

نخواهیم بود.
از  خودرو  بازار  ادامه دار  رکود 
در  را  معامالت  که  گذشته  ماه های 
عمل قفل کرده، این روزها به اوج خود 
رسیده و با توجه به رفتار نوسانی دالر، 
خریداران از ترس زیان بیشتر دست از 
معتقدند  کارشناسان  کشیده اند.  خرید 
تثبیت نرخ ارز می تواند به بازگشت رونق 

به این بازار بیانجامد.

کرونا، رکود بازار خودرو را تشدید کرد

چنانچه قیمت بیت کوین بخواهد به 
برسد،  دالر  هزار  اهدافی همچون ۱۰۰ 
باعث نگرانی و ریسک های قابل توجه 
در  موجود  مالی  ساختارهای  بقیه  برای 
دنیا شده و واکنش دولت ها را به دنبال 

خواهد داشت.
خاس،  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
بیتکوین و ارزهای دیجیتال در دهه گذشته 
شاید به صورتی کامال بالمنازع بزرگترین 
پدیده نوظهور جهانی در حوزه مالی به 

شمار می آمدند.
بیتکوین که طبق ادعای مطرح شده 
در سپیدنامه اولیه خود توسط شخصی با 
نام مستعار ساتوشی ناکاماتو به عنوان یک 
راه حل اشتراک گذاری و مبادله ارزش 
دیجیتال بر بستر فناوری نوین جدیدی با 
نام بالکچین ابداع شده، حاال پس از یک 
مسیر پر فراز و نشیب دوباره مسیر رشد 
جدیدی را آغاز کرده که موجب مطرح 
شدن اهداف قیمتی قابل توجهی توسط 
فعاالن این بخش برای ارزش بیتکوین 

شده است.
حاصل شدن اهداف قیمتی که توسط 
فعاالن این بخش مطرح می شود از لحاظ 
ساختاری و علوم مالی به سادگی امکان 
پذیر نیست، اما چنانچه قیمت بیت کوین 
بخواهد به اهدافی همچون صد هزار دالر 
به ازای هر بیتکوین که توسط بسیاری از 
داده شده است  این حوزه وعده  فعاالن 
برسد، عامل نگرانی و ریسک های قابل 
ساختارهای  باقی  برای  بسیاری  توجه 
تملک  تحت  در  و  دنیا  در  موجود  مالی 
دولت ها خواهد شد، موضوعی که در تحلیل 
بیتکوین و باقی ارزهای دیجیتال نباید به 

سادگی از کنار آن عبور کرد.
بیتکوین  که   2۰۰9 سال  ز  ا
درانجمن های اینترنتی ظهور کرد تا بعدها 
که در وب دارک)Dark Web( توسط 
غیر  سایت  مانند  زیرزمینی  ساختارهای 
قانونی سیلک روآد) SilkRoad (مورد 
توجه قرار گرفت و بهای آن به بیش از هزار 
دالر رسید تا بسته شدن این سایت و هک 
شدن بزرگترین صرافی رمزارزی وقت در 
سال 2۰۱3 و درنهایت سقوط قیمت بیت 
کوین به علت غیر قابل اتکا بودن و اعتماد 
پذیری زیرساخت های بهره برداری تا رشد 
قابل توجه دوباره آن در سال 2۰۱7 بر بستر 
صرافی های جدید و اضافه شدن مزایای 
فنی به کد برنامه بیتکوین و نزول دوباره 
قیمت بیتکوین از ۱9هزارو ۸۰۰ دالر تا 3 
هزار و ۱۰۰ دالر در سال 2۰۱۸، این ارز 
دیجیتال مسیر پر نوسانی را طی کرده است 
که گرچه موجب جذابیت فراوان آن برای 
بخت آزمایی سرمایه گذاران برای دریافت 
سودهای چند صد درصدی شده اما همین 
نوسان پذیری زیاد و بی ثباتی قیمت آن 
باعث فاصله گرفتن سرمایه گذاران نهادی 
از جهت دهی سرمایه به سمت این رمزارز 

دیجیتال برای سرمایه گذاری شده است.
در این بین، عالوه بر بیتکوین در 
سال های گذشته پروژه های بزرگی توسط 
معرفی  دنیا  مطرح  اجتماعی  شبکه  دو 
در  دولت ها  شدید  مخالفت  با  که  شد 
سرتاسرجهان مواجه شد، پروژه لیبرا که 
توسط فیسبوک مطرح شد و در ابتدا با 
کسب حمایت شرکت های بزرگی همچون 
 Visa. Master Card. Paypal
همراه شد، اما پس از مطرح شدن عمومی 
پروژه،   وزارت خزانه داری و فدرال رزرو 
آمریکا با ایجاد یک »پول خصوصی« 
توسط بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی 
دنیا مخالفت کرده و پروژه فوق را متوقف 

ساختند.
شرکت  توسط  که  دیگری  پروژه 
تلگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی با 
 Telegram 4۰۰ میلیون نفر کاربر با نام
 Gram و رمز ارز Open Network
مطرح شد و با استقبال شدید مخاطبین 
مواجه شد، پروژه ای که در کشور خودمان 
توسط نهادهای ناظر مالی ممنوع اعالم 
شد و موجب شد تا مقدمات فیلتر شدن 
از  جهان  اجتماعی  شبکه  پیشرفته ترین 
لحاظ فنی در ایران فراهم شود. درنهایت 
همان  یا    SEC توسط  نیز  پروژه  این 
کمیسیون بورس اوراق بهادار دولت آمریکا 
ممنوع اعالم شد و جلوی اجرایی شدن این 
شبکه و رمزارز آن در کشورهای مختلف 

جهان گرفته شد.
بانک داران  و  مرکزی  بانک های 
از  گذشته  در ۱۰ سال  در جهان  بزرگ 
ایجاد پول های خصوصی و ارزهای مردم 
نهاد به موجب نظارت ناپذیری دقیق بر 
روی این رمزارزها و آزادی مالی که این 
رمزارزها برای کاربران خود خلق می کنند 
نگرانی بسیاری داشته و ترجیح داده اند تا با 
همکاری دولت های مرکزی در کشورهای 
تاثیر گذار، جلوی همه گیر شدن استفاده از 

این رمزارزها را تا حدی بگیرند، حاال پس 
از گذشت ده سال از مطرح شدن پدیده ای 
همچون بیتکوین در دنیای مالی صدای 
معرفی شدن رمزارزهای دولتی به گوش 
می رسد و دولت های بزرگ در تالشند تا 
هرچه سریعتر با معرفی رمزارزهای دولتی 
عالوه بر تغییر قابل توجه ساختارهای پولی 
و بازار پول و بدهی، جلوی رشد روزافزون 
پول های خصوصی و شبکه های مالی غیر 

دولتی را بگیرند.
»پترو«  معرفی  با  ونزوئال  دولت 
اولین گام رسمی توسط یک دولت را در 
این مسیر برداشت و حاال دولت چین با 
معرفی »یوان دیجیتال« در حال ایجاد یک 
تحول مالی دیجیتال است که بزرگترین 
اتفاق مالی 5۰ سال گذشته پس از حذف 
استاندارد طال توسط دولت نیکسون در 

آمریکاست.
ورود دولت چین به بخش رمزارزها 
تسریع  موجب  دیجیتال  یوان  معرفی  و 
پروژه های مشابه در جهان شده به طوری 
»کریستین  گذشته  هفته های  در  که 
از  اروپا  مرکزی  بانک  ریاست  الگارد« 
ارز  یک  معرفی  بودن  پیش  در  احتمال 
دیجیتال توسط اتحادیه اروپا خبر می دهد 
به  رزرو  فدرال  نیز  متحده  ایاالت  در  و 
وزارت خزانه داری این کشور دستور داده 
است تا با بررسی زیرساخت های مورد نیاز 
به تامین نیازهای ایجاد یک ارز دیجیتال 

هرچه سریعتر اقدام کند.
فضای  در  ریسک  افزایش  گرچه 
سیاسی بین قدرت های بزرگ جهان در 
چند ماه گذشته از یک طرف و افزایش 
و  مرکزی  بانک های  توسط  پولی  پایه 
پمپاژ نقدینگی از طرف دیگر موجب رشد 
قابل توجه قیمت بیتکوین همانند بسیاری 
تورمی  صورت  به  دیگر  دارایی های  از 
شده است و به نظر تحلیل گران گروه 
اقتصادی خاس،   شکسته شدن سقف 

قیمت قبلی بیتکوین در نزدیکی قیمت 
2۰ هزار دالر بسیار محتمل خواهد بود و 
پس از یک اصالح احتمالی بعد از رویت 
سقف قبلی قیمت احتمال رشد قابل توجه 
بیتکوین و دستیابی به قیمت های باالتر 
دیگری  مسائل  اما  نیست  ذهن  از  دور 
که حول حوزه تصمیم گیری های پولی 
در دنیا مطرح است سرمایه گذاری روی 
بیتکوین را با ریسک های قابل توجهی 

مواجه خواهد کرد.
از طرفی از آنجا که از نظر دولت ها 
سه موضوع مهم در مورد یک ارز باید در 
اقتصاد وجود داشته باشد از جمله اینکه 
اوال ذخیره کننده ارزش باشد، ثانیا اینکه 
هزینه  با  اتکا  قابل  مالی  مبادله  وسیله 
اینها مهمتر  از همه  ثالثا  و  باشد  پایین 
دولت ها بتوانند نظارت و کنترل بر روی 
تراکنش های آن داشته باشند به احتمال 
بخواهد  بیتکوین  که  صورتی  در  باال 
به  جایگاه پولی خود را رسمیت بخشد 
زودی هرگونه معامله بیتکوین و فعالیت 
صرافی های بزرگ در این مورد همانطور 
که در آمریکا پس از بحران مالی سال 
۱929 نگهداری و خرید و فروش طال 
مطرح  دالر  برای  رقیبی  عنوان  به  که 
شده بود ممنوع شد با ممنوعیت مواجه 
موجب  موضوع  این  درنهایت  که  شود 
کاهش ارزش و یا حتی بی ارزش شدن 
شدید قیمت بیتکوین در بازه سه سال 

آینده خواهد شد.
به افرادی که در این حوزه سرمایه 
گذاری کرده اند یا تصمیم برای سرمایه 
داده  هشدار  دارند  حوزه  این  در  گذاری 
می شودکه ریسک های موجود که از طرف 
ارزهای  باقی  و  بیتکوین  برای  دولت ها 
را  دارد  وجود  اتریوم  همچون  دیجیتال 
فراموش نکنند و فقط به رشد قابل توجه 
قیمت بیتکوین به عنوان یک دلیل خوب 

برای سرمایه گذاری اکتفا نکنند.

بیت کوین در برزخ
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ر  د که  سمی  مرا ر  د
محل دفتر مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان برگزار شد، از 
طراحان و مجریان پروژه کاهش مصرف 
دورۀ  هفتمین  در  که  گرافیتی  الکترود 
پروژه  عنوان  بهره وری  جایزۀ  همایش 
برتر را از آن خود کردند، با اهدای لوح 

تجلیل شد.
حضور  با  که  مراسم  ین  ا در 
شرکت  مدیرعامل  نی،  ا ز ر ا د  ا فرز
معاون  مدنی  اصغر  هرمزگان،  فوالد 
برگزار  پروژه  مسئولین  و  بهره برداری 
شد، ارزانی از تالش تمامی افرادی که 
در این پروژه تأثیرگذار بوده اند قدردانی 
از  نتیجه گیری  از  پس  کرد:  تأکید  و 
پروژه هایی از این دست که تأثیرگذاری 
مداوم و کاهش هزینه ها را در پی دارند، 
عامل مهم  دیگر،  تداوم و ثابت قدم بودن 
نتیجۀ  که  است  فعالیت هایی  انجام  در 
همیشگی  به صورت  را  پروژه ها  این 

حفظ کند.
طرح های  از  حمایت  ضمن  وی 
مطالعاتی و دانش محور، ابراز امیدواری 
کرد کارشناسان فوالد هرمزگان با توکل 
به خداوند و اتکا به توان و ظرفیت علمی 
مجموعۀ  و  خود  تجارب  از  استفاده  و 
با  نند  بتوا له  هرسا هرمزگان  فوالد 
در  عملیاتی  و  تحقیقاتی  پروژه های 
در  مثبتی  تأثیرات  مختلف،  حوزه های 

بهره وری تولید و صنعت داشته باشد.
در ادامه، سید اصغر مدنی معاون 
هرمزگان  فوالد  شرکت  بهره برداری 

شرکت  این  مدیرعامل  حمایت های  از 
شدن  عملیاتی  و  تحقق  راستای  در 
پروژه های تحقیقاتی تشکر کرد و ابراز 
داشت: پروژه هایی در واحد احیا مستقیم 
و فوالدسازی با هدف ارتقای بهره وری 
تا  امیدواریم  که  است  مطالعه  حال  در 
پایان سال نتایج مثبتی حاصل گردد و 

این پروژه ها عملیاتی شوند.
فوالدسازی  مدیر   ، جمشیدی نیا   
کرمی  امید  تالش  از  نیز  شرکت  این 
به عنوان مسئول پروژۀ کاهش مصرف 
محمدحسین  همچنین  و  د  و لکتر ا
سعادتی، حمیدرضا سالمی، سید کاظم 
خادمی،  میثم  نجفی،  فاضل  حبیبی، 
محمد مالبیک، مهدی سبزواری، امیر 

صفاری، اسفندیار پورعلی، مجید عمارلو، 
نورمحمدزاده،  محمد  گودرزی،  ایوب 
حمید قراجه، احمد شامخ، حامد الماسی، 
عباس زاده،  آزاد  دوست،  الهی  سعید 
رسولی  احسان  و  نوحه گر  عبدالرسول 
که نقشی بی بدیل در تحقق این پروژه 
داشتند تشکر کرد. پیش از این مراسم 
و  تولید  فرایند  کارشناس  کرمی،  امید 
الکترود  مصرف  کاهش  پروژۀ  مسئول 
فوالد  عمومی  روابط  با  گفت وگو  در 
هرمزگان به تشریح این پروژه پرداخت 
اقالم  ازجمله  گرافیتی  گفت:الکترود  و 
مصرفی استراتژیک صنعت فوالدسازی 
است که ۸ تا ۱2 درصد قیمت تمام شدۀ 
خود  به  را  صنعت  این  در  محصول 

گرافیتی  الکترود  است.  داده  اختصاص 
کک  همان  یا  کربن  درصد   99.۸ از 
نقش  که  است  شده  تشکیل  سوزنی 
بازوها  از  الکتریسیته  انتقال جریان  آن 
به خوراک کوره از طریق ایجاد قوس 
محصول  این  تولید  و  است  الکتریکی 
از  است.  کشور  چند  انحصار  در  تنها 
این  در  گرفته  صورت  اقدامات  جمله 
پروژه می توان به کاهش زمان تخلیه تا 
تخلیه به واسطه افزایش بهره وری تولید 
واکنش های  کنترل  توقفات،  و کاهش 
فرا احتراق، بهبود شرایط سربارۀ پفکی، 
پایش مستمر سیستم الکترود ریگولیشن 
و استفاده از مواد پوششی دهی الکترود 

اشاره کرد..

تجلیل از طراحان و مجریان پروژۀ كاهش مصرف الکترود گرافیتی 
در فوالد هرمزگان

نقل  و  حمل  عمومی  ناوگان  و  ها  شركت  تخلفات  به 
استان اردبیل رسیدگی شد 

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل 
گفت: در قالب کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱2 به تخلفات شرکت ها وناوگان 
عمومی حمل و نقل کاال و مسافر رسیدگی و ۱26 رای صادر شده است. 

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای   به گزارش روابط عمومی 
استان اردبیل، رضا شیرین زاده که در جلسه ماده ۱۱ سخن میگفت افزود: 
از ابتدای سالجاری تاکنون به تخلفات مطرح شده در حوزه های ایمنی و 

ترافیک، مسافر و کاال رسیدگی و ۱26 رای نیز صادر شده است.
وی تصریح کرد: از این میزان رای ۱۱2 مورد مربوط به کمیسیون 

ماده ۱۱ و ۱4 رای نیز متعلق به کمیسیون ماده ۱2 است.
استان  ونقل جاده ای  و حمل  راهداری  اداره کل  ونقل  معاون حمل 
اردبیل عدم پرداخت کرایه رانندگان،عدم اخذ بارنامه،عدم رعایت ضوابط 
ایمنی،شکایات حوزه حمل و نقل مسافر و اضافه تناژ،توقف اتوبوس ها در 
میادین،واگذاری وسلیه نقلیه به راننده فاقد صالحیت و فقدان برگ معاینه 

فنی را ازعمده تخلفات رسیدگی شده در این کمیسیون ها عنوان کرد.
شیرین زاده با بیان اینکه مردم،رانندگان و صاحبان کاال و بار می توانند 
هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱4۱ جهت رسیدگی به اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل اطالع دهند افزود: خدمات 
شرکت های متخلف کاال و مسافر از ۱ تا 3 ماه قطع می شود و در صورت 
تکرار تخلف بیش از سه بار ظرف مدت دو سال نیز کمیسیون مذکور مجاز 

است برگ فعالیت متخلف را به طور دائم لغو نماید.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱2 آیین نامه حمل بار و مسافر 
مصوب ۱37۸،رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده 
اي در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط آیین نامه در کمیسیون ماده ۱2 و 
هم چنین به استناد تبصره ماده 6 اصالحی قانون الزام شرکت ها و موسسات 
ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعیت مسافري و بارنامه مصوب 
۱3۸۱ به تخلفات ارجاع شده در کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی و باتوجه به 
نوع دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک 

ماه تا یکسال اقدامات الزم انجام می شود.
 

جلوگیری  برای  باغستان  شهری  مدیریت  جدی  عزم 
از تصرفات غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه ها

قرارگاه  فعالیت  آغاز  از  باغستان  رنجبرشهردار  دکترحسن  شهریار- 
پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر باغستان 
خبر داد و گفت:مدیریت شهری باغستان با جدیت تمام با هرگونه ساخت و 
ساز و تصرفات غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه ها برخوردقانونی کرده 
و تمامی ادارات وارگانهای خدمات رسان ملزم به عدم واگذاری انشعابات 

به متخلفان ساختمانی میباشند .
وی در ادامه افزود: کلیه ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر پس 
از احصاء با درخواست قلع و قمع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و اقدامات 
شهرداری در این خصوص به دادستانی، فرمانداری و اداره جهادی کشاورزی 

شهرستان شهریار ارسال می گردد.
همچنین شهردارباغستان به توسعه مجموعه آرامستان بهشت فاطمه 
)س( نصیر آباد با هدف ارائه خدمات مناسب به شهروندان در این زمینه  اشاره 
ای داشت وازآغازاجرای  طرح توسعه این آرامستان خبردادو گفت:براساس 
این طرح 45۰۰ متر مربع به فضای موجود آرامستان افزوده می شود که 
هم اکنون عملیات جدولگذاری پیرامون محوطه و تفکیک و توسعه قطعات 

قبر در حال اجراست.
این مقام مسئول در پایان بیان داشت:یکی از پیش نیازهای اصلی 
حرکت در مسیر توسعه ، سازندگی و هوشمندسازی شهر؛ مطالعه و برنامه 
ریزی منسجم و مدون بوده که این مهم جز در سایه  تالش پرسنل و دوری 
از روزمرگی ها میسر نخواهد شد لذا از تمامی پرسنل خدوم  شهرداری در 
تمامی بخش ها وارگانها در خواست میکنم در راستای ارائه خدمات بهینه به 
شهروندان از نوآوری، سختکوشی و ابتکار در حوزه کاری خود غافل نشوند.

13 هزار و 500 واحد مسکن روستایی ایالم بازسازی شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایالم گفت: ۱3 هزار و 5۰۰ واحد 

مسکن روستایی ایالم از سال 92 تاکنون بازسازی و نوسازی شده است.
حبیب اهلل محبی در خصوص تسهیالت طرح ویژه دولت تدبیر و امید 
از آغاز سال 92 اظهار داشت: تاکنون بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت و بالعوض پرداخت شده که حدود 3۰۰ میلیارد تومان آن بصورت 
بالعوض از محل حوادث و طرح ویژه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

محبی یادآور شد: برای اجرای طرح  هادی روستایی نیز از آغاز دولت 
تدبیر و امید بیش از 323 روستا در دست اقدام است و ۱۰4 میلیارد تومان 

هم برای آن هزینه شده است.
وی یادآور شد: یکی از وظایفی که از سال ۸4 به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی محول شده، مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی و ساخت 
مسکن برای محرومان فاقد مسکن با استفاده از طرح ویژه مسکن روستایی 
است. محبی یادآورشد: 3۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی روستایی ایالم نیز از 

سال ۸4 تا پایان سال 9۸ بازسازی و نوسازی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم گفت: برای احداث سیل بند، اصالح 
معابر و مبلمان روستا در سه سال گذشته  نیز با احتساب اعتبارات سال 99 

مبلغ ۱26 میلیارد تومان در روستاها هزینه شده است.
افزود: همچنین برای محرومیت زدایی و تامین مسکن مردم  محبی 
استان در سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به 
ایالم ساخت سه هزار واحد مسکونی روستایی با تسهیالت قرض الحسنه با 
بهره چهار و پنج درصد در نظر گرفته شد.وی در خصوص کمک بالعوض 
به نیازمندان برای ساخت واحدهای مسکونی اظهار داشت: عالوه بر 5۰ 
میلیون تومان تسهیالت، 3۰ میلیون تومان نیز کمک بالعوض با اولویت 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای ساخت مسکن 

افراد کم درآمد و محروم  استان در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 95، جمعیت استان ایالم 5۸۰ هزار و ۱5۸ نفر معادل 73 صدم درصد 
جمعیت کل کشور است و رتبه آخر میزان جمعیت را در میان استان ها دارد.
استان ایالم دارای 6۰7 روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۸2 هزار نفر است.

فاز اول زندان جدید ایالم
 نیمه اول آذرماه افتتاح  می شود

“مجید احسانی” مدیرکل زندان های استان ایالم ایالم، با بیان اینکه 
انتقال زندان مرکزی به خارج از شهرها یک تکلیف قانونی است،گفت: فاز 
اول زندان جدید ایالم به مساحت ۸ هزار مترمربع نیمه اول آذرماه افتتاح  

و به بهره برداری می رسد.
وی افزود: کلنگ احداث زندان مرکزی  ایالم سال ۸2  در زمینی به 

مساحت 2۰هزار مترمربع به زمین زده  شد.
پروژه،  این  افتتاح  با  داشت:  اظهار  ایالم  های  زندان  دیرکل  م
شهری  محیط  از  و  شوند  می  مستقر  مکان  این  در  مرکزی   ندان  ز

خارج می شود.
جایگزین  مجازات  کلی  اجرای سیاست های  داد: در  ادامه  حسانی  ا
دارند  را  الکترونیک  پابند  از  استفاده  زندانیانی که شرایط  نیز کلیه  حبس 
پابند  از  استفاده  به  آنان  حبس  زندانیان،  خود  درخواست  با  و  ناسایی  ش
صورت  به  ها  دادرسی  تمامی  همچنین  و  شود  می  تبدیل  لکترونیکی  ا

الکترونیکی انجام می گیرد.
و  داد  خبر  زندان  از  عمد  غیر  جرائم  زندانی  آزادی  به  ادامه  در  وی 
گفت: با حمایت خیرین و مساعدت بی دریغ ستاد دیه کشور  از ابتدای سال 
تا کنون تعداد 72 زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش 

خانواده بازگشتند.
مدیرکل زندان های ایالم گفت: جلب رضایت شکات و تالش شبانه 
روزی مددکاران، پذیرش اعسار زندانیان از سوی مراجع قضایی، کمک های 
بالعوض ستاد دیه و خیرین، اعطای تسهیالت و مساعدت های همیشگی 

ستاد دیه کشور عامل اصلی آزادی زندانیان جرائم غیر عمد بوده است.

رئیس پلیس راه ایالم:
بیرون انداختن ماسک از خودرو 30 هزار تومان

 جریمه دارد
رییــس پلیــس راه ایــالم ضمــن تاکیــد بر اســتفاده از ماســک توســط 
راننــدگان و سرنشــینان، گفــت: بیــرون انداختــن ماســک از خــودرو جــرم 

اســت و متخلفــان 3۰ هــزار تومــان جریمــه می شــوند.
ــک  ــتفاده از ماس ــت: اس ــار داش ــی زاده اظه ــا همت ــرهنگ رض س
ــه  ــایل نقلی ــینان وس ــدگان و سرنش ــن رانن ــمگیری بی ــکل چش ــه ش ب
افزایــش یافتــه اســت کــه نشــان دهنده پایبنــدی مــردم بــه مصوبــات و 

ــت. ــا کروناس ــه ب ــتاد مقابل ــتی س ــتورالعمل های بهداش دس
وی افــزود: پلیــس راه ضمــن نظــارت جــدی بــر موضــوع اســتفاده از 
ماســک توســط راننــدگان و سرنشــینان وســایل نقلیــه بــا معــدود کســانی 
کــه مقــررات بهداشــتی را رعایــت نکننــد برابــر قانــون برخــورد می کنــد.

ــی  ــه راهنمای ــن نام ــر آیی ــد: براب ــادآور ش ــی زاده ی ــرهنگ همت س
ــد ماســک و  ــیا مانن ــات و اش ــه، ضایع ــه زبال ــن هرگون ــی ریخت و رانندگ
همچنیــن آب دهــان از درون خــودرو بــه وســیله راننــده یــا سرنشــینان 
وســایل نقلیــه ممنــوع بــوده و برابــر جــدول جرائــم رانندگــی مبلــغ 3۰ 

ــه دارد. ــان جریم ــزار توم ه
رییــس پلیــس راه ایــالم گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص حاکــم 
بــر جامعــه بــه لحــاظ اپیدمــی کرونــا، موضــوع برخــورد بــا ایــن تخلفــات 
ــرا  ــود چ ــورد می ش ــان برخ ــا متخلف ــد و ب ــی رص ــیت خاص ــا حساس ب
ــا و  ــژه امح ــای وی ــا پروتکل ه ــد ب ــده بای ــتفاده ش ــک های اس ــه ماس ک
بیــرون انداختــن آب دهــان نیــز بــه گســترس بیشــتر بیمــاری در جامعــه 

ــود. ــر می ش منج
رییــس پلیــس راه ایــالم تاکیــد کرد: شکســت ایــن بیمــاری و مقابله 
بــا آن بــا عــزم همگانــی و مشــارکت همــه دســتگاه های ذیربــط در اجرای 
ــا میســر می شــود و پلیــس  ــا کرون ــه ب ــات ســتاد مقابل ــررات و مصوب مق
راه نیــز در ایــن راســتا از تمامــی ظرفیت هــا و امکانــات در اختیــار بــرای 

کمــک بــه نهادهــای بهداشــتی اســتان اســتفاده می کنــد.

معاون آب منطقه ای گیالن خبر داد:
برنامه ریزی برای اجرای طرح های بزرگ گردشگری 

آبی در گیالن  
ــاون آب  ــالن مع ــه ای گی ــی آب منطق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــرای اجــرای طرح هــای  ــزی ب ــه برنامه ری ــا اشــاره ب منطقــه ای اســتان ب
ــرمایه گذاران در  ــب س ــت: ترغی ــالن گف ــی در گی ــگری آب ــزرگ گردش ب
صنعــت گردشــگری آبــی از اهــداف ایــن طرح هــا اســت  هــادی پاکــزاد 
ــالن  ــی در گی ــت اجــرای طرح هــای گردشــگری آب ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
اظهــار داشــت: امــروز گردشــگری به عنــوان عنصــر اصلــی جهانگــردی در 
یــک منطقــه جغرافیایــی بــا افزایــش اشــتغالزایی، تولیــد ثروت و گســترش 

ابعــاد ارتباطــی و حتــی بین المللــی همــراه اســت.
معــاون برنامه ریــزی شــرکت آب منطقــه ای گیــالن موقعیــت اقلیمی 
ممتــاز و ظرفیت هــای آبــی کم نظیــر ایــن اســتان را مــورد اشــاره قــرار داد 
و بیــان کــرد: شــرکت ســهامی آب منطقــه ای به عنــوان متولــی مدیریــت 
منابــع آب در گیــالن اهتمــام ویــژه ای در انجــام مطالعــات و برنامه ریــزی 
بــرای احــداث ســدهای گوناگــون و توســعه شــبکه های آبیاری-زهکشــی 

و نیروگاه هــای بــرق آبــی در اســتان دارد.
ــد اســتان در  ــش ســهم درآم ــه ضــرورت افزای ــاره ب ــا اش ــزاد ب پاک
تولیــد ناخالــص ملــی، نقش آفرینــی در تنوع بخشــی بــه تولیــد و رهایــی 
از اقتصــاد تــک محصولــی نفتــی گفــت: امــروزه بســیاری از کشــورهای 
جهــان، صنعــت گردشــگری را به عنــوان منبــع درآمــد، اشــتغال و رشــد 
ــام  ــت اهتم ــن صنع ــعه ای ــه توس ــرار داده و ب ــه ق ــورد توج اقتصــادی م

جــدی دارنــد.
وی ارتقــاء جایــگاه آب در توســعه اقتصــادی کشــور، افزایــش درآمــد 
جوامــع محلــی و بهره بــرداری بهینــه و پایــدار از منابــع آب را از اهــداف 
ــایی و  ــزود: شناس ــمرد و اف ــی برش ــگری آب ــای گردش ــرای طرح ه اج
معرفــی ظرفیت هــای گردشــگری و تفریحــی در تأسیســات آبــی، 
ترغیــب ســرمایه گذاران و افزایــش رقابت پذیــری در صنعــت گردشــگری 
ــزی شــرکت آب  ــداف مدنظــر هســتند.معاون برنامه ری ــر اه ــی از دیگ آب
ــم  ــای توریس ــا و ظرفیت ه ــه فرصت ه ــاره ب ــا اش ــالن ب ــه ای گی منطق
ــی  ــاز جغرافیای ــت ممت ــن اســتان دارای موقعی ــی در گیــالن گفــت: ای آب
ــواع  ــب ان ــاده در قال ــوع فوق الع ــا تن ــی ب ــدد آب ــاری متع ــع و مج و مناب
ســدها، مخــازن، آب بندان هــا، چشــمه های معدنــی، آبگــرم، رودخانــه و 
ســازه های آبــی تاریخــی متنــوع اســت کــه می تــوان از آن هــا به بهتریــن 

نحــو اســتفاده کــرد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول خبرنویسی در 
شركت آبفای گیالن

دوره آموزشــی آشــنایی بــا اصــول خبرنویســی بــا حضــور ۱7 نفــر از 
رابطیــن دفتــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب گیالن برگزار شــد.

ــرکت  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــر ب ــن دفت ــر ای ــالن؛ مدی آب و فاضــالب اســتان گی
برگــزاری دوره هــای تخصصــی اصــول خبرنویســی گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت و جایــگاه اطــالع رســانی و انعــکاس بــه موقــع اخبــار و اطالعات، 
دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــالب گیالن 
بــه منظــور ارتقــای ســطح ســواد رســانه ای و پویاســازی رابطیــن روابــط 
عمومــی در ســطح شهرســتان هــا، یــک دوره آموزشــی دو روزه بــا عنــوان 

آشــنایی بــا اصــول خبرنویســی برگــزار کــرد.
لیــال علیــزاده مدیــر دفتــر روابــط عمومی و آمــوزش همگانــی آبفای 
گیــالن افــزود: محمدپــور از اســاتید برجســته دانشــگاه، کار تدریــس ایــن 
دوره را بــر عهــده داشــت.وی، بــا بیــان اینکــه دوره آموزشــی یــاد شــده 
بــه مــدت ۱36 نفــر ســاعت و بــا همــکاری واحــد آمــوزش صنعــت آب 
و بــرق گیــالن برگــزار شــد، گفــت: نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی در 
ســازمان هــا، ســاختار خبــر، عناصــر و ارزش هــای خبــری، ســابقه خبــر 
و ســایر مــوارد مرتبــط بــا ایــن حــوزه از جملــه مباحثــی بــود کــه در ایــن 

دوره آموزشــی مطرح شــد. 

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان 500 تختخوابی نجف زاده اردبیل
معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها 
و تاسیسات عمومی و دولتی از پروژه 
ابی  تختخو  5۰۰ ان  رست ما ی ب ث  حدا ا
نجف زاده اردبیل بازدید و در جریان 

روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی راه و شهرسازی استان اردبیل 
، محمد جعفر علیزاده معاون وزیر و 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها 
و تاسیسات عمومی و دولتی وزارت راه 
و شهرسازی به همراه استاندار اردبیل 
و مدیرکل راه و شهرسازی استان از 
پروژه در حال احداث بیمارستان 5۰۰ 
بازدید  ردبیل  ده ا بی نجف زا تختخوا
نموده و در جریان پیشرفت این پروژه 

قرار گرفت.
در این بازدید استاندار اردبیل به 
به  جمهور  رییس  شته  ذ گ ل  ا س ر  سف
استان اردبیل اشاره کرد و اظهار داشت: 

در سفر سال گذشته رییس جمهور به 
استان اردبیل بیمارستان نجف زاده از 
25۰ تخت خوابی به 5۰۰ تخت خوابی 

تغییر یافت.
هنام جو با اشاره به اینکه حداقل 
پروژه  این  در  بنا  زیر  25۰۰متر مربع 
عملیات  گفت:  است  ته  ف ا ی یش  ا ز ف ا

خاکبرداری، آزمایش مکانیک خاک و 
تجهیز کارگاه در یک برنامه زمان بندی 
انجام شده و بصورت اسکلت فلزی با 
تالش اداره کل راه و شهرسازی استان 
و از سوی پیمانکار بومی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 
استان اردبیل با کمبود تخت بیمارستانی 

به  با شتاب دادن  باید  مواجه است و 
اجرای پروژه این کمبودها جبران شود 

و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
محمد جعفر علیزاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی 
و دولتی پس از بازدید از روند اجرایی 
تختخوابی   5۰۰ ارستان  م ی ب ث  ا د ح ا
اعتبار  تامین  برای  اردبیل  ده  ا ز نجف 
این پروژه قول مساعد داد.مدیرکل راه 
و شهرسازی استان اردبیل نیز در این 
بازدید با اشاره به مدت قرارداد پروژه 
گفت : مدت قرارداد پروژه 24 ماه بوده 
که در صورت تامین اعتبار الزم ظرف 
بیمارستان 5۰۰  مدت مذکور اسکلت 

تختخوابی به اتمام می رسد. 
حیدری افزود : بعد از اتمام اسکلت 
بیمارستان نسبت به برگزاری مناقصه 
پروژه  بعدی  مراحل  ری  ا ذ گ ا و جهت 

اقدام خواهیم کرد.

مشهد  شهرستان  ری  ب خ ه  و ر گ  
همکاری  زاده-تفاهم نامه  ر ق ا ب ه  ی سم
معاونت  و  رضوی  کرامت  د  ا ی ن ب ن  ا ی م
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
هدف  با  گردشگری  و  ی  ست د ع  ی ا صن
اشتغال زایی برای بانوان سرپرست خانوار 
و بد سرپرست در ۸ استان به امضا رسید.

مدیرعامل این بنیاد طی سخنانی 
آستان قدس  فعالیت های  به  ره  شا ا ا  ب
رضوی در زمینه محرومیت زدایی گفت: 
گسترده ای  تالش های  ن  ا ت س آ ن  ی ا
اجرا  دست  در  محرومیت زدایی  ی  را ب
شیوع  از  پس  راستا  این  ر  د و  د  ر ا د
برای  جامعی  امه ریزی ها  ن ر ب ا  ن و ر ک
اجرا  به  این ویروس  از  آسیب دیدگان 

رسانده است.
اشتغال زایی برای زنان سرپرست 

خانوار با اعطای 4۰۰ فقره وام 
داد:  ادامه  آقا  استاد  محمدحسین 
ما  برنامه های  از  یکی  ینه  م ز ن  ی ا ر  د
موضوع اشتغال زایی برای زنان سرپرست 
بانوان بد سرپرست است.  ر و یا  خانوا
اشتغال زایی  وام  4 فقره  ۰ ۰ ی  ا عط ا
خانوار صورت می  ان سرپرست  ن ز ه  ب
پذیرد که این وام ها با هماهنگی وزارت 
صنایع دستی به بانوانی که در این زمینه 

شناسایی شده اند اعطا می شود. 
وی در خصوص وام های اعطایی 
این  نوان سرپرست خانوار گفت:  ا ب ه  ب
وام ها از ۱۰ تا 3۰ میلیون تومان هستند 
اعطا  وام  راستا 4۰۰ فقره  ین  ا در  که 
می شود، البته از نظر اجرای کار بانک 
عامل مشخص شده است. مقررات بانک 
عامل هم سخت نیست و برای دریافت 
است،  نیاز  ضامن  یک  ه  ب ط  ق ف م  ا و
ماه های  طی  که  یدواریم  م ا ن  ی چن هم
باقیمانده سال فرایند کار تکمیل شده 
و 4۰۰ فقره وام اعطا شود و حدود ۱6۰۰ 

نفر مسئول به کار شده اند.
تولید  از  پس  اینکه  ن  ا ی ب ا  ب وی 
برای  به فکر فضایی  اید  ب محصوالت 
باشیم گفت: موضوع  ها هم  ن آ فروش 

اشتغال زایی موضوعی است که مرحله 
اول کار است و باید در مرحله بعد زمینه 
برای فروش کاالهای تولید شده توسط 
بانوان فراهم شود زیرا با شرایط کنونی 
امکان ایجاد بازارچه وجود ندارد، از این 
رو برنامه ریزی برای فروش محصوالت 

به صورت مجازی آغاز شده است.
آستان قدس مشتری محصوالت 

تولیدی بانوان بی سرپرست
استاد آقا تصریح کرد: البته در این 
زمینه می توانیم برخی از محصوالت را 
سفارش بدهیم زیرا آستان قدس برای 
یای خود از صنایع دستی استفاده  هدا
می توانیم  زمینه  این  در  ه  ک د  ن ک ی  م
تولید شده  آثار  این  از  ر بخشی  دا خری
باشیم، البته باید برای فروش محصوالت 

برنامه ریزی گسترده تری انجام شود.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با 
بیان اینکه در این زمینه می توان از شبکه 
خادمیاری استفاده کرد گفت: ۱۱6 هزار 
خادمیار فعال در سراسر کشور داریم و به 
عالوه آنها گروه های مختلف جهادی هم 
با ما همکاری دارند از این رو می توانیم از 

ظرفیت خادمیاران و گروه های جهادی 
هم برای موضوع اشتغال و هم برای 

فروش محصوالت استفاده کنیم.
باید مشاغل فعلی را هم حفظ کنیم

هنرهای  و  دستی  ون صنایع  ا ع م
فرهنگی، صنایع  میراث  وزارت  سنتی 
در خصوص  نیز  گردشگری  و  ی  دست
برای  رضوی  قدس  آستان  ا  ب م  ه ا ف ت
اشتغال زنان سرپرست خانوار گفت: به 
جز موضوع اشتغال زایی یکی از اهداف ما 
حفظ مشاغل موجود است زیرا بسیاری 
از  سرپرست خانوار هستند که به دلیل 
شیوع کرونا بازار کار خود را از دست داده 
و آسیب دیده اند و کارگاه های آنها رو به 
تعطیلی است. از این رو یکی از برنامه ها 
موجود  مشاغل  بتوانیم  که  ست  ا ن  ی ا
در حوزه  کنیم، همچنین  ز حفظ  ی ن ا  ر
ما  مخاطبان  ستی 75 درصد  د ع  ی ا صن
بانوان هستند که عمدتًا زنان سرپرست 
خانوار هستند و در این راستا می  توانیم 
همکاری بسیار خوبی با مجموعه آستان 

قدس داشته باشیم. 
 پویا محمودیان درخصوص فروش 

بانوان  توسط  شده  تولید  ت  ال صو ح م
زمینه  این  در  گفت:  خانوار  رست  پ سر
همزمان با میالد پیامبر)ص( نمایشگاه 
مجازی صنایع دستی افتتاح شد و همه 
صنعت گران 3۱ استان محصوالت خود 
را در این سامانه مجازی ارائه می کنند 
از  هزینه ای  سایت  این  در  ن  ی چن هم

تولید کنندگان دریافت نمی شود.
وی ادامه داد: طی تفاهم نامه ای 
برای  داشتیم  پست  اداره  با  ه  ک هم 
تخفیف  محصوالت 3۰ درصد  ل  رسا ا
گرفتیم تا همه فرآیند فروش و ارسال 
محصوالت بدون حضور مردم صورت 
تبلیغات هم مشغول  بر روی  و  گیرد  ب
فعالیت و مذاکره با رسانه ملی هستیم.

محمودیان با بیان اینکه در موضوع 
سازمان  با  مکاتبه  محصول  ش  ر ا سف
با  با هماهنگی  ازرسی داشتیم گفت:  ب
سازمان بازرسی نامه ای به همه ارگان ها 
تأکید شده  نامه  رسال شده و در آن  ا
که برای هدایای خود از صنایع دستی 
استفاده کنند که در این زمینه می توانید 

سفارش هایی هم دریافت کنیم.

با هدف حمایت از اشتغال زایی برای بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست انجام شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری میان بنیاد کرامت رضوی و وزارت گردشگری

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از 
مرکز شهید روح االمین و اداره تعمیرات با اعالم این مطلب 
تعمیرات  و  بازآفرینی  خط  احیای  حاضر  شرایط  در  گفت: 

قطعات از ملزومات حرکت جهادی مخابرات است.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، 
ناصر مشایخی شرط موفقیت در این مسیر را استفاده از 
تخصص نیروهای جوان دانست و اظهار کرد : در شرایط 

تعمیر  و  بازیابی  ها،  تحریم  وجود  به  توجه  با  و  ی  ن و ن ک
بر  مخابراتی عالوه  شبکه  در  استفاده  قابل  فنی  قطعات 
جلوگیری از خروج ارز و کاهش هزینه ها باعث شکوفایی 
نقش  و  شده  حوزه  این  در  شاغل  جوانان  ادهای  د ع ت س ا
سال  در  ایرانی  کارهای  و  کسب  از  حمایت  در  یی  ا سز ب

جهش تولید خواهد داشت.
وی در این بازدید که به منظور بررسی روند عملکرد 

مرکز مخابراتی شهید روح االمین و اداره تعمیرات صورت 
گرفت؛ در دیدار چهره به چهره با کارکنان در جریان دغدغه 
ها و مشکالت آنان قرار گرفت  و از برنامه ریزی برای حل 
و فصل موضوعات مبتال به این دو حوزه در آینده نزدیک 
خبر داد.گفتنی است سرپرست منطقه اصفهان در جریان این 
بازدید از نحوه عملکرد پرسنل MDF مرکز روح االمین نیز 

قدردانی نمودند.

فرآیند بازآفرینی قطعات فنی در مخابرات اصفهان قابل تحسین است
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دامغانی  حمید  سردار   
فرمانده سپاه قائم آل محمد 
)عج( استان سمنان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
بسیج و چهل و یکمین سالگرد تشکیل 
 4۰ طول  در  گفت:  مستضعفین  سیج  ب
ای  حوزه  هر  در  بسیج  گذشته  ال  س
که ورود کرده موفق بوده و دلیل این 
ها  میلیون  اعتقادی  مبانی  وفقیت  م
انسانی است که در آن فعالیت می کنند.

های  ویژگی  از  افزود:یکی  ی  و
بودن و  فرد بسیج جهادی  به  منحصر 
است که  آن  پذیری  انعطاف  و  ویایی  پ
در همیشه موتور محرک نظام در صحنه 

های مختلف بوده است.
بسیج  تفکر  پایه  داد:  ادامه  و  ا
احساس مسئولیت و بصیرت است که 
بر پایه ی این دو ویژگی بسیج قدرت 
بر  غلبه  برای  اسالمی  جمهوری  رم  ن

مشکالت کشور است.
رمز  کرد:  تصریح  دامغانی  ردار  س
بودن  مردمی  ما  انقالب  اندگاری  م
دستورات  مطابق  ها  فعالیت  انجام  و 
در  که  است  بسیج  ذیل  در  هبری  ر
شرایط  با  متناسب  انقالب  دوم  ام  گ
تغییر  نیز  بسیج  های  ماموریت  دید  ج

کرده است.
فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
دنبال  به  امروز  افزود:  سمنان  ستان  ا
ایجاد قرارگاه های محله ای هستیم که 
بسیج در این قرارگاه ها از ظرفیت همه 
نهاد های مردمی به نحو احسن در جهت 
حل مشکالت مردم استفاده می کند .

سال  یک  در  داشت:  اظهار  ی  و
مانند  متعددی  های  برنامه  ذشته  گ
جشنواره سرو سپید، جشنواره سرو سرخ، 
جشنواره فیلم مقاومت و جشنواره شعر 
بسیج در حوزه کارهای فرهنگی و هنری 

برگزار شده است.
از ۸۰۰ دقیقه  داد: بیش  ادامه  و  ا
ز  ا پخش  برای  ای  نه  رسا رنامه  ب
هفته  در  سمنان  مرکز  صداوسیمای 

بسیج برنامه ریزی شده که در این هفته 
پخش می شود.

سردار دامغانی بیان داشت: رویکرد 
محوری  مسئله  علمی  موضوع  در  ا  م
طرح  از  حمایت  خصوص  در  و  ست  ا
های نخبگان تاکنون 2۰۰ طرح برای 

پیگیری ارسال شده است.
فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
استان سمنان گفت: در قالب جشنواره 
آینده روشن تجربه گروه های جهادی در 
مواجه با موضوعات مختلف متل کرونا 
 ۱5۰ تاکنون  و  شود  می  اوری  جمع 
فعالیت در این خصوص ثبت شده است.

وی افزود: در حوزه تحکیم خانواده 
کارگاه   ۱۰۸ گذشته  سال  یک  ر  د
آموزشی و ۸2 کارگاه در حوزه مبارزه 

با اعتیاد برگزار شده است.
او ادامه داد: ۸4 پروژه عمرانی با 
ظرفیت مردمی در محله های اسالمی 
قرارگاه  فعالیت  با  و  انجام شده  ستان  ا
تثبیت  نفر   ۱5۰۰ برای  تولید  جهش 

اشتغال صورت گرفته است.
در  کرد:  تصریح  دامغانی  ردار  س
صندوق   42۸ تاکنون  سمنان  ستان  ا
قرض الحسنه و 22 تعاونی شکل گرفته 
که 2۰9۸ شغل جدید نیز ایجاد کرده اند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
استان سمنان افزود: ۱4 میلیارد تومان به 
صورت نقدی و اعتبارات در حوزه پروژه 

های عمرانی هزینه شده است.
در  ها  فعالیت  به  اشاره  با  ی  و
استان  در  مواسات  رزمایش  صوص  خ
گغت: 2۸۰۰ راس دام سبک و سنگین 
و  شد  توزیع  نیازمندان  بین  در  و  بح  ذ
میلیون   ۱ و  معیشتی  بسته  هزار   ۱۸۰
و 426 قلم کاالی بهداشتی نیز در بین 

نیازمندان استان توزیع شده است.
او ادامه داد: ۱2 هزار بسته آموزشی 
و 3 میلیارد تومان اقالم کمک آموزشی، 
66 سری لوازم منزل و ۱5 هزار بسته 
توزیع  نیازمندان  بین  در  نیز  رهنگی  ف

شده است.
سردار دامغانی اظهار داشت: ۸97 
 ۱ از  بیش  و  گرم  غذای  پرس  زار  ه
میلیون قرص نان  و بیش از 5 میلیارد 
نیازمندان  بین  در  نقدی  کمک  ومان  ت

استان توزیع شده است.
فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
هفته  آغاز  به  اشاره  با  سمنان   ستان  ا
امسال  بسیج  هفته  در  گفت:  سیج  ب
باتوجه به شیوع کرونا بیشتر برنامه ها 
در بستر فضای مجازی است و  5۱3 

برنامه  فعالیت   4236 و  برنامه  نوان  ع
ریزی شده که در استان اجرا می شود .

وی افزود: 2۱ برنامه رادیویی و ۱5 
برنامه  مرکز سمنان  در سیمای  رنامه  ب
ریزی شده و جشنواره فضا آرایی محله 
سرو  مانند  هایی  جشنواره  اختتامیه  و 
سرخ نیز در هفته بسیج برگزار می شود.

او ادامه داد: 25 پویش در فضای 
مجازی و ۱۰ یادواره شهدای مجازی در 
هفته بسیج پیش بینی شده و بیش از 5۰ 
مسابقه فرهنگی نیز در فضای مجازی 

برگزار می شود.
راه  داشت:  بیان  دامغانی  ردار  س
اجرای  و  مجازی  خدمت  میز  ندازی  ا
برنامه های دیگر  از  رزمایش مواسات 

در هفته بسیج در سطح استان است.
فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
سری   5۰ توزیع  گفت:  سمنان  ستان  ا
جهیزیه در بین نیازمندان و اعزام گروه 
های جهادی دامپزشکی و طرح جهادی 
آموزان کم  کالس خدمت ویِژه دانش 
برخوردار در هفته بسیج انجام می شود.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان 
سبک  ترویج  مرکز  افتتاح  و  سیجی  ب
ایرانی اسالمی نیز در هفته بسیج انجام 

می شود.

513 عنوان برنامه در هفته بسیج به عمل می آید پرونده شهدای خدمت عرصه سالمت گیالن بررسی شد
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مهندس 
جمع  در  گیالن،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  پاکاری  بداهلل  ع
سالمت  عرصه  خدمت  شهدای  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  برنگاران  خ
گیالن اظهار کرد: نخستین جلسه بررسی و احراز پرونده شهدای خدمت 
عرصه سالمت با حضور اعضای کمیته استانی، در دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن موردبررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی و تعیین 
مصادیق شهدای خدمت اخیراً پس از تصویب ستاد ملی کرونا به استان ها 
ابالغ شده، افزود: در استان ها کمیته سه نفره با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی 
و عضویت بنیاد شهید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده و به 
بررسی پرونده های شهدای سالمت می پردازد.مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثار گران استان گیالن با اشاره به فرایند بررسی هویت و احراز شهادت 
جان باختگان کووید ۱9 در مراکز درمانی و بهداشتی استان، گفت: بررسی 
و تائید اولیه پرونده های شهدای خدمت عرصه سالمت در حال نهایی شدن 
است و پس از تکمیل برای بررسی مجدد به ستاد ملی کرونا و یا کمیته ملی 
ارسال خواهد شد.مهندس پاکاری با اذعان به اینکه بنیاد شهید به خانواده های 
شهدا عرصه سالمت نیز همچون سایر شهدا خدمات ارائه خواهد کرد، افزود: 
پرونده شهدای خدمت عرصه سالمت پس از تائید نهایی در کمیته ملی به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جهت ارائه خدمات به خانواده ها، ارجاع 
خواهد شد.وی با بیان اینکه 29 پرونده شهدای خدمت عرصه سالمت گیالن 
در کمیته استانی احراز هویت، بررسی شده، افزود: بخشی از پرونده ها پس 
از بررسی به صورت نهایی تائید و بررسی برخی دیگر از پرونده ها به دلیل 

نقص در پرونده به آینده موکول خواهد شد.

پزشکان متخصص نیشابوری
 به درمان بیماران كرونایی بشتابند

 گــروه خبــری اســتان خراســان رضوی شهرســتان نیشــابور ســید موســی 
الرضــا حســینی - رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی نیشــابور:از ابتــدای 
ــرفته  ــزات پیش ــون دالر تجهی ــون 4۰میلی ــا تاکن ــروس کرون ــیوع وی ش

پزشــکی از وزارتخانــه بــرای نیشــابور جــذب شــده اســت.
دکتــر محســن عظیمــی نــژاد با اشــاره بــه طــول دوران شــیوع کرونا 
تاکنــون هیــچ گونــه قطعــی و یــا کمبــود اکســیژن در بیمارســتان هــای 
نیشــابور اتفــاق نیفتــاده اســت؛ افــزود: فقــط در هنــگام تزریــق اکســیژن 
ــیژن  ــتگاه اکس ــی دس ــن، لحظات ــتان 22بهم ــر بیمارس ــه تانک ــد ب جدی
ــرای  ــانی ب ــای اکســیژن رس ــای آن از کپســول ه ــه ج ــاز قطــع و ب س
تنفــس دادن بــه بیمــاران اســتفاده شــده اســت.)از آنجایــی کــه همزمــان 
6۰بیمــار کرونایــی در بخــش Icu بیمارســتان 22بهمــن بســتری هســتند 
اگــر اکســیژن قطــع شــود هــر 6۰نفــر  فــوت میکننــد نــه چنــد نفــری که 
فــوت آنهــا بــه علــت قطــع اکســیژن  در بیــن مــردم شــایع شــده اســت(.

وی گفــت: تــا کنــون بــرای تامیــن اکســیژن مــورد نیــاز بیمــاران  
ــک  ــیژن، ی ــزرگ اکس ــول ب ــش از 2۰۰ کپس ــابور بی ــی در نیش کرونای
دســتگاه اکســیژن ســاز 6۰۰  لیتــری و همچنیــن یــک تانکــر اکســیژن 
بــه ظرفیــت ۱۰تــن خریــداری و نصب شــده و در حــال خریداری دســتگاه 

دوم اکســیژن ســاز نیــز هســتیم.
عظیمــی نــژاد بیــان کــرد: طــی رایزنــی بــا وزیــر محتــرم بهداشــت، 
ســاختمان اداری ســتاد معاونــت بهداشــت بــرای رفــع کمبــود فضاهــای 
درمانــی بــه بیمارســتان بســتری کرونایــی هــا تبدیــل شــده و  بودجــه 
ایــن کار از طریــق وزارت خانــه نیــز تامیــن شــده اســت کــه ایــن امــر 

تــا پایــان دی مــاه محقــق خواهــد شــد.
وی تنهــا راه عــالج عبــور از ایــن وضعیــت ســیاه کرونایــی، 
ــح  ــت و تصری ــی دانس ــق و بازدارندگ ــانی دقی ــالع رس ــگیری، اط پیش
ــا ســه هــدف  کــرد: اســتفاده از ظرفیــت بســیج و نیروهــای داوطلــب ب
آگاه ســازی، حســاس ســازی جامعــه و اطــالع رســانی دقیــق در دســتور 
ــش  ــاری پی ــن بیم ــه ســمت پیشــگیری ای ــع شــده اســت.اگر ب کار واق
ــی هــای کرونایــی کشــور  ــه فوت ــزان  روزان ــده، می ــاه آین ــم، از دوم نروی

ــد رســید. ــر خواه ــه ۸5۰ نف ب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ادامــه داد: تشــکیل کمیتــه 
رســانه از ویــژه برنامــه هــای ایــن دانشــکده در راســتای آگاه ســازی مردم 
بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس منحــوس مــی باشــد، ایــن کمیتــه مــی 
ــا آگاه ســازی و دعــوت مــردم بــه آرامــش، از کســانی کــه بــه  توانــد ب
ایــن بیمــاری مبتــال شــده انــد، بخواهــد ســریعتر بــه بیمارســتان مراجعــه 
ــه از پرشــکان در  ــد.وی در ادام ــر آغــاز کنن ــز زودت ــان خــود را نی و درم
خواســت کــرد کــه بــا توجه بــه کمبود پزشــک متخصــص در بیمارســتان 
22 بهمــن نیشــابور از پزشــکان متخصــص بــه ویــژه متخصــص عفونــی، 

تقاضــا مــی شــود بــه کمــک بیمــاران بشــتابند.
ــی  ــتری و فوت ــه، بس ــای مراجع ــزود: تمام آماره ــژاد اف ــی ن عظیم
ــق و  ــورت دقی ــه ص ــابور ب ــتان نیش ــی در شهرس ــه کرونای ــای روزان ه
روزانــه اطــالع رســانی مــی شــود، شهرســتان نیشــابور 5برابــر ســهمیه 
شهرســتان هــای کشــور، توانســته اســت داروهــای بیمــاران کرونایــی را 
تهیــه کنــد و خوشــبختانه در ایــن زمینــه بــا کمبــود دارو  مواجــه نیســتیم.  

  
رئیس مرکز بهداشت استان مازندران :

 یک چهارم بیماران دیابتی مازندران از بیماری خود 
اطالعی ندارند

ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل ــس، مع ــر قاســم اوی دکت
ــا  ــو ب ــت در گفتگ ــگیری از دیاب ــه پیش ــبت هفت ــه مناس ــدران ب مازن
خبرنــگار وبــدا دانشــگاه بــا بیــان اینکــه دیابــت از بیمــاری هــای شــایع 
عصــر حاضــر اســت کــه بــه دنبــال شهرنشــینی و صنعتــی شــدن جوامــع 
بشــری بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت، گفــت: افزایــش شهرنشــینی 
و صنعتــی شــدن جوامــع بشــری بــه معنــای تغییــر ســبک زندگــی بشــر 
بــه ســوی اســتفاده بیشــتر از ماشــین آالت، تکنولــوژی و بــه طبــع آن 
کاهــش فعالیــت بدنــی، تغذیــه ناســالم و افزایــش بــروز چاقــی اســت کــه 
از عوامــل اصلــی دیابــت بــه شــمار مــی آیــد. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه 
گرفــت کنتــرل دیابــت بــه معنــای تغییــر ســبک زندگــی نادرســت اســت 
کــه بــرای داشــتن ســبک زندگــی ســالم بایــد بــه فعالیــت بدنــی، تغذیــه 

ســالم توجــه شــود.
ــه دیابــت بایــد مدیریــت کنتــرل  ــان ب ــا بیــان اینکــه مبتالی وی ب
دیابــت خــود را برعهــده بگیرنــد، افــزود: پزشــک، همســر و خانــواده نمــی 
توانــد تغییــر و رفتــار ســالم را در شــما ایجــاد و ســبک زندگــی شــما را 
اصــالح کنــد آن هــا فقــط مــی تواننــد در ایــن مســیر بــه شــما کمــک 
ــت خــود را برعهــده  ــرل دیاب ــن شــما ســکان کشــتی کنت ــد بنابرای کنن
داریــد و بــرای ایــن کــه مدیــر خوبــی باشــید نیازمنــد فراگیــری آمــوزش 

هــای الزم بــرای کنتــرل دیابــت هســتید.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا تاکیــد بــر 
اینکــه کنتــرل دیابــت برخــالف بســیاری از بیمــاری هــا تنهــا بــا مصــرف 
ــب  ــد کس ــت نیازمن ــرل دیاب ــه داد: کنت ــت، ادام ــر نیس ــکان پذی داروام
ــت  ــه، فعالی ــت) تغذی ــت شــخصی دیاب ــه مدیری ــای چهارگان ــارت ه مه
بدنــی، اســتفاده صحیــح از داروهــای کنتــرل قنــد خــون و پایــش فــردی 
قنــد خــون( اســت و شــما مــی توانیــد بــا یادگیــری ایــن مهــارت هــای 
چهارگانــه، بــه ســادگی دیابــت خــود را کنتــرل کــرده و از عــوارض آن 

پیشــگیری کنیــد.
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان مــا زنــدران بــا اظهــار ایــن مطلــب 
کــه خطــر عــوارض ناشــی از دیابــت در بیــن افــرادی کــه قند خــون خود 
را کنتــرل مــی کننــد، بســیار کمتــر اســت و کنتــرل مناســب قنــد خــون 
مهمتریــن فاکتــور در پیشــگیری از ایجــاد و پیشــرفت عــوارض دیابــت 
بشــمار مــی آیــد بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا وجــود دیابت 
مــی تــوان زندگــی ســالمی داشــت اضافــه کــرد : آمــوزش دیابــت مــا را 
توانمنــد مــی ســازد تــا بــا اســتفاده از مهــارت هایــی کــه آموختــه ایــم 
ــه خاطــر  عــادت هــای نادرســت را در زندگــی خــود اصــالح کنیــم و ب
داشــته باشــید هــر چــه اطالعــات شــما از دیابــت کامــل تــر باشــد در 

مدیریــت دیابــت خــود نیــز موفــق تــر خواهیــد بــود.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران؛
خدمت رسانی مناسب و قانون مداری دو وظیفه اصلی 

كاركنان است
سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: خدمت رسانی مناسب و 
قانون مداری دو وظیفه اصلی همه کارکنان است که باید در تمام دوران 

مسئولیت زندگی سرلوحه اعمال آنها قرار گیرد.
“حمزه امیرتیموری” سرپرست جدید شرکت گاز مازندران در نشست با 
مدیران ستادی اظهار داشت: بنده به اصل مشورت پذیری و قانون مداری، 
انتقادات و پیشنهادات سازنده معتقد هستم و از عزیزان می خواهم که در 

این راه به بنده کمک نمایند.
تصریح  است،  ما  نزد  در  امانتی  المال،  بیت  اینکه  بر  د  کی أ ت ا  ب وی 
مظلوم  حق  که  باشند  مراقب  باید  خود  کاری  حوزه  در  ن  ا ر ی د م  : د ر ک
اینکه  به  اشاره  با  نشود.امیرتیموری  ضایع  کننده ای  ه  ع ج ا ر م ا  ی و 
انسانی مهم ترین عامل در یک سازمان به شمار می روند،  های  ه  ی ا م سر
خاطرنشان کرد: ما برای پیشرفت سازمان خود نیاز به خالقیت و نوآوری 
کارکنان داریم که برای باز شدن این بستر باید به نظرات و پیشنهادات 

کارکنان توجه ویژه نمائیم.
وی افزود: کارمندان باید در جهت پیشبرد امورات سازمان و تکریم 

ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مردم اهتمام جدي داشته باشند.
سرپرست شرکت گاز استان مازندران اظهار داشت: کارکنان با هدف 
گذاری صحیح، برنامه ریزی، همکاری و همفکری با یکدیگر؛ توانایی های 

خود را برای رشد و توسعه سازمان بکار گیرند.
امیرتیموری تصریح داشت: تمام توان و تالش خود را در جهت به اوج 

و افتخار رساندن شرکت قرار دهیم.

با اجرای طرح خدمات غیر حضوری
در  همواره  سمنان  استان  برق  نیروی  یع  ز و ت كت  شر

دسترس مشتریان است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: با اجرای طرح خدمات 
غیر حضوری، کلیه خدمات این شرکت در تمامی لحظه ها و ساعات شبانه 

روز، همواره در دسترس مشتریان است.
سید محمد موسوی زاده در گفت و گوی تلفنی با برنامه رادیویی صبح 
بخیر قومس اظهار داشت: از ابتدای آذرماه که این طرح در استان اجرایی 
می شود، 4۰ خدمت این شرکت به صورت غیر حضوری قابل ارائه بوده و 

بدون مراجعه حضوری این قابلیت فراهم شده است.
وی اظهارداشت: باتوجه به شرایط کرونایی موجود و به منظور حفظ 
بیش از پیش سالمت شهروندان، تحقق دولت الکترونیک و حذف مراجعات 
حضوری، این امکان برای استفاده تمامی متقاضیان و مشترکان برق آماده 

گردیده است.
موسوی زاده تصریح کرد: 24 خدمت این شرکت در حوزه مشترکین 
شامل فروش و خدمات پس از فروش انشعاب، ۱۱ خدمت در بخش بهره 
برداری منجمله اطالع از خاموشی ها، مشکل روشنایی معابر و همچنین 
موارد مرتبط با برق امید و سایر خدمات  به طور غیرحضوری در اختیار 

همگی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای دریافت خدمات این شرکت، می بایست 
پلیکیشن »برق من« از کافه بازار و یا وب سایت این شرکت اخذ و بر  ا
روی گوشی تلفن همراه نصب گردیده و از خدمات مورد نظر استفاده شود.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، کلیه مراجعات حضوری به مراکز 
این شرکت در مدیریت توزیع برق شهرستان های استان حذف شده و افرادی 
که می خواهند حضوراً از خدمات برق بهره مند شوند، می بایست به دفاتر 

پیشخوان دولت مراجعه کنند.
نوبخت در واكنش به نطق قالیباف:

مردم به جای اعانه و یارانه خواهان رفع تحریم هستند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس، نوشت: 
مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از 

گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می کنند.
نامه دکتر محمدباقر نوبخت به محمدباقر قالیباف پس از نطق وی در صحن 
علنی مجلس نوشته شد که گفته بود: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص 
کاالهای اساسی از گمرک، سیاست های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاِص 
ارز ترجیحی، سوداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و 
رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و 

میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا.
نوبخت در این نامه در واکنش به این که قالیباف به »پاستور، بهارستان، باب 
همایون و میرداماد« به عنوان محل تصمیمات در حوزه مسکن و بورس و ... اشاره 
کرده بود؛ به او یادآور شد که اذهان عمومی، بهارستان را به »مجلس« می شناسند 
و به عنوان یکی از نمایندگان پیشین مجلس مواردی را به او معروض داشته است. او 
در این نامه رئیس مجلس را »شخصیت دلسوز و محترمی« خطاب کرده و یادآوری 
کرده که علی رغم تنگناهایی چون عدم تحقق درآمدهای نفتی، هم چرخ توسعه 
کشور همچنان در گردش است، هم 36 هزار میلیارد تومان صرفه جویی صورت 
گرفته و هم حقوق و یارانه ها در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش 

حقوق کارکنان دولت انجام شده است.
متن کامل نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به سخنان 

رئیس مجلس شورای اسالمی و خطاب به وی، از این قرار است:
»برادر گرامی جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسالمی

 با سالم و احترام،
چون در نطق پیش از دستور حضرتعالی در مجلس باب جدیدی را مفتوح 
نمودید که از یک سو با هزاران سخنی که مدیران دولتی در سینه دارند و از سوی 
دیگر با شرایط سخت مردم زیر فشارهای اقتصادی و نیز توصیه های رهبر معظم 

انقالب در تعارض است، الزم می دانم مطالبی را عرض کنم.
در این نطق به »بهارستان« اشاره فرمودید و اذهان عمومی، بهارستان را به 
»مجلس« می شناسد و از آنجا که هنوز خود را فرزند مجلس می دانم، برای رفع 
شبهه از جایگاه رفیع مجلس و نمایندگان شریف آن، خود را در معرض کنایه شما 
قرار می دهم و به اختصار عرض می کنم: اداره دخل و خرج کشور با تقلیل درآمدهای 
ارزی از صد و چند میلیارد دالر به چند میلیارد دالر که فقط در 7 ماهه اول سال جاری 
بیش از 4۸ هزار میلیارد تومان خزانه با عدم تحقق درآمدها مواجه بود، از یک سو 
و پرداخت به موقع همه یارانه ها، حقوق ها، اجرای امتیازات 5۰ درصدی فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان، همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری، 
کشوری و تامین اجتماعی که کمترین خدمت به آن بزرگواران است؛ در کنار پرداخت 
بیش از 4۰ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی که آثار آن در افتتاح های پایان 
هر هفته قابل مشاهده است، ضمن 36 هزار میلیارد تومان صرفه جویی از سوی دیگر، 
جز با اتکال به خدا و تدبیر دولت قابل انجام نیست و این به بدخواهان ملت پیام 
و نشان می دهد که در سومین سال تحریم، هنوز همچنان چرخ توسعه جمهوری 

اسالمی ایران در گردش است.
چون شما را شخصیت دلسوز و محترمی می دانم، اجازه دهید با صراحت و 

شفاف عرض کنم که:
 یک واقعیت مسلم این است که منافع ملی ما با رفتن و آمدن هیچ رئیس 
جمهوری در آمریکا و یا کشور دیگری تغییر نمی کند ولی واقعیت دیگری نیز قابل 
کتمان نیست که تحریم فعلی و ادامه آن، ظلم بزرگی به مردم ایران است که از 
سوی رئیس جمهور فعلی و شکست خورده آمریکا اعمال می شود. فردی که دستش 
به خون هزاران بیگناه در سراسر جهان و سردار محبوبمان شهید حاج قاسم سلیمانی 

آغشته است و من قلبًا برای برکناری او مستمراً اخبار را رصد می کردم.

200 هکتار بذرپاشی َوَشق در سطح مراتع  شهرستان شاهرود انجام شد
و  طبیعی  منابع  ره  ا د ا س  ی ئ ر
بابیان  آبخیزداری شهرستان  شاهرود 
اینکه توسعه گیاهان دارویی در شرایط 
و  اشتغال زایی  به  اقتصادی  د  ع ا س م ا ن
تولید کمک می کند، گفت: 2۰۰ هکتار 
بذرپاشی َوَشق در سطح مراتع شهرستان 

شاهرود انجام شد.
محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با 
خبرنگاران، ضمن بیان اینکه 2۰۰ هکتار 
بذرپاشی َوَشق در سطح مراتع شهرستان 
شاهرود انجام شد، ابراز داشت: حوضه 
جنوب و جنوب شرقی شهرستان مابین 

مراتع رویان و طرود بیارجمند بهترین 
رویشگاه َوَشق کشور محسوب می شود.

بذرپاشی  برای  اینکه  ان  ی ب ا ب وی 
وشق در سطح مراتع 2۰ میلیون تومان 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی هزینه 
شده است، افزود: پیش بینی می شود با 
به  را  عالی  مراتع  اخیر  گی های  د ن ر ا ب
لحاظ پوشش گیاهان دارویی در آینده 

خواهیم داشت.
و  طبیعی  منابع  ره  ا د ا س  ی ئ ر
بابیان  شاهرود  شهرستان  ری  ا د ز خی ب آ
اینکه این شهرستان به صورت طبیعی 

تنوعی از گیاهان دارویی و صنعتی در 
ابراز  دارد،  را  جنگل ها  و  اتع  ر م ر  ست ب
داشت: طبق برنامه ریزی بادانش بومی 
بهره برداری  مورد  گیاهان  ین  ا نی  ف و 
روستاییان برای فروش و استفاده قرار 

می گیرد.
کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: 
قهری  مسائل  و  خشکسالی  ل  ی ل د ه  ب
های  عرصه  از  قسمت هایی  ر  د ًا  ض ع ب
اقدام  منابع طبیعی شهرستان شاهرود 
به خرید بذر وشق انجام و در مراتع چاه 
غنی طرود، خیرآباد سرطاقی خارتوران، 

دولو طرود، چاه شور، چاه عروس و چاه 
به صورت  مرتع داران  توسط  ن  ا گر ن ه آ

بذرکاری و بذرپاشی کشت شد.
گیاهان  توسعه  اینکه  ان  ی ب ا ب وی 
نامساعد  رویی و صنعتی در شرایط  دا
و  اشتغال زائی  به  می تواند  ی  د ا ص ت ق ا
تولید در سطح شهرستان منتهی شود، 
افزود: شیره  وشق بعد از بهره برداری به 
طور کلی صادر می شود و برای صنایع 
و  آگروستیک  چسب های   ، ی شت ا د ه ب
مواد درمانی بیمارستان ها در کشورهای 

خارجی مورد فرآوری قرار می گیرد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک فرعی 3۱5 
سنگ اصلی 29 بخش 5 گیالن

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جرای  ا در 
رسمی)تبصره ماده ۱3( ششدانگ یک باب خانه و محوطه مفروز از پالک شماره ۱9۰ 
فرعی سنگ اصلی 29 واقع در تسیه بخش 5 گیالن به نام آقای مهدی پورقربانی 
کالچاهی فرزند علیرضا به مساحت ۱۰9/۱2 مترمربع از هیات مذکور رای به شماره 
۱3996۰3۱۸۰۱5۰۰۰۱6۱9 مورخه ۱399/۰6/۱۸ صادر و پالک فرعی 3۱5 تعیین 
شده و چون اصل ملک تحدید حدود نشده در اجرای تصمیم هیات مذکور تحدید حدود 
پالک اخیرالذکر ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه مورخه ۱399/۰9/2۰ در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد بدینوسیله مراتب جهت اطالع مالکین مجاور آگهی می شود چنانچه 
اعتراضی به حدود و حقوق ارتفاقی ملک داشته باشند می توانند از تاریخ تعیین حدود 
لغایت سی روز کتبا با قید نشانی کامل به اداره ثبت اسناد و امالک خمام تسلیم و رسید 

اخذ نمایند.تاریخ انتشار:۱399/۰۸/2۸
م/الف 239۰

محمد رجب پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمام

و  نویسنده  د،  زا آ ه  نیکخوا د  ی ح و
زندۀ  برنامه  دومین  در  سینما  دان  ر گ ر ا ک
کودک  نویسندگان  انجمن  کتاب«  ه  ت »هف
کلمۀ  مختلف  معانی  ذکر  با  وان،  ج و ن و 
یا  رقابت  وجود  بررسی  به  اس«  ب ت ق ا «
امکان  و  سینما  و  ادبیات  بین  زایی  ف ا م  ه
ارتقای این دو مقوله توسط یکدیگر پرداخت 
و گفت: هوشنگ مرادی کرمانی با فاصلۀ 
نفر نخست  بعدی،  رتبه های  از  زیاد  ر  ا بسی
و  کودک  سینمای  در  متعدد  س های  ا ب ت ق ا
نوجوان ایران است و جای او در این برنامه 
خالی است که در همین زمینه گفته است: 
»نویسندۀ کتاب مثل باغبانی است که میوه 
تولید می کند و سینماگر کسی است که از 

این میوه ها مربا درست می کند.«
»لیند  کستنر«،  ِریش  »ا ز  ا ی  و
گرن«، »رولد دال« و »فونکه« به عنوان 
نویسندگانی نام برد که تقریبًا همه آثارشان 
تبدیل به فیلم شده و افزود: به نظر می رسد 
فیلمساز در نظام صنعتی غرب این فرصت 
را دارد که قبل از ساخت، یک بار فیلم را در 
اینگونه کتاب ها ببیند. اما بر اساس تجربه 
در مقطعی که حمیدرضا شاه آبادی مجموعه 
را در کانون درمی آورد  نوجوان  رمان های 
سینمایی  امور  مسئول  میرهادی  ان  ر و ت و 
از  متشکل  گروه سه نفره  بود، یک  ون  ن کا
توران میرهادی و محمدرضا یوسفی و من 
حدود 3۰ جلد از کتاب ها را خواندیم و واقعًا 
از بین آن تعداد 3 اثر پیدا کردیم که می شد 

برای سینما از آنها اقتباس شود.
جلد  روی  مقایسۀ  با  آزاد  اه  خو ک ی ن
جلد  از  گفت:  خارجی  و  ایرانی  های  ب  ا ت ک
کتاب های کودک و نوجوان خارجی می توان 
متوجه شد که تولید شده تا مخاطب را دچار 
هیجان کند ولی جلد کتاب های ایرانی گویی 
با این هدف طرح شده تا مخاطب را به فکر 
فرو ببرد. نویسندۀ ادبیات کودک و نوجوان ما 
باید به جای قهرمان پروری خودش را از میراث 
واقع گرایانۀ متمایل به جریان چپ نجات بدهد 
و مقداری پیچ تند در داستان بگذارد تا آثار، 

قابلیت اقتباس برای سینما را هم پیدا کنند.
* اقتباس و تهیۀ فیلم کودک در ایران 

کاِر یک نهاد نیست
فریدون نجفی نویسنده و کارگردان 
به  اشاره  با  نشست،  این  در  نیز  ا  م ن ی س
جشنواره های کالسیک دنیا که به سینمای 
بهترین  دارد،  اختصاص  نوجوان  و  کودک 
فیلم های کودک جهان از جمله محصوالت 
شرکت هایی چون والت دیسنی و قرن بیستم 
این کمپانی ها  افزود:  و  دانست  تباس  ق ا ا  ر
پیداکردن  دنبال  به  ابتدا  فیلم  تولید  ی  ا ر ب
که  هستند  مطرح  رمان های  و  ا  ه ه  ص ق
جشنواره های داستان نویسی یکی از جاهایی 
است که چنین کمپانی هایی داستان هایی را 
که به لحاظ تصویری برای سینما و از لحاظ 
محتوایی برای کودکان مناسب باشند در آنها 

کشف می کنند.
آیا  وی در پاسخ به این پرسش که 
نشانۀ خشک شدن  اقتباس  دنبال  به  رفتن 
آتِش  از  آتش  گرفتن  و  خالقیت  ۀ  شم چ
مثل  داستان هایی  گفت:  است،  ن  ا ر گ ی د
»قصه های مجید«، »خمره«، »چکمه« و 
»مهمان مامان« داستان های خوبی بودند که 
نمی شود تصور کرد اگر ساخته نمی شدند چه 
اتفاقی برای آنها می افتاد. فیلمساز داستان را 
با توجه به روحیات خودش و با توجه به مکان 
و جغرافیایی که برای قصه انتخاب می کند 
مورد اقتباس و بازآفرینی قرار می دهد و این 
موضوع نمی تواند صرفًا تبعیت عینی از متن 

کتاب تلقی شود.
نجفی در خصوص اینکه چه چیزی در 
کشورهای غربی موجب گرایش به اقتباس 
می شود،  صنعت  به  گرایش  نمای  ی س ر  د
که  آن  از  بیش  غرب  در  کرد:  ح  ی صر ت
فیلمساز قصه را انتخاب کند، کمپانی است 
که داستان را برمی گزیند؛ امتیاز آن داستان 
را خریده و از آِن خود کرده و حتی فیلمساز 
اما در داخل کشور، ما  نتخاب می کند.  ا ا  ر
کمپانی خصوصی به آن شکل نداریم. معمواًل 
کانون پرورش فکری، مؤسسه فارابی یا سایر 
کودکان  با  مرتبط  نهادهای  و  ن ها  ا م ز ا س
بسیار  تعداد  میان  از  می توانند  وجوانان  ن و 
افسانه ها و قصه های کهن فارسی که ریشه 
دبیات کودک دارند، کارهایی را برای  ا در 
اقتباس بیرون بیاورند که این کاِر یک نهاد 
نیست و همیاری و همراهی چند وزارتخانه 
از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش را 
می طلبد که حتی اگر سالی یک یا دو فیلم 
هم با کیفیت سینمای دنیا هم تهیه بشود، 
در تاریخ سینمای دنیا با رنگ و بوی ایرانی 

ماندگار خواهد شد.
وی فیلم هایی چون »آلیس در سرزمین 
عجایب«، »هری پاتر« و »بینوایان« را در 
آثار هوشنگ  و همچنین  خارجی  مای  ن سی
نظیر  طالبی  و محمدعلی  کرمانی  دی  مرا
»تیک تاک«، »چکمه«، »کیسه برنج« و 
»خمره« ساخته ابراهیم فروزش را از بهترین 
آثار اقتباسی کودک و نوجوان دانست و تأکید 
کرد: به جرأت می توان گفت ما بیش از آنچه 
»برای« کودک فیلم داشته باشیم »دربارۀ« 

کودک اثر ساخته ایم که این موضوع مستلزم 
آشنایی بیشتر نویسندگان با دنیای کودکان 
امروز و نزدیک شدن آنها به این جهان است.

ما  کودک  داستان های  خصیت  ش  *
پاستوریزه است

منوچهر اکبرلو، نویسنده، پژوهشگر و 
نمایشنامه نویس نیز در بخش دیگری از این 
برنامه در خصوص تعداد فیلم های تولیدشدۀ 
اقتباسی برای کودکان و نوجوانان در ایران و 
مقایسۀ آن با نمونه های خارجی گفت: سینما 
برای ما پدیدۀ جدیدی است، هر چند که 
همزمان با برادران لومیر ناصرالدین شاه هم 
یک نسخه از آن را با خود به دربار می آورد 
اما این پدیده هنوز برای ما بومی نشده است. 
ما در یک فیلم آمریکایی شاهد هستیم که 
فیلم های  به  شوخی  و  جدی  ارجاع  ا  ه ه  د
دیگر داده می شود که مردم همۀ آن فیلم ها 
را نیز دیده اند، اما در کشور ما چنین اتفاقی 
رخ نمی دهد چون تلویزیون بومی شده اما 
سینما هنوز رواج ندارد و به عنوان مثال در 
تهران ۱2 میلیون نفری با این همه سالن 
سینما طی سال گذشته فقط یک یا دو درصد 

مردم به سینما رفته اند.
این موضوع که 5۰  به  اشاره  ا  ب وی 
در  منتشرشده  فارسی  غیر  و  فارسی  ان  م ر
ایران را از منظرهای مختلف با هم مقایسه 
کرده، گفت: جملۀ اول رمان در تقریباً همۀ 
رمان های ترجمه دارای اَکت و حرکت است 
و یک عملی توسط یکی از شخصیت ها در آن 
انجام می شود ولی شخصیت های داستان های 
ما درون گرا هستند و ما بیشتر ذهنیات آنها را 
می بینیم تا اتفاقات را. از سوی دیگر شخصیت 
بسیار  ما  کودک  داستان های  از  ی  ر ا سی ب
پاستوریزه است. یعنی بچۀ شیطانی نیست، 

معلم را اذیت نمی کند و مدرسه گریز نیست.
اکبرلو با تأکید بر این موضوع که بیشتِر 
فیلمسازان ما کتاب نمی خوانند و تعداد کمی 
از آنها اهل مطالعه هستند، اضافه کرد: در 
نمی رود  فیلمساز  و  است  همین  هم  ا  ی ن د
بنشیند برای انتخاب فیلمش کتاب بخواند. 
پس این توقع ما بیهوده است و این اتفاق 
که  بیافتد  وآدم هایی  آژانس ها  توسط  د  ی ا ب
هم سینما بدانند و هم ادبیات و به عنوان 
را  کتاب ها  اینگونه  و  کرده  عمل  ه  سط ا و

فیلمنامه  و  دنبال سوژه  لمسازانی که  ی ف ه  ب
می گردند، معرفی کنند.

ما  که  موضوع  این  به  بیان  ا  ب ی  و
تفاوت مدیوم سینما و تلویزیون را در نظر 
نمی گیریم، توضیح داد: آثار هوشنگ مرادی 
کرمانی که توسط مردم بارها دیده و پسندیده 
شده آثاری است که از طریق تلویزیون پخش 
شده، اما وقتی همین اثر وارد سینما بشود، 
قصه اش فرق می کند. برای مثال شخصیت 
»مجید« که کیومرث پوراحمد اثر تلویزیونی 
موفق آن را ساخت و باالخره پس از سال ها 
یک شخصیت نوجوان بومی و کاماًل ایرانی 
خلق شد، در نسخه های سینمایی با اکران 
عمومی خوبی مواجه نمی شود. همچنین ۱۱ 
شب  ماه  »مثل  تلویزیونی  سریال  سمت  ق
چهارده« که بسیار موفق بود اما در مقابل، 
ساخته های سینمایی مثل »صبح روز بعد« و 
»نان و شعر« که حتی اکران هم نشده است.

که  موضوع  این  بر  تأکید  با  و  ل ر ب ک ا
نویسندگان باید بدانند اثر می بایست به جای 
بتواند  تا  باشد  محور  ماجرا  ت محور  شخصی
سینمایی شود، افزود: ما نسبت به این مهم 
باعث  همین  و  داده ایم  نشان  تمایل  ر  ت م ک
شده سینمایی برای ما به وجود بیاید که به 
آن »به بهانۀ کودک« یا »دربارۀ کودک«، 
»سینمای جشنواره ای«، »سینمای کانونی« 
و اینگونه اصطالحات می گویند. حجم زیادی 
از داشته هایی نظیر فیلم های »خمره«، »کیسه 
برنج«، »تیک تاک« و… که اگر اینها را جدا 
کنیم دستمان خیلی خالی می شود اما اینهاً با 
توجه به اینکه کلی جایزه هم برده اند، بابت 
باقی  اذهان کودکان و نوجوانان  کران در  ا
نمانده اند، در حالی که این اتفاق برای »گلنار« 

و »سفر جادویی« افتاده است.
و  دانشگاه ها  بر  و فضای حاکم  رل کب ا
سینماها را به گونه ای دانست که وقتی وارد 
حوزۀ فانتزی می شویم فکر می کنند سینمای 
روز باید سینمای تند و تلخ اجتماعی باشد و 
خاطرنشان کرد: البته آن هم جایگاه خودش 
را دارد و بخشی از بهترین فیلم های ما را 
تشکیل می دهند، ولی وقتی داریم راجع به 
مخاطب کودک و نوجوان صحبت می کنیم 
از فانتزی کمتر استفاده می شود و این فضا 
باعث می شود که فانتزی، ادبیات عامه پسند 
سینمای  در  کمتر  ایرانی  کهن  یات  ب د ا و 
ما  گرفته شود.  دانشگاه ها جدی  و  ی  ن ا ر ی ا
»خاله سوسکه« را داریم و می بینیم در غرب 
»شنل قرمزی« را به شکل های جدید حتی 
اروتیک یا بزرگساالنه هم کار می کنند پس 
پتانسیل  می تواند  کلیشه ای هم  قصه  یک 
داشته باشد اما همیشه از این متون غفلت 
که  ادبیات  همین  که  حالی  در  و  شود  می 
نویسندۀ مشخصی هم ندارد و چکیدۀ افکار 
قوم  یک  زیستۀ  تجربیات  و  اسات  س ح ا و 
است، ما در خلوت آپارتمان خود می نشینیم 

تا فیلمنامه بنویسیم.

شخصیت داستان های کودک ما پاستوریزه است 
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لیگ چین تعطیل شد، اما حدادی نمی آید!
ای  هفته  دو  تعطیلی  وجود  ا  ب
لیگ بسکتبال چین، حامد حدادی در 
تیم ملی  ازی های پیش رو همراه  ب

نخواهد بود.
دوم  پنجره  برگزاری  پی  ر  د
مسابقات انتخابی بسکتبال کاپ آسیا 
هم  ها  چینی  آذرماه،  اول  دهه  ر  د
لیگ  تعطیلی  به  تصمیم  ایران  ثل  م

خود گرفتند. 
سوپرلیگ بسکتبال چین دو هفته متوقف خواهد شد تا تیم ملی این 

کشور روزهای هفتم و نهم آذرماه به مصاف چین تایپه و ژاپن برود. 
ایرانی تیم سیچوان و سایر بسکتبالیست های  حامد حدادی، ستاره 
خارجی هم می توانند در این مقطع راهی کشورهای خود شوند و در ترکیب 
تیم کشورشان به میدان بروند، اما محدودیت هایی که چینی ها برای ورود 
و خروج به خاطر شیوع ویروس کرونا ایجاد کردند، بسیار سختگیرانه است.

در واقع اگر بازیکنی از این کشور خارج شود و دوباره به چین برگردد، 
باید دو هفته در قرنطینه بماند که این کار را برای حضور حامد حدادی در 

اردوی تیم ملی ایران سخت می کند. 
با اعالم سرپرست تیم ملی گویا تصمیم بر این شده که حدادی در 
دو بازی پیش رو مقابل سوریه و عربستان که رقبای سختی برای ایران 

نیستند، حاضر نباشد و در چین بماند.

قهرمان روئینگ آسیا: 
كسی نیست به نامه استخدامم حتی نگاه كند

با  گفت:  آسیا  روئینگ  هرمان  ق
تا  اینکه مدت زمان زیادی  توجه به 
آغاز مسابقات انتخابی المپیک باقی 
برگزاری  جز  ای  چاره  است،  مانده  ن

اردوی تیم ملی نبود.
برگزاری  درباره  نصیری  همن  ب
اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ در 
شرایط شیوع حاد ویروس کرونا بیان 
کرد: در این چند ماه که اردوی تیم 
ملی تعطیل بود هم تمرین داشتم اما 

اینکه االن اردو برگزار شد خوب است. همین که فدراسیون اسکان و غذا 
را تامین می کند خودش کمک زیادی است. در این مدت که در تهران 

تمرین می کردم مجبور بودم هزینه زیادی برای اسکان و تغذیه بپردازم.
و ادامه داد: نگرانی بابت حضور در اردو ندارم چون نسبت به قبل  ا
فقط یک نفر دیگر به ما اضافه شده است. از طرفی دیگر چاره ای نبود و 
باید اردو شروع می شد چون 4-5 ماهه دیگر تا برگزاری مسابقات انتخابی 
المپیک باقی مانده است و اکنون نیز خودمان باید رعایت کنیم تا مشکلی 
پیش نیاید. البته خود من با کسی در ارتباط نیستم و فقط تمرین می کنم 

و بعد به خوابگاه می روم.
ملی پوش روئینگ در پاسخ به این پرسش که بالتکلیفی که در مورد 
برگزاری قطعی مسابقات وجود دارد، او را بی انگیزه نکرده است؟ تاکید کرد: 
شرایط برای همه یکسان است و نمی توان تمرینات را رها کرد چون در غیر 
این صورت تنها کسی که ضرر می کند خود ما ورزشکاران هستیم. ماه ها 
تمرین کرده ایم و حیف است که بخواهیم بی انگیزه شویم و تمرینات را 
رها کنیم. از طرفی من سهمیه المپیک را می خواهم بنابراین هر چه دارم را 
می گذارم تا بتوانم سهمیه را به دست بیاورم. در حال حاضر نیز رکوردهایم 

خوب است و خودم از وضعیتم نسبت به سال گذشته راضی هستم.
او در مورد اینکه خبر جدیدی برای برگزاری قطعی مسابقات انتخابی 
المپیک اعالم شده است یا خیر، گفت: فعال خبر جدیدی اعالم نکرده اند 
البته اگر بخواهند  سهمیه ها را براساس نتایج قهرمانی آسیا سال گذشته 
اعالم کنند که من می گیرم و اگر هم مسابقه انتخابی المپیک برگزار شود 
که من برای گرفتن سهمیه  به رقابت می پردازم و در هر دو صورت برایم 

فرقی ندارد.
قهرمان روئینگ آسیا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه مسئله 
استخدام او حل شده است؟ تصریح کرد: خیر و هیچ کسی هم در این مورد 
سوالی نمی پرسد. رییس فدراسیون دی ماه سال گذشته به من گفت نگران  
مسئله استخدامم نباشم اما االن دارد یک سال می شود که هیچ خبری نشده 
است. البته نامه نگاری ها شده است اما کسی نیست که به نامه ها نگاهی 
بیندازد. این مسئله استخدام حل شود دغدغه فکری من نیز کمتر خواهد شد.

مربی هندبال بانوان: 
ادامه لیگ بستگی به برنامه كشوری دارد

نشیمن شافعیان گفت: مسابقات دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان قرار 
است به میزبانی مشهد برگزار شود اما ادامه مسابقات منوط به برنامه کشوری 

دارد البته تا این لحظه چیزی در مورد لغو مسابقات به ما اعالم نشده است.
سرمربی تیم هندبال بانوان اشتادسازه مشهد، در مورد آغاز مسابقات 
دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان اظهار کرد: ما بعد از مسابقات دور رفت 
به مشهد برگشتیم و مسابقات دور برگشت هم قرار است در مشهد انجام 
شود. البته هنوز به ما چیزی در مورد لغو مسابقات اعالم نکرده اند. تمرینات 
تیم ما در حال انجام است و انجام مسابقات بستگی به برنامه کشوری دارد. 
باید ببینیم تعطیلی و اعمال محدودیت در کشور چگونه خواهد شد. هنوز تا 
این لحظه که هیچ خبری نبوده و قرار است همان موعد مقرر یعنی یک آذر 
مسابقات شروع شود. اما با توجه به اینکه قرار است از یک آذر در کل کشور 

تعطیلی داشته باشیم نمی دانیم شرایط چه خواهد شد.
شافعیان در خصوص مسابقات دور رفت لیگ برتر هندبال بانوان و شرایط 
تیمش در این دور نیز افزود: در گروه خودمان صدرنشین شدیم. دور اول شرایط 
طوری بود که تیم هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بود و بازیکنان شرایط 
نسبی داشتند. در ابتدای گرم کردن به دلیل مصدومیت نیز چند بازیکن خوب 
خود را از دست دادیم و شرایط طور دیگر برای ما رقم خورد. از نظر تاکتیک 
کمی شرایط تیم بهم ریخت اما خداراشکر توانستیم 6 امتیاز دور نخست را 
کسب کنیم و صدر نشین باشیم. در این مدت هم تمرینات خوبی را داشتیم 

و بازیکنانم برای دور بعد آماده هستند.
سرمربی تیم هندبال بانوان اشتادسازه مشهد در ادامه گفت: خداراشکر بعد 
از مسابقات دور اول هیچ مشکلی از بابت شیوع کرونا و مبتال شدن بازیکنان 
به این بیماری نداشتیم. تیم ما خیلی پروتکل های بهداشتی را رعایت می کند 
و هر هفته تست کرونا گرفته شد. بازیکنانمان هیچ رفت و آمدی به بیرون 

ندارند خداراشکر مشکل خاصی نداشتیم.
شافعیان در پایان گفت: باید از فدراسیون تشکر کرد که با توجه به شرایط 
سخت مسابقات دور رفت را برگزار کردند. همچنین باید از مسئوالن باشگاه 
هم تشکر کرد که حمایت کامل را در این شرایط از ورزشکارانش داشته است.

گل های ملی رونالدو بهتر است یا مسی؟ 
ستاره پرتغالی از لحاظ آمار گلزنی با تیم ملی برتری آشکاری دارد 

اما در یک بخش مهاجم آرژانتینی بهتر کار کرده است.
به گزارش بی ساکر، با وجود این که لیونل مسی بیشترین توپ طال 
را به دست آورده اما در خیلی از آمارها کریستیانو رونالدو برتر از ستاره 
آرژانتینی است. یکی از آن ها عملکردشان در تیم ملی است که اختالف 

زیادی با هم دارند. 
مهاجم آلبی سلسته از فتح عنوان با آرژانتین بی نصیب بوده اما رونالدو 
تاکنون دو جام را با کشورش باالی سر برده است. ستاره پرتغالی در سال 
2۰۱6 یورو را فتح کرد و در سال 2۰۱9 قهرمان لیگ ملت ها شد. با این 
حال مسی نه در کوپا آمه ریکا و نه جام جهانی که چهار فینال را تجربه 

کرد جامی به دست نیاورد. 
از لحاظ گلزنی دو ستاره کنونی جهان فوتبال آمار قابل توجهی را به 
ثبت رساندند. مهاجم پرتغالی در ۱69 بازی ۱۰2 گل به ثمر رسانده و 3۱ 
پاس گل داده است. او کمتر از هشت گل با رکورد علی دایی )۱۰9 گل(، 

برترین گلزن تاریخ تیم های ملی فاصله دارد. 
مسی فاصله زیادی با این آمار دارد. ستاره آرژانتینی در ۱4۱ بازی 
7۱ گل و 42 پاس گل داده است. برتری رونالدو در تعداد تیم هایی که 
دروازه شان را باز کرده است هم دیده می شود. CR7 برابر 4۱ تیم مختلف 
گلزنی کرده است و لئو مقابل 29 تیم. البته کریستیانو تاکنون دروازه تیم 
بازی(،  )در شش  فرانسه  بازی(،  چهار  )در  آلمان  همچون  بزرگی  های 
انگلیس )در سه بازی(، ایتالیا )دو بازی( و برزیل )سه بازی( را باز نکرده 

که این کار را مسی انجام داده است.  
در میان تیم های بزرگ مهاجم آرژانتینی تنها برابر هلند ناکام مانده 
بازی  برابرش  بار  تیم دیگری است که مسی دو  بازی(. قطر  است )دو 
کرده اما نتوانسته گلزنی کند. در میان تیم های برجسته دیگر که تنها 
یک بار مقابلشان بازی کرده است نام بلژیک، سوئد و ژاپن دیده می شود. 
مسی بیشترین گل را برابر برزیل، اروگوئه، پاراگوئه و اکوادور به ثمر 
رسانده و دروازه هر کدام را پنج بار باز کرده است. دروازه مکزیک و شیلی 
هم سه بار توسط کاپیتان آلبی سلسته باز شده است. از طرفی رونالدو 
در میان تیم های بزرگ تنها توانسته چهار بار دروازه هلند را باز کند و 
بیشترین گل ها را مقابل لیتوانی )7گل(، سوئد )7گل(، آندورا )6 گل( و 

ارمنستان )5گل( به ثمر رسانده است. 
درست است که رونالدو دروازه تیم هایی بیشتری را باز کرده اما برابر 
تیم های بزرگ، خوش شانس نبوده است. از طرفی مسی مقابل رقیبان 
بزرگ مانند یک ستاره ظاهر شده است. هر دو بازیکن به شکلی در این 

رقابت خاص برنده هستند.

بسته نگه داشتن دروازه بیش از یک سال و نیم!

تیم ملی اسپانیا بیش از یک سال و نیم است که در بازیهای خانگی 
دروازه اش را بسته نگه داشته است.

به  شب  شنبه  سه  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  ساکر،  بی  گزارش  ه  ب
پیروزی برابر آلمان نیاز دارد تا به مرحله نهایی لیگ ملت ها صعود کند. 
الروخا در حالی میزبان ژرمن ها خواهد بود که شش بازی است در خانه 

گل نخورده است.
تساوی یک بر یک شاگردان لوییس انریکه مقابل سوییس و پیروزی 
3 بر یک آلمان برابر اوکراین، اسپانیا را به پیروزی مقابل ژرمن ها محکوم 
کرده است. اگر الروخا نتواند در رتبه نخست قرار بگیرد در مرحله نیمه 

هایی حضور نخواهد داشت. 
اما اسپانیا آخرین بار دروازه اش توسط جاشوا کینگ از روی  نقطه 
پنالتی مقابل نروژ در انتخابی یورو باز شد. این دیدار بیست و سوم مارس 
2۰۱9 در مستایا برگزار شد و الروخا با گل های رودریگو مورنو و سرخیو 

راموس 2 بر یک مهمانش را شکست داد. 
پس از این دیدار اسپانیا در شش بازی میزبان بوده و دروازه اش را 
بسته نگه داشته است. در انتخابی یورو توانست 3 بر صفر سوئد را شکست 
دهد، با چهار گل جزایر فارو را مغلوب کرد، هفت بار دروازه مالت را باز کرد 
و پنج بر صفر برابر رومانی پیروز شد. الروخا در لیگ ملت ها با چهار گل 

اوکراین را شکست داد و با یک گل مقابل سوییس پیروز شد. 
آخرین شکست اسپانیا در خانه در سویا رقم خورد. این تیم پانزدهم 
اکتبر 2۰۱۸ در لیگ ملت ها در ورزشگاه بنیتو ویامارین به مصاف انگلیس 
رفت و 3 بر 2 شکست خورد.  در آن روز رحیم استرلینگ در نیمه نخست 
2 گل به ثمر رساند و مارکوس راشفورد گل دیگری را وارد دروازه اسپانیا 
کرد. الروخا نزدیک بود در نیمه دوم بازی را به تساوی بکشاند و پاکو 
آلکاسر و سرخیو راموس گل های میزبان را به ثمر رساندند اما آن ها 

برای جبران نتیجه کافی نبودند.

هراس مدافع PSG از رویارویی با كاوانی
برزیلی  مدافع  مارکینیوش، 
پاری سن ژرمن تقابل با ادینسون 

کاوانی را دشوار توصیف کرد.
کردن  سپری  از  بعد  کاوانی 
پاری  در  العاده  فوق  فصل  هشت 
به  شدن  تبدیل  و  ژرمن  سن 
باشگاه،  این  تاریخ  گلزن  بهترین 
شده  جدا  تیم  این  از  تابستان  در 
این  شد.  منچستریونایتد  راهی  و 

دو تیم به زودی در مرحله برگشت دور گروهی لیگ قهرمانان به مصاف 
یکدیگر می روند و مارکینیوش در مورد دشواری های بازی کردن مقابل 

کاوانی صحبت کرده است.
مارکینیوش گفت: »برای من بازی کردن در کنار ادینسون کاوانی 
بسیار خوب و خوشایند بود، زیرا از نظر من او مهاجم بزرگی محسوب می 
شود. در تقابل های رودررو باید بسیار مراقب کاوانی بوده و سعی کنید او 

را به بهترین شکل ممکن از جریان بازی خارج کنید.
اینگونه  تا  شوم  روبرو  بزرگی  مهاجمان  با  دارم  دوست  واقعا  من 
تمرین  بهترین شکل ممکن  به  و  برده  باال  را  بازی خود  بتوانم سطح 
کنم. این همان چیزی است که باعث پیشرفت و رشد روزمره شما می 
شود. کاوانی مهاجمی فرصت طلب و تاثیرگذار بوده که حضورش باعث 
منفعت هر تیمی می شود. ما می دانیم که او برای تیمش چقدر مهم 
بوده، کاوانی  در همه جای زمین حضور یافته و هم در حمله و هم در 
باید ۱۰۰ درصد تمرکز  امور دفاعی شرکت می کند. در مقابل کاوانی 
تواند  می  اشتباهی  کوچکترین  از  گیری  بهره  با  او  زیرا  باشیم،  داشته 

یک گل به ثمر برساند.«

اسکار،  هالک،  اینیستا 
تالیشکا و یک دوجین ستاره 
بازیکنانی  دیگر؛  سرشناس 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  روزگاری  که 
تالش  حاال  و  می کردند  آفرینی  نقش 
در  پرسپولیس  حریف  تا  کرد  خواهند 

فینال آسیا شوند.
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق 
به مصاف یکدیگر  تیم  آغاز شد و ۱5 
از بازی های  خواهند رفت. نکته مهم 
تیم شرقی این است که دستکم نیمی 
از آن ها به بازیکنان خارجی خود متکی 
هستند و حتی تیمی نظیر گوانژو اورگراند 
پاسپورت  با  بازیکن  چهار  بر  عالوه 
غیرچینی، با اعطای شهروندی چین به 
بازیکنان  چهار فوتبالیست دیگر، شمار 
خارجی خود را به عدد ۸ رسانده است.

بازیکن   ۱۱ باشد  قرار  اگر  اما 
یکجا  آسیایی  شرق  های  تیم  خارجی 
پرسپولیس  مصاف  به  و  شوند  جمع 

بروند، این ۱۱ نفر چه کسانی هستند؟
گیو  یرو  ا پارک  بان:  زه  دروا

)یوکوهاما مارینوس(
تیم  یک  ره  شما بان  زه  ا درو
ای  کره  پاسپورت  مارینوس  یوکوهاما 
ژاپنی گلری می کند.  تیم  برای  و  دارد 
این دروازه بان 3۰ ساله سال گذشته با 
تیمش قهرمان جی لیگ ژاپن شد و خود 
نیز در میان بهترین دروازه بانان لیگ 
ژاپن قرار داشت و حاال امیدوار است تا 
توانایی های خود را در دیدارهای قاره 
ای به نمایش بگذارد. به جز او هیچ تیم 
شرقی حاضر در لیگ قهرمانان، از دروازه 

بان خارجی استفاده نمی کند.
مدافعان: توماس فرمالن )ویتسل 
کوبه(، دیو بولتویی )اولسان هیوندای( و 

دونیل هنری )سوون سامسونگ(
به  بارسلونا  از  فرمالن  توماس   *
و حاال هم  پیوست  ژاپن  ویتسل کوبه 
پیراهن  او  اینیستاست.  آندرس  تیمی 
و  آرسنال  رم،  آاس  آژاکس،  های  تیم 
بارسلونا را برتن کرده و 7۸ بازی ملی 
در کارنامه دارد. او همچنین با آبی اناری 
ها 9 قهرمانی به دست آورد و با سابقه 
سومی جام جهانی، یکی از پرافتخارترین 
بازیکنان حال حاضر در لیگ قهرمانان 

آسیا به شمار می رود.
* دیو بولتویی مدافع هلندی شاغل 
در کی لیگ کره جنوبی است. او از سال 

بوندس  در  فصل  سه  مدت  به   2۰۱4
لیگا پیراهن تیم نورنبرگ را برتن کرد 
حضور  نیز  هلند  هیرنفین  در  سپس  و 
داشت اما هیچگاه به پیراهن ملی الله 
های نارنجی نرسید. با این حال بولتویی 
مدافعی سرشناس و شاخص در سطح 

فوتبال آسیا به حساب می آید.
نسبتا  مدافعی  هنری  دونیل   *
در  که  می شود  محسوب  قیمت  گران 
او  دارد.  حضور  سامسونگ  سوون  تیم 
از سال 2۰۱5 تا 2۰۱7 در عضویت تیم 
وستهام بود و همچنین برای تیم های 
به  نیز  اف سی  تورنتو  و  راورز  بلکبرن 
میدان رفت. ملیت هنری کانادایی است 
و وی با قد و قامت ۱۸۸ سانتی متری، 

مدافعی تنومد شناخته می شود.
ر  سکا ا و  لک  ها  : ها فبک  ها
اینیستا  آندرس   )SIPG )شانگهای 
)ویتسل کوبه(، آندرسون تالیشکا )گوانژو 
)شانگهای  بیا  ام  استفان  اورگراند(، 

شنهوآ(
شده  شناخته  از  یکی  هالک   *
آسیاست.  در  شاغل  بازیکنان  ترین 
استایل  و  بدنی  آمادگی  خاطر  به  او 
فیزیکی اش به شدت مورد توجه بوده 
و همچنین سرعت باال و شوت هایش، 
از این بازیکن ستاره ای شاخص ساخته 
پیراهن شانگهای  برزیلی  است. هالک 

SIPG را برتن دارد.
* اسکار به عنوان استعدادی برتر 
و  پیوست  چلسی  به  برزیل  فوتبال  در 
پنج فصل در این تیم حضور داشت اما 

سرانجام پیشنهاد پرطمطراق چینی ها او 
را به آسیا کشاند. وی همچنین 4۸ بازی 
حاال  و  داده  انجام  برزیل  ملی  تیم  در 
شانگهای  ترکیب  در  کارآمد  ای  مهره 

SIPG است.
معرفی  به  نیاز  اینیستا  آندرس   *
ندارد. او ۱7 سال در بارسلونا عضویت 
تیم  این  با  قهرمانی  جام   32 و  داشت 
سالگی   36 در  اینیستا  آورد.  دست  به 
همچنان بازیکنی بزرگ در سطح فوتبال 
آسیا محسوب می شود و باتجربه گلزنی 
در فینال جام جهانی وارد لیگ قهرمانان 
به  را  کوبه  ویتسل  تا  شد  خواهد  آسیا 

بهترین نتایج تاریخش برساند.
درخشش  با  تالیشکا  آندرسون   *
در سوپرلیگ ترکیه در اذهان ماندگار 
شده است. این بازیکن نیز مثل اسکار 
در  می تواند  و  است  برزیلی  هالک  و 
به  وینگر  و  هجومی  هافبک  پست 
خوش  بازیکنی  تالیشکا  برود.  میدان 
که  است  شوتزنی  قابلیت  با  تکنیک 
اورگراند  گوانژو  طرفداران  تردید  بی 
برای موفقیت در لیگ قهرمانان به او 

دل بسته اند.
ویدیوی  با  که  بیا  ام  استفان   *
به  دوحه  فرودگاه  از  خود  گذشته  شب 
تجربه  با  شده،  تبدیل  توجهات  کانون 
در  و  آمده  آسیا  فوتبال  به  زیاد  بسیار 
34 سالگی همچنان بازیکنی کارآمد به 
حساب می آید. ام بیا در اللیگا )سویا(، 
پی  )کیو  جزیره  )مارسی(،  لوشامپیونه 
میدان  به  دیگر  معتبر  لیگ  چند  و  آر( 

رفت و یک هافبک دفاعی خوش نقش 
محسوب می شود.

مهاجم: مارکو آرناتوویچ )شانگهای 
)SIPG

تیم  برای  انتخاب یک مهاجم   *
سختی  بسیار  کار  آسیا،  شرق  منتخب 
است اما احتماال شما هم موافق باشید 
گزینشی  آرناتوویچ،  مارکو  انتخاب  که 
هوشمندانه است. بازیکنی که ۸5 بازی 
با پیراهن تیم ملی اتریش انجام داده و 
اینترمیالن، وردربرمن،  بازی در  سابقه 
استوک سیتی، وست هام و... را دارد. او 
در  برای وستهام 2۱ گل  در دو فصل 
لیگ جزیره زد و در حالی که بسیاری 
پیش بینی می کردند که در 29 سالگی 
به  باشد،  داشته  بزرگ  انتخاب  یک 
بی  حاال  و  شد  ملحق  چین  سوپرلیگ 
گمان بزرگترین مهاجم حاضر در لیگ 

قهرمانان آسیا منطقه شرق است.
نیمکت ذخیره:

تیم  ین  ا ذخیره  نیمکت  برای 
شد  خواهند  نامزد  بسیاری  بازیکنان 
شایستگی  شاید  بازیکن   7 این  اما 
سو  جی  پارک  باشند:  داشته  بیشتری 
اوسمار  اورگراند(،  گوانژو  )مدافع- 
)مدافع- اف سی سئول(، جیووانی مورنو 
جاکوب  شنهوآ(،  شانگهای  )هافبک- 
ویکتوری(،  ملبورن  )هافبک-  باترفیلد 
دیگو کاسترو )هافبک- پرث گلوری(، 
یوکوهاما  )مهاجم-  جونیور  مارکوس 
مارینوس(، دیگو اولیویرا )مهاجم- اف 

سی توکیو(

از شانگهای تا توکیو؛ از اینیستا تا اسکار؛

منتخب جهان در مقابل پرسپولیس! 

رد  آسیا  فوتبال  سیون  کنفدرا
درخواست فرجام خواهی باشگاه النصر 

عربستان را تایید کرد.
النصر عربستان بعد از رد درخواست 
توسط  پرسپولیس  از  تیم  این  شکایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت 
که با استخدام وکالی خارجی سرشناس 
شکایت  و  کند  استیناف  درخواست 

جدیدی را تنظیم کند.
سیون  ا ر کنفد ف  ستینا ا کمیته 
رسما  بیانیه ای  صدور  با  آسیا  فوتبال 
از رد درخواست استیناف باشگاه النصر 

خبر داد.
سایت رسمی لیگ قهرمانان آسیا و 
هم سایت های معتبر عربستانی و عربی 
خبر رد درخواست استیناف باشگاه النصر 

را تایید کردند.
ه  شگا با سمی  ر یت  سا ا  بتد ا
و  کرد  منتشر  را  خبر  این  پرسپولیس 
عربستانی  سایت های  از  بعضی  حتی 
خبر  پرسپولیس  باشگاه  از  نقل  به  هم 
دادند  النصر  استیناف  درخواست  رد  از 
عربستانی  رسانه های  بعد  دقایقی  اما 
و عربی به نقل از کنفدراسیون فوتبال 

باشگاه  شکایت  که  کردند  اعالم  آسیا 
پرسپولیس  و  است  شده  رد  عربستانی 

فینالیست باقی ماند.
الریاضیه تایید کرد که النصر باید 

۱۰۰۰ دالر هم جریمه پرداخت کند.
***

 CAS به  پرسپولیس  از  النصر 
شکایت می کند!

عربستان  در  ورزشی  برنامه  یک 
اعالم کرد که باشگاه النصر شکایت خود 
را از پرسپولیس ادامه می دهد و این بار 

به CAS شکایت می کند.
لنصر  ا ه  شگا با تالش  دومین 
عربستان برای محکوم کردن پرسپولیس 
نبرد. کنفدراسیون فوتبال  راه به جایی 
آسیا و کمیته استیناف شکایت باشگاه 
اتهام  به  را  پرسپولیس  از  عربستانی 
استفاده از بازیکنان غیر قانونی در نیمه 

نهایی لیگ قهرمانان آسیا رد کردند.
که  الریاضی«  المیدان   « برنامه 
در عربستان پخش می شود اعالم کرد 
که النصر دست بردار نیست و از وکیل 

 CAS به  بار  این  که  خواسته  برزیلی 
شکایت کند.

شکایت  رد  از  بعد  النصر  باشگاه 
این باشگاه توسط کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اعالم کرده بود که ابتدا به کمیته 
از آن به دادگاه داوری  استیناف و بعد 

ورزشی شکایت خواهد کرد.
سایت سعودی اسپورت هم نوشت 
بردن شکایت به CAS برای النصر 5۰۰ 
این  با  هزار دالر هزینه خواهد داشت. 
حال سران باشگاه با پرداخت این مبلغ 
مشکلی ندارند و به همین خاطر آنها بعد 
از رد درخواست توسط کمیته استیناف 
این بار شکایت خود را به دادگاه داوری 

ورزشی خواهد برد.
السبیعی،  فهد  راستا  همین  در 
خبرنگار و مفسر ورزشی در عربستان به 
 CAS باشگاه النصر هشدار داد که اگر
هم شکایت آنها را رد کند با محرومیت 
قهرمانان  لیگ  در  حضور  از  ساله  دو 
آسیا مواجه خواهند شد.با توجه به اینکه 
پروسه پاسخگویی در CAS بسیار زمان 
بر است بعید به نظر می رسد که شکایت 

باشگاه عربستانی راه به جایی ببرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

AFC تایید رد درخواست استیناف النصر توسط

مهدی مهدی خانی روز گذشته با 
پرسپولیس قرارداد دو ساله امضا کرد. از 
این ستاره جدید سرخپوشان چه می دانید؟

محمدرضا  حضور  پایانی  سال  در 
مهاجری در تیم پدیده )شهر خودرو( بود 
که او مهاجم کرمانشاهی و جوان نیروی 
سالگی   2۰ در  و  کرد  کشف  را  زمینی 
روزهای  اولین  تا  او شد  خواهان جذب 
حضور مهدی خانی در فوتبال حرفه ای در 
مشهد رقم بخورد؛ او که پیش از پیوستن 
به پدیده، عضو تیم ملی زیر 2۰ ساله ها 
بود با حضور در جمع شاگردان مهاجری 
توانست جواز حضور در تیم ملی زیر 23 
سوی  از  و  آورد  دست  به  هم  را  سال 
دیگر به رغم جوانی در ۱2 بازی در لیگ 
هفدهم فرصت حضور در میدان مسابقه 
را به دست آورد که برای یک جوان بیست 

ساله فرصت مغتنمی بود.
هر چند که مهدی خانی در فصل 
اول حضورش در پدیده نتوانست گلزنی 
خود  از  را  قابل قبولی  نمایش  اما  کند 
یحیی گل  با حضور  گذاشت؛  به جای 
مهاجری  محمدرضا  جای  به  محمدی 
خودرو،  شهر  سرمربیگری  کسوت  در 
مهدی خانی فرصت بازی بیشتری را هم 
پیدا کرد و نمایش درخشانی را از خود به 
جای گذاشت و به یکی از ارکان اصلی 
ترکیب شهر خودرو بدل شد. او در لیگ 
هجدهم و جام حذفی، 2۸ فرصت بازی 
پیدا کرد که ماحصل آن، 3 گل برای 

شهر خودرویی ها بود و نمایش درخشاِن 
شهر  غرب  گیالن  اهل  اصالتا  مهاجم 
برای  پیشنهاداتی  تا  شد  باعث  خودرو 

لژیونر شدن او مطرح شود.
مهدی خانی پیشنهاد تیم واراژدین 
کرواسی را پذیرفت تا خیلی زود در 22 
و  بچشد  را  شدن  لژیونر  طعم  سالگی 
اما  شماره 77 واراژدین را به تن کرد؛ 

تغییر و تحوالت پرشمار در روی نیمکت 
تیمش باعث نشد تا مهدی خانی فرصت 
حضور متوالی در ترکیب اصلی واراژدین 
برانکو  آورد. فصل گذشته  به دست  را 
کاراچیچ، بوریمر پرکویچ، لوکا بوناچیچ 
و سمیر تپالک سکان هدایت واراژدین 
را برعهده گرفتند اما در دوران هیچکدام 
جایگاه  مهدی خانی  سرمربی ها  این  از 

پیدا نکرد و  ثابتی در ترکیب واراژدین 
در مجموع فصل، ۱2 بار برای تیمش 
به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند.

در فصل جدید لیگ کرواسی هم 
سپری  را  خوبی  روزهای  واراژدین  که 
نمی کند و با 7 امتیاز، قعرنشین جدول 
رده بندی به شمار می رود و شاید همین 
مسئله و فرصت کم بازی در ترکیب تیِم 
تپالک باعث شده تا مهدی خانی تصمیم 
به بازگشت به فوتبال ایران را بگیرد؛ او 
گهر  گل  تیم  از  پرسپولیس،  از  جدای 
سیرجان هم پیشنهاد جدی را داشته که 
گویا مدیران سرخ پوشان پایتخت موفق 
از سبد خرید سیرجانی ها  را  او  شده اند 
بار  تا محمدمهدی مهدی خانی  بربایند 
دیگر فرصت حضور در جمع شاگردان 

گل محمدی را به دست آورد.
به  مهدی خانی  نتقال  ا موضوع 
عیسی  نشینی  جا ی  برا پرسپولیس 
آل کثیر در دوران محرومیت 6 ماهه او 
بازیکن  و  است  نهایی شده  فوتبال،  از 
سربازی  روزهای  که  سایپا  آکادمی 
خود را در تیم نیروی زمینی گذراند و 
پس از آن در تیم پدیده )شهر خودرو( 
زیرنظر مهاجری کشف شد و با یحیی 
رسید، پس  به شکوفایی  گل محمدی 
از حضوری کوتاه مدت در فوتبال اروپا، 
حاال  دوباره به فوتبال ایران بازگشته و 
بازهم فرصت همکاری با گل محمدی 

برای او فراهم شده است.

مهدی خانی به پرسپولیس پیوست؛

آشنایی با جانشین آل کثیر!
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عبدالعلی دستغیب و ... محمدعلی بهمنی، فیض شریفی، یوسف علیخانی، مهدی نجابت، شهریار عباسی، 
مهدی قزلی، محمد حنیف، جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق و بهاره شفیعی اختصاصی دنیای جوانان

انیس کنج تنهایی
کتاب است

عبدالرحمان جامی

انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است

بود بی مزد و منت اوستادی
ز دانش بخشدت هر دم گشادی

ندیمی، مغزداری، پوست پوشی
به سّر کار گویایی خموشی

درونش همچو غنچه از ورق پر
به قیمت هر ورق زان یک طبق در

ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت
گر ایشان را زند کس بر لب انگشت

به تقریر لطایف لب گشایند
هزاران گوهر معنی نمایند

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
بزرگی تمدن اسالمی ایرانی ما با کتاب شناخته می شود و اگر 
باید توجه به کتاب  بخواهیم به آن جایگاه بزرگ برگردیم، 

را رونق بدهیم.
محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، با اشاره به اهمیت هفته کتاب و فعالیت های این هفته، 
گفت: کتاب سرمایه تمدن اسالمی و ایرانی ما است و تمدن ما 
با کتاب شناخته می شود. اگر در جایی از تاریخ به بزرگی از 
ما یاد می شود با کتاب بوده است و اگر بار دیگر بخواهیم آن 
بزرگی و جایگاه را داشته باشیم، باید کتاب را با توجه بیشتر 

به آن و برگزاری چنین برنامه هایی رونق بدهیم.
است در جستجوی  این زمینه ضروری  در  افزود:  وی 
راه هایی باشیم که می توانند موجب منزلت و بزرگی جایگاه 
فرهنگ  ترویج  از طریق  این مهم می تواند  و  کتاب شوند 
و  جامعه  در  کتاب  نقش  اعتالی  کتابخوانی،  و  مطالعه 
با  آید.  دست  به  کتاب،  نویسندگان  و  مولفان  به  احترام 

در  کتاب  تاریخی  شکوه  می توانیم  راه هایی  چنین  یافتن 
ایران را احیا کنیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: همچنین الزم است 
کتاب در سیستم آموزشی و اداری ما جایگاه مناسبی پیدا کند 

و به آن احترام گذاشته شود.
 وقتی یک مدیری کتاب بخواند به طور قطع کارمندان 
به  اداری  سیستم  یک  در  وقتی  خوانند.  می  کتاب  هم  او 
کتاب ارزش و بها داده شود این بها و ارزش از سوی بقیه 
کارکنان آن مجموعه هم صورت می گیرد. در خانواده ها 
نقش  تواند  می  خانواده  پدر  و  است  به همین صورت  هم 
مهمی در عالقه  مندی اعضای خانواده به کتاب و مطالعه 

آن داشته باشد.
جوادی افزود: گام اول برای رونق بخشی به حوزه کتاب 
باید توسط کسانی برداشته شود که عالقه مند به ترویج کتاب 
هستند. با چنین کارهایی می توانیم به حوزه کتاب و کتابخوانی 

رونق ببخشیم و شاهد جایگاه بهتری برای کتاب باشیم.

بزرگی تمدن ما با کتاب شناخته می شود

شرویندخت ایازی گفت: 
این بوده است که  تالشم بر 
تبار  و  ایل  و  زعفرانیه  باغ 
کوچک  جامعه ای  نماد  آن،  در  ساکن 
آن  در  را  خودش  نقش  طبیعت  باشد، 
ایفا کند و ساکنین آن هر یک واگویه ای 

هستند از افراد یک جامعه.
باغ  آهوی  »غزال،  تازگی  به 
شرویندخت  رمان  اولین  نیه«  زعفرا
و  روشنگران  انتشارات  توسط  ایازی، 
مطالعات زنان به چاپ رسیده است. این 
رمان که در دوره قاجاریه اتفاق می افتد با 
زبانی تاریخی آن دوره، داستان زندگی 
دو خانواده را در تهران آن زمان تصویر 
می کند. هر یک از این خانواده ها نماد 
یک طبقه در جامعه آن زمان هستند و 
ایازی با به کارگیری تضادی که میان 
روایت  است  برقرار  مدرنتیه  و  سنت 
خودش را از عشق دختری به نام غزال 
ارایه می دهد. نویسنده معتقد است که 
هر تغییری در ابتدا باید در چهار دیوار 
شخصی انسان رخ دهد »غزال، آهوی 
باغ زعفرانیه« در دل تاریخ اتفاق می افتد 
اما نسبتی با مستندات تاریخی ندارد و 
یک نوع روایت شخصی از تاریخ است 
و به همین سبب این رمان را می توان 
رمانی در ژانر تخیلی به حساب آورد. در 
ادامه گفت وگویی با شرویندخت ایازی، 

نویسنده این کتاب را  می خوانید.
* اولین نکته ای که بعد از خواندن 
»غزال، آهوی باغ زعفرانیه« در ذهنم 
دوره  یک  خاص  زبانی  شد،  برجسته 
تمام  با  را  آن  شما  که  بود  تاریخی 
به  تاریخی  زبان  دستور  ویژگی های 
بیشتر  باره  این  در  بودید.  گرفته  کار 

توضیح دهید. 
** در روزگارانی که همه روابط 
لطافت  از  که  ابزاری  به  است  وابسته 
فقط نام نرم افزار را یدک می کشند، دلم 

خواست به اصل کالم برگردم و گذری 
بزنم بر آنچه نامش ادبیات بود و آنچه 
ما را از دیگر خطوط برجسته نقشه ها به 

نام مرز تمایز می داده است.
 * ایده نوشتن این رمان از کجا به 
ذهن تان آمد و چرا تاریخ رویداد آن را 
در اواخر دوره قاجاریه انتخاب کرده اید؟ 
آن  مقدمه  در  که  همان طور   **
و  عشق  چیز  هر  از  بیش  شده  آورده 
قدیمی  بافت های  به  که  عالقه ای 
دیدن  بار  هر  با  که  داشتم  دوران  آن 
ساختمان های آن دوران خلسه ای گس در 
وجودم جاری می شد و پس از آن مدیون 
دوره های مدیتیشن و تمرین در آرامش 
ذهن و سکوت ذهنی ام بوده است. اواخر 
دوره قاجار علی رغم وجود مستندات برایم 

همیشه پر رمز و راز بوده است.  
باغ  آهوی  »غزال،  در  شما   *
در  برخوردار  خانواده  دو  به  زعفرانیه« 
از  دارید.  اشاره  زعفرانیه  و  شمیرانات 
شباهت ها و تفاوت هایی که جدال بین 
می آورند،  وجود  به  را  خانواده  دو  این 

بیشتر بگویید. 
جریان  در  زعفرانیه  خانواده   **
و  قرارداده  را  خود  اجتماعی  تغییرات 

خود  مالی  تمکن  اشرافیت،  علی رغم 
به  رو  دنیای  با  راه همسو شدن  در  را 
از  است.  کرده  صرف  دوران  آن  رشد 
فراگیری  و  دختران  به  تحصیل  اجازه 
زبان ها  بر  عالوه  دوران  آن  هنرهای 
کرده  جزم  را  خود  عزم  موسیقی،  و 
بیرون  پستوها  از  را  بانوان  که  است 
تعدد  به  را  بانوان  با  و هم کالمی  آورد 
داده  ترجیح  دوران  آن  در  باب  زوجیِن 
در  ساکن  خانواده  طرفی  از  است. 
شمیرانات، اندازه اراضی و تملکات خود 
را روشنفکری دانسته ولی در فراسوی 
توی  در  تو  ازدواج  بسته  اعتقادات  آن 
و شاید عدم  خاندان خود، کم سوادی 
توجه به رشد فکری را یدک می کشد. 
در این میان اما دو جوان سعی در اثبات 
وجودی خود دارند، در شمیرانات والده 
این تغییر را جسارت می داند در حالی که 
در زعفرانیه به حمایت و تفکرات والدین، 

این ستیز جلوه ای برتر دارد.
* غزال نماد کدام یک از دختران 
این سرزمین در آن دوره تاریخی خاص 

است. آیا او نماد یک تابوشکن است؟
** من بیشتر بر تابو شکنی تربیتی 
غزال تاکید دارم. غزال می توانست مانند 

هزاران دختر آن دوران با کمترین سواد، 
بهترین همسر شود، بعد از چند سال هم 
چندین فرزند قد و نیم قد داشته باشد و 
کتاب زندگی اش به چند صفحه نرسد. 
اما غزال، فرزند پدر و مادری است که 
سعی در رشد و تعالی او داشته اند و برای 
آینده فرزند خود از معیارها و عادت های 
با  آن دوران گذشته اند. بنابراین غزال، 
حمایت و هدایت پدر و مادرش می شود 
جزو معدود بانوان زمان خود، همان هایی 
قدم گذاشتند،  پرستاری  مدرسه  به  که 
آزادی خواه  فخرالدوله  می تواند  غزال 

باشد، می تواند تاج السلطنه باشد.
* در »غزال، آهوی باغ زعفرانیه« 
تقریبا هیچ تاریخ یا خاطره ای که مستند 
تاریخی باشد، نمی بینیم و همین ویژگی 
این رمان را یک رمان تخیلی می کند. 
درباره سویه تخیلی رمان بیشتر توضیح 

دهید.
باغ  آهوی  »غزال،  بله،   **
است.  بنده  افکار  زاییده  زعفرانیه« 
نگشته ام.  تاریخی  مستند  هیچ  دنبال 
مجال داده ام یک انقالب تربیتی یا یک 
تابوشکنی در یک باغ، باغ زعفرانیه اتفاق 
بیفتد. هدف فقط این بود که بگویم هر 
تغییری ابتدا می بایست در چهار دیواری 
شخصی ما داده شود. در ضمن مستندات 
تاریخی فرهنگ و پیشینه ای می خواهد 
که از توان دانش بنده خارج است. تالشم 
بر این بوده است که باغ زعفرانیه و ایل و 
تبار ساکن در آن، نماد جامعه ای کوچک 
باشد، طبیعت نقش خودش را در آن ایفا 
واگویه ای  یک  هر  آن  ساکنین  و  کند 

هستند از افراد یک جامعه.
 رمان »غزال، آهوی باغ زعفراینه« 
نوشته شرویندخت ایازی در 224 صفحه 
با قیمت 6۰ هزار تومان توسط انتشارات 
چاپ  به  زنان  مطالعات  و  روشنگران 

رسیده است. 

هر تغییری ابتدا باید در چهار دیواری شخصی ما اتفاق بیفتد 

»سفر قهرمان « به چاپ دوم رسید
با  قهرمان«  »سفر  کتاب  ترجمه 
محوریت زندگی و آثار جوزف کمبل توسط 

نشر مرکز به چاپ دوم رسید.
محوریت  با  قهرمان«  »سفر  کتاب 
زندگی و آثار جوزف کمبل با ترجمه عباس 
مخبر به تازگی توسط نشر مرکز به چاپ دوم 
رسیده است. چاپ اول این کتاب اردیبهشت 

سال 9۸ به بازار نشر عرضه شد.
قهرمان:  »سفر  فیلم  از  این کتاب 
که  شده  استخراج  کمبل«  جوزف  دنیای 
برای اولین بار در بهار سال ۱9۸7 در موزه 
هنرهای مدرن در شرق آمریکا و همچنین 
غرب  در  کارگردانان  صنفی  انجمن  تئاتر 
آمریکا به نمایش درآمد. استوارت ال. بروان 

درباره این کتاب می گوید: پس از بازنگری های فراوان، و حذف قسمت هایی از فیلم، از 
فیل کوزینو که دستیار تهیه فیلم بود و همراه با همکار تولید، جانل بالنیک، فیلمنامه 

را نوشته بود درخواست کردم که این کتاب را تدوین کند.
جوزف کمبل اسطوره شناس سرشناس معاصر آمریکایی است که مطالعات و 
پژوهش های زیادی در زمینه اسطوره شناسی، مذهب، ادبیات و فلسفه داشته است. 
او که ریشه ای ایرلندی داشت، متولد سال ۱9۰4 در نیویورک و درگذشته به سال 
۱9۸7 در هونولولو است. تأثیر دیدگاه های این چهره علمی را می توان روی فیلم های 

جورج لوکاس کارگردان سری فیلم های »جنگ ستارگان« مشاهده کرد.
»سفر قهرمان« عالوه بر »پیشگفتار بر ویراست یک صدسالگی کمبل« )به 
قلم فیل کوزینو در سال 2۰۰3(، »پیش درآمد« و »سپاسگزاری ویراستار«؛ ۸ فصل 

و یک موخره دارد که عناوین شان به ترتیب عبارت است از:
»فصل اول: دعوت به آغاز سفر«، »فصل دوم: جاده آزمون ها«، »فصل سوم: 
چشم انداز جستجو«، »فصل چهارم: دیدار با الهه«، »فصل پنجم: موهبت«، »فصل 
ششم: فرار جادویی«، »فصل هفتم: آستانه بازگشت«، »فصل هشتم: ارباب دو دنیا« 
و »موخره: ببر و بز«. پس از این هم، »آثار جوزف کمبل«، »کتابشناسی« و »نمایه« 
آمده اند.فیل کوزینو در پیش درآمدی که برای این کتاب نوشته، می گوید: زندگی 
جوزف کمبل از سال های بوفالو بین تا جنگ ستارگان را در بر می گیرد؛ و کارش از 
آپولو )ن( خدای یونانی تا سفینه فضایی آپولو. داستان او نیز حقیقتًا داستان قهرمانی 
هزارچهره است. رؤیای استوارت براون برای مستندکردن این داستان رنگارنگ نیز 
به نوبه خود سفری مکاشفه آمیز بود. کمبل سال ها از فیلمبرداران و کیش سلبریتی 
یادآوری می کرد که »این من نیستم، اسطوره ها هستند.«چاپ  به مردم  پرهیز و 

دوم این کتاب با 36۸ صفحه و قیمت 77 هزار و 5۰۰ تومان عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

اظهار نظری عجیب از عبدالعلی دستغیب 
منتقدان درباره مقام حاقظ اغراق می کنند

عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی 
پیش کسوت که به عنوان سخنران 
شب نخسِت ویژه برنامه هاِی هفته 
کتاِب مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
فارس سخن می گفت، با اظهاراتی 
فظ،  حا ه  ر با ر د نگیز  ا ل بر جنجا
سوی  از  را  بسیاری  واکنش های 

اهل فرهنگ برانگیخت.
دستغیب در سخنرانی خود با 
اشاره به اینکه ما هنوز هیچ اطالعی 
از جریان های ادبی بعد از شهریور 

سال 2۰ در شیراز نداریم، افزود: ما هنوز نمی دانیم روزنامه »عصر آزادی« 
به »پارس« تبدیل شد، یا فعالیت های ادبی افرادی همچون جعفر ابطحی، 

فریدون تولّلی، رسول پرویزی و... هنوز جایی معرفی نشده است.
 منتقد ۸9 ساله شیرازی سپس با بیان اینکه ما نمی دانیم صورتگر در 
شیراز چه اقداماتی انجام داده است، یادآور شد: پدر من با مرحوم عبدالنقی 
بهروزی بعد از شهریور 2۰ به جلسات ادبی می رفتند و آنجا افرادی همچون 
مهدی حمیدی شیرازی در یک انجمن ادبی با تمایالت چپ حضور داشتند.

نویسنده کناب »از حافظ به گوته« با اشاره به انتشار روزنامه »سروش« 
در آن زمان یادآور شد: امروز ضروری است که آثار نویسندگان و شاعران 
شیرازی در دهه 2۰ معرفی و شناخته شود، چراکه اگر این پیشینه فرهنگی 

مکتوب و مستند نشود، به طور کامل فراموش خواهد شد.
 * معین، غنی و زرین کوب، بهترین آثار را درباره حافظ نوشته اند

دستغیب در ادامه با اشاره به آشنایی خود با عنایت اهلل دستغیب )روحی 
دستغیب(، گفت: من از طریق پدرم با او آشنا شدم و از خالل گفت وگوهایش 

با پدرم با اندیشه و افکار او آشنایی پیدا کردم.
اتفاقی  طور  به  اینکه  بیان  با  سپس  شمال«  »مرثیه های  مترجم 
بارها تصمیم  افزود:  از عنایت اهلل دست غیب را به دست آورد،  دست خطی 
گرفتم این دست خط را مکتوب کنم، چراکه نقدی که بر حافظ نوشته بود، 

نقدی در خور بود.
نویسنده »نقد ادبی و نوعیت متن« در بخش دیگری از صحبت های 
خود به تحقیقات صورت گرفته درباره حافظ اشاره کرد و افزود: اصواًل ما 3 
نوع تحقیق درباره شاعران خود از جمله حافظ داریم که شامل گردآوری 
اثر محمد معین( است،  آن حافظ شیرین سخن  اثر  بهترین  )که  اطالعات 
او  پادشاهان هم عصر  زمانِی زیست حافظ و  تاریخچه ای درباره اطالعات 
)که قاسم غنی در این باره یادداشت ها و مالحظاتی در این باره نوشته است( 
و تاریخ عصر حافظ )که عبدالحسین زرین کوب کتاب از کوچه رندان را در 

این باره نوشته است(.
* حافظ شاعر دربار بود

عبدالعلی دستغیب در ادامه با بیان اینکه شغل حافظ همچون فرخی 
سیستانی شاعرِی دربار بوده است، افزود: سعدی برخالف حافظ از شاعرِی 

دربار فارغ بود.
به گفته دستغیب ، حافظ بجز دوره پنج ساله حکومت امیر مبارزالدین، 

در ادامه زندگی خود جزو شاعران دربار بوده است.
همچون  محققانی  آثار  به  اشاره  با  سپس  بت ها«  »شامگاه  مترجم   
این  کار  کرد:  بیان  رسانده اند،  چاپ  به  حافظ  درباره  که  آشوری  داریوش 
افراد پرداختن به حافظ نبوده است؛ چراکه فردی همچون آشوری اطالعی 

از ادبیات ندارد.
 * منتقدان مبالغه گر درباره مقام حافظ تعارف می کنند

عبدالعلی دستغیب با بیان اینکه عمده این محققان با ذکر اقوالی از 
آثاری همچون کشف االسرار به حافظ پرداخته اند،  متفکرانی مثل نیچه و 
یادآور شد: متاسفانه این آثار امروز حتی به عنوان منابع حافظ شناسی معرفی 
و در دسترس قرار گرفته اند، حال آنکه مضمون این آثار مضمونی ُمهمل 
و بی فایده است.دست غیب در پایان با اشاره به خاطره ای از خود با مسعود 
مقامی  چه  پرسیدم:  فرزاد  از  روزی  گفت:  حافظ  پژوه(،  و  )نویسنده  فرزاد 
برای حافظ قائل هستی؟ پاسخ داد: »شکوهمندترین پدیده فرهنگی ایران« 
حال آن که من معتقدم چنین گزاره ای درباره حافظ صحیح نیست و بیشتر 

به یک تعارف شبیه است.

نشست »بازاریابی در حوزه کتاب« 
خانه  موسسه  نشست های  سلسله  از 
کتاب و ادبیات ایران در بیست وهشتمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
با همکاری انجمن بازاریابی، با حضور 
علمی  انجمن  رئیس  مهرانی،  هرمز 
بازاریابی شعبه تهران؛ گالره مرتضایی، 
و  ایران  بازاریابی  علمی  انجمن  عضو 
محمدرضا مهدوی، مدیر روابط عمومی 
انجمن علمی بازاریابی شعبه تهران در 

سرای اهل قلم برگزار شد.
اینکه  با اشاره به   هرمز مهرانی، 
است،  بازاریابی  تجارتی  هر  زیربنای 
کتاب،  بازاریابی  در  گام  اولین  گفت: 
کتاب،  است.  بازار  پژوهش  و  تحقیق 
مولفان  و  است  اقتصادی  فعالیت  یک 
و ناشران باید از این فعالیت اقتصادی 
کسب درآمد کنند. دنیای نشر و محیط 
کتاب با توجه به تحوالت تکنولوژی و 
دنیای دیجیتال، تغییر کرده و به تبع آن، 

سلیقه مشتری نیز متحول شده است.
هدف  بازار  بعد،  گام  افزود:  وی 
محصوالت  است.  کتاب  مخاطب  یا 
نیاز  به  توجه  با  باید  کتاب،  حوزه  در 

تولید شود و هر  و سلیقه هر مخاطب 
خود  مشخص  هدف  بازار  باید  کتابی 
امروز  جوانان  سلیقه  باشد.  داشته  را 
تغییر پیدا کرده و نیاز جوانان هر نسل 
متاسفانه  است.  دیگر  نسل  از  متفاوت 
نیازسنجی مخاطب در بازاریابی کتاب، 
گام  نگرفته است.  ر  قرا توجه  مورد 
دیگر، تقسیم بندی بازار هدف در حوزه 
متغیر   4 براساس  باید  که  است  کتاب 
»موقعیت  »جمعیت شناختی«،  اصلی 
متغیر  و  »روان شناختی«  جغرافیایی«، 

»رفتارشناسایی« شود.
مهرانی در ادامه درباره برندسازی 
در حوزه کتاب به عنوان یکی از ابزارهای 
اصلی بازاریابی، توضیح داد: به طور مثال، 
کتاب  فروش  در  انقالبی  آمازون،  برند 
در دنیا ایجاد کرد. برندسازی در شرایط 
پاندمی کرونا، می تواند یکی از ابزارهای 
مشتری محوری  باشد.  کتاب  بازاریابی 
است  بازاریابی  و  برندسازی  زیربنای 
به بحث  باید  نشر  دنیای  ناشران در  و 
این  مدل های  و  روش ها  برندسازی، 

مفهوم اشراف داشته باشند.
* کتاب همچون دیگر کاالها باید 

تابع اصول بازار باشد
علمی  انجمن  عضو  مرتضایی،   
تعریفی  به  اشاره  با  ایران  بازاریابی 
شامل  بازاریابی  گفت:  بازاریابی،  از 
برای  سازمانی  و  فردی  فعالیت های 
تشخیص نیازهای مشتری و رسیدن به 
آن ها با تاکید بر رضایت مشتری است.

وی بیان کرد: در نگاه اول، به دلیل 
تفاوت ماهوی که کتاب با دیگر کاالها 
به  نیاز  کتاب  معتقدند،   برخی  دارد، 
همچون  نیز  کتاب  اما  ندارد؛  بازاریابی 
بازار  اصول  تابع  باید  کاالها،  دیگر 
بازاریابی ها،  ساده ترین  از  یکی  باشد. 

برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت 
سراسر  در  بین المللی  و  ملی  محلی، 
در  کتاب،  نمایشگاه  اولین  دنیاست. 
آلمان به صورت بازارچه کتاب برگزار شد 
و حاال نیز بزرگترین نمایشگاه کتاب در 

فرانکفورت آلمان برگزار می شود.
با اشاره به شکل گیری  مرتضایی 
و   ۱۸ قرن  در  کتاب  بازاریابی  مفهوم 
توسعه  بر  کتاب  نمایشگاه های  تاثیر 
زیر ساختی  مشکالت  به  مفهوم  این 
عنوان  ایران،  در  کتاب  نمایشگاه های 
در  کتاب  نمایشگاه های  مفهوم  کرد: 
همچنین  و  واقعی  به معنای  یران،  ا

بازار یابی در این رویداد ها نادیده گرفته 
گرفته شده است.

به گفته عضو انجمن علمی بازاریابی 
ایران، مورد بعدی، کتابفروشی ها هستند 
از لحاظ ظاهری  که نسبت به گذشته 
ارائه  جمله،  از  چشم گیری  تغییرات 
کتاب  کنار  در  فرهنگی  محصوالت 
برای  را  جذابیت هایی  که  داشته است 
از  دیگر  یکی  می کند.  ایجاد  مخاطب 
که  است  اینترنتی  فروش  تغییرات، 
نمونه مشخص و بارز آن برند آمازون 
است و کتاب با سرعت باالیی در این 
از  دیگر  یکی  می شود.  فروخته  سایت 
مرسومات در بازاریابی کتاب، این است 
که ناشران هر 6 ماه و یا یکسال لیستی 
از کتاب های انتشاراتی خود را در اختیار 
مخاطبان برای معرفی قرار می دهند که 
راه خوبی برای ارتباط با مخاطب خاص 
کتاب برای بازاریابی در این حوزه است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر موارد 
بازاریابی در ایران و جهان، گفت: یکی 
بازاریابی  بحث  در  مهم  موارد  از  دیگر 
کتاب، توجه شکل ظاهری کتاب است؛ 
این مولفه  به  در گذشته توجه چندانی 

و  ظاهری  شکل  امروزه  اما  شد،  نمی 
مخاطب  نظر  در  کتاب  وجودی  ابعاد 
فروش  موجب  و  است  جذاب  بسیار 
معرفی  می شود.  کتاب  سریع  و  آسان 
و نقد و بررسی کتاب، وبالگ ها، مراکز 
عمومی،  نه های  بخا کتا و  فرهنگی 
جشن  رات،  نتشا ا تبلیغاتی  یای  هدا
در  کتاب  تبلیغ  کتاب ها،  از  رونمایی 
و  ادبی  اقتباس های  ناشران،  سایت 
دیگر  از  کتاب ها  به  یز  جوا اهدای 
روش های بازاریابی در دنیا و ایران است 
که باید در تحقیقات بازاریابی کتاب به 

آن توجه شود.
مرتضایی بیان کرد: در حال حاضر، 
عرضه  در  برند«  ویژه  »ارزش  مفهوم 
محصوالت وجود دارد که باید در حوزه 
نشر مورد توجه قرار بگیرد. مولفه هایی 
چون آگاهی از برند، وفاداری به برند و 
نام  به  کلیتی  برند،  مشترک  داده های 
»ارزش ویژه برند« را تشکیل می دهند 
که باید در بحث برندسازی حوزه کتاب 
چنین  اگر  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد 
بستری فراهم شود، در حوزه بازاریابی 

کتاب بسیار موثر خواهد بود.

کتاب همچون دیگر کاالها باید تابع اصول بازار باشد

طوبی  »دکتر  نکوداشت  یین  آ
و  فیلسوف  بانوی  نخستین  کرمانی« 
رایزن فرهنگی و علمی ایران باحضور 
رییس  امرودی،  میثم  االسالم  حجت 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
تهران و چهره های فرهنگی و علمی 

برگزار شد.
مرودی،  ا میثم  حجت االسالم 
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
کتاب  هفته  تبریک  ضمن  تهران، 
و  حوزه  این  فعاالن  به  کتابخوانی  و 
عالمه  مفسراعظم،  یاد  گرامی داشت 
صاحب  طباطبایی،  سیدمحمدحسین 
در  جعفری  محمدتقی  و  »المیزان« 
آستانه روز جهانی فلسفه گفت: در کشور، 
میزان مطالعه مطلوب نیست، باید تالش 
شود مردم خوب کتاب بخوانند و کتاب 

خوب بخوانند.
وی در ادامه گفت: المیزان از جمله 
کتاب های فلسفی است که علم ما را در 
مقابل آنچه پیرامون ما هست افزایش 
می دهد. در سالروز در گذشت عالم ربانی 

باید برای خوب کتاب  المیزان  صاحب 
تالش  خواندن  خوب  کتاب  و  خواندن 
است  ای  دریچه  کتاب  که  چرا  کنیم؛ 
که ما را از خودخواهی نجات می دهد 
و موجب می شود حقیقت را آن طور که 

هست دریابیم.
هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
شهرداری تهران در ادامه طوبی کرمانی 
را  یاور امام و رهبری و به عنوان الگویی 
برای بانوان مطرح خواند و افزود: ایشان 
در امور بین الملل اولین رایزن فرهنگی 
در خارج از کشور بود و به عنوان نماینده 
امور  از  بسیاری  در  اسالمی  جمهوری 
زنان  که  همان طور  داشت؛  را  اولین ها 
در کشور ما با توانمندی، سواد و ایمان 

می توانند بدرخشند.
وی کرمانی را  واصل بین اهل 
سنت و شیعه دانست و گفت: ضریب 
لمللی  بین ا یزنی های  را در  و  ا نفوذ 
برجسته  شخصیت های  سایر  از  شاید 
وجود  از  گرفته  نشات  که  بود،  بیشتر 
به عنوان  و  بود  او  نورانی  و  مطهر 

مدرک  با  ایرانی  زن  فیلسوف  اولین 
گی  بزر ل  ا مد ، ، فلسفه کتری  فوق د
بانوی  این  سینه  بر  اسالم  درون  از 

بزرگوار زده شده است.
یادآورشد:  امرودی  حجت االسالم 
دکتر طوبی کرمانی نمونه بارز اخالق، 
شخصیت  و  ادب  بزرگواری،  محبت، 
یا  بودند گاهی در یک روز دو  وارسته 
سه جلسه داشتند که با شور و اشتیاق 
شرکت می کردند و این جلسه بهانه ای 
است تا ما بتوانیم زندگی این عالمان و 
ویژگی های اخالقی این افراد را به عنوان 

الگوهای موثر مطرح کنیم.
ن  کنو تا  : د کر کید  تا ی  و
سازمان  در  متعددی  کتابخانه های 
به  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
فرهنگی  و  علمی  شخصیت های  نام 
نامگذاری  امیدواریم  شده است؛  مزین 
کرمانی«  نام »طوبی  به  کتابخانه  این 
با  فرهنگ  دیدگاه،  نوع  این  ترویج  در 
نگاه به دین و جمهوری اسالمی باشد 
و خدا ما را یاری دهد از خادمین کتاب 

و مروجان مطالعه باشیم.
گروه  رییس  اشعری،  علی اکبر 
فرهنگی  سازمان  کتاب  ندیشه ورز  ا
کتاب  هفته  تبریک  ضمن  هم  هنری 
به کتابداران و دوستداران گفت: از این 
بانوی فرهنگی و علمی سخنان زیادی 
شنیده بودم. او در هر سطحی و مجلسی 
تاثیرگذار  بسیار  مختلف  مخاطبان  با 
بودند و سخنانشان به جان می نشست 
آنچه  معرفت  و  برسواد  عالوه  چون 

موجب اثربخشی صحبت و فعالیت های 
ارتباط  می شد،  کرمانی«  »طوبی  بانو 
فضایل  و  واال  شخصیت  و  خدا  با  او 

ایشان بود.
و  اخالق  شناخت  ضرورت   *

فضایل طوبی کرمانی  
کتابخانه  ماموریت  درباره  اشعری 
»طوبی کرمانی« بیان کرد: جست وجو 
در اخالق و فضایل این فیلسوف بزرگ، 
با سعی در ترویج فضایل اخالقی،شناخت 

تاثیرگذار  ویژگی های  و  کرامات  آثار، 
فرهنگی،  علمی،  عرصه های  در  وی 

بین المللی داشته باشیم.
پیام شرقی، فرزند طوبی کرمانی 
هم ضمن تشکر از سازمان فرهنگی و 
شهرداری تهران و استادان و میهمانان 
حاضر در مراسم،گفت: مادرم معتقد بود 
فلسفه در زندگی انسان مهم است و باید 
از کودکی آموخته شود، زیرا جدال های 
حد  در  منطقی  استدالل های  احسن، 
آن ها  فکر  در  کودکان  سن  و  بینش 
حک می شود و در بزرگسالی از شبهات 

مصون می مانند.
مرودی،  ا میثم  حجت االسالم 
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
رئیس  بطحائی،  سید محمد  تهران، 
مصطفی  پرورش،  و  آموزش  اسبق 
رحماندوست، شاعر و نویسنده، علی اکبر 
کتاب  اندیشه ورز  گروه  رئیس  اشعری، 
علیرضا  هنری،  فرهنگی  ن  ما ز سا
سعید  فرهنگی،  معاونت  فاطمیان پور، 
عمومی  روابط  مدیرکل  ئیان،  صدرا

مور  ا ئیس  ر ن،  نیا خا با با عباس  و 
هنری  فرهنگی  سازمان  کتابخانه های 
شهرداری تهران و  پیام شرقی، فرزند 
نشست  این  در  کرمانی  دکترطوبی 

حضور داشتند.
کتیبه  از  رونمایی  با  مراسم  این 
حضور  با  کرمانی  طوبی  زندگی نامه 

میهمانان خاتمه یافت.
»طوبی کرمانی« نخستین بانوی 
فوق  مدرک  دارای  ایران  فیلسوف 
فلسفه  دانش آموخته  و  فلسفه  دکتری 
تطبیقی و کالم، دبیرکل اتحادیه جهانی 
زنان مسلمان و مشاور دبیرکل مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی در امور بانوان و 
عضو هیات مدیره موسسه آموزش شهر 
بود و سال ها در مقام استادی دانشگاه به 
تربیت شاگردان و اندیشمندان بسیاری 

پرداخت.
این استاد برجسته دانشکده الهیات 
تهران،  دانشگاه  اسالمی  معارف  و 
نخستین رایزن فرهنگی زن جمهوری 
مقام  بعثه  اسالمی، عضو هیات علمی 

رایزن  بانوی  اولین  رهبری،  معظم 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
یونان، مولف ده ها مقاله و کتاب علمی و 
فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی زنان 
مسلمان بود. این بانوی فرهیخته نمونه 
بانواِن مسلمان  از روش و منش  عالی 
به  نسبت  خود  عمل  و  اندیشه  در  را 
مکتب  اسالمی،  انقالب  آرمان های 
حضرت  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه اي )دامت برکاته( 
به تصویر کشید. وی  و والیت پذیری، 
 ۱2 تألیف  مقاله،   6۰ از  بیش  نگارش 
کتاب ، شرکت در بیش از ۸۰ کنگره ملی 
و بین المللی در کارنامه علمی فرهنگی 

خود به یادگارگذاشته است.
شهریور ماه  کرمانی،  طوبی  دکتر 
باقی  دیار  به  سالگی   73 در    ۱399

شتافت.
کتابخانه طوبی کرمانی در خیابان 
جانبازان غربی، ۱4 متری لشگر، خیابان 
شهید حیدری، رو به روی بوستان کوثر 

تهران واقع شد ه است.  

آیین نکوداشت نخستین بانوی فیلسوف ایران برگزار شد
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»آن شرلی« از امشب روی آنتن می رود

امشب  از  شرلی«  »آن  سریال 
آبان جایگزین سریال  چهارشنبه 2۸ 
»خانه پوشالی« هر شب ساعت 23 از 

شبکه تماشا پخش خواهد شد.
این سریال، درام ، محصول سال 
2۰۱7 کانادا  و ساخته شده بر اساس 

کتاب  »آنه دختری از گرین گیبلز« نوشته 
لوسی ماد مونتگومری ساخته شده و برای نخستین بار از شبکه تماشا.

داستان سریال، در باره آنه دختر جوان و یتیمی است که در اواخر قرن 
نوزدهم زندگی می کند و در مسیر زندگی جدیدی در جزیره پرنس ادوارد 
قرار می گیرد. در اولین قسمت این مجموعه ماریال و متیو با تغییراتی در 
زندگی خود مواجه می شوند و در حالی که  برای سرپرستی پسری یتیم اقدام 
کرده بودند، با آنه مواجه می شوند، دختری با موهای نارنجی...عالقمندان 
می  توانند باز پخش این سریال را در ساعات پنج، هفت و ۱۱ روز ببینند.

دغدغه های نسل جوان در یک سریال تلویزیونی 

نقش  بازیگر  بهارمست،  فاطیما 
به  سرنوشت«  »از  سریال  در  »نغمه« 
تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی 
سیدمحمدرضا خردمندان با اشاره به دوری 
هفت ساله اش از عرصه اجرای تلویزیونی 
تأکید کرد ایفای نقش نغمه در این سریال 

برایش تجربه یی جدید است.  وی اضافه کرد: 
در فصل دوم سریال، نغمه نقش تعیین کننده ای 
نداشت، اما در فصل سوم با حوادثی که اتفاق می افتد، نقش نغمه قصه متفاوتی 
پیدا کرده و دارای هویت شده.  بهارمست با اشاره به این که چالش های فصل جدید 
نگاهی به دغدغه های نسل جوان دارد، گفت: تفاوت بین نقش من در فصل دوم 
و سوم را می توان از منظر دغدغه های دو نسل متفاوت هم دید. در این سریال 
بازیگرانی چون حسین پاکدل، پوریا پورسرخ، لیال بلوکات، مجید واشقانی، علیرضا 

استادی، فریبا نادری، مائده طهماسبی و... نیز خضور دارند.

تک آهنگ بی کالم »نوا« منتشر شد

به  »نوا«  بی کالم  آهنگ  تک 
حضور  و  ایوبی  ساالر  آهنگسازی 
کشور  مطرح  نوازندگان  از  تعدادی 
شد،  منتشر  ایرانی  موسیقی  ژانر  در 
که شامل قطعه هفت ضربی »نوا« با 

ریتم لنگ، است که ایوبی برای عود، سه 
تار و دف نوشته و ساخته است.ساالر ایوبی 
درباره مشخصات قطعه »نوا« اظهار داشت: در این قطعه بی کالم، فضایی 
حماسی، رزمی و در عین حال غمگنانه نهفته جریان دارد و اگرچه ظرفیت 
آن را داشت که کالم نیز بر آن بنشانم، اما ترجیح دادم برای تاثیرگذاری 
بیشتر، فقط از سازهای مضرابی و کوبه ای استفاده کنم. آواز نهفت که 
در قسمتی از این قطعه توسط عود اجرا می شود بیانگر مهجوریت و غم 
خنیاگرانی است که سال ها برای حفظ موسیقی تالش کردند و خون دل 

خوردند اما هیچ گاه چنان که باید و شاید به تالش آناان توجهی نشد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

فیلم سینمایی »صلیب« وارد مرحله پیش تولید شد

یی  سینما فیلم  لید  تو پیش 
براتی  علی  کارگردانی  به  »صلیب« 
یک  سرمایه گذاری  با  است  قرار  که 
کمپانی خارجی ساخته شود، آغاز شد.

ژانر  در  که  سینمایی  فیلم  این 
شد،  خواهد  ساخته  معمایی  جنایی- 

در خارج  از  صحنه هایش   زیادی  قسمت 
از کشور فیلمبرداری می شود و قرار است در آن از بازیگران خارجی و 

ایرانی استفاده شود.
و  برکه«  و  »ماهی  از  پس  براتی  علی  فیلم  سومین  »صلیب« 
»قاموس« و اولین همکاری این کارگردان با یک کمپانی بزرگ خارجی 

است.
تهیه کنندگی بخش ایران این روژه  را هادی انباردار برعهده دارد و 
وی گفت که به زودی بازیگران و عوامل اجرایی فیلم معرفی خواهند شد.
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سین
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محمد حسین زاده

ــه اي کــه  روز گذشــته در مصاحب
بــا نفیســه اللــه داشــتیم دربــاره 
همــکاري ســینماگران ایرانــي بــا 
ــم  ــت کردی ــه صحب ــینماگران ترکی س
و همینطــور از تولیــدات بین المللــي 
ســینماي کشــور ســخن گفتیــم. فیلــم 
ــم  ــقانه برای ــه ای عاش ــینمایی تران س
مهــرداد  کارگردانــی  بــه  بخــوان، 
ــن  ــترک بی ــول مش ــارزاده محص غف
ایــران و ترکیــه اســت کــه فروردیــن 
97 در ترکیــه  اکــران سراســری شــد. 
قــرار بــود در ایــران نیــز اکــران 
ــه دلیــل شــیوع  عمومــی شــود کــه ب
ــاد.  ــق افت ــه تعوی ــا ب ــروس کرون وی
پژمــان بازغــی، یوســف چیــم، افســانه 
جیــالن  بــوراک  علــی  و  پاکــرو 
ــم هســتند. قصــه  ــن فیل بازیگــران ای
ترانــه ای عاشــقانه برایــم بخــوان، 
ــه ای اســت  ــاره یــک جــوان ترکی درب
طریــق  از  تصادفــی  به طــور  کــه 
فضــای مجــازی وارد عالــم موســیقی 
می شــود. بــا مهــرداد غفــارزاده همــراه 
شــدیم تــا دربــاره ایــن فیلــم و تجربــه 
فیلمســازی و تولیــد محصول مشــترک 

ــیم... ــته باش ــی داش گفتگوی

ــران  ــه اک ــما در ترکی ــم ش -فیل
ــران  ــران فرصــت اک ــي در ای ــد ول ش

ــرد! ــدا نک پی
ــه شــیوع ویــروس  ــا توجــه ب *ب
کرونــا و تعطیلی ســالن های ســینمایی 
و  ســرمایه گذار  بــا  صحبت هایــی 
ــه  ــال ب ــا فع ــتیم، ام ــده داش تهیه کنن
ــم و  ــن آن فکــر نمی کنی اکــران آنالی
عالقمنــد بــه اکــران آنالیــن نیســتیم. 
ــاد  ــرایطي را ایج ــا ش ــفانه کرون متاس
کــرد کــه نمي توانیــم فعــال فیلــم 
ــم و  ــران کنی ــم اک ــینماها ه را در س

کمــاکان منتظــر هســتیم تــا وضعیــت 
ــد  ــرایطي برس ــه ش ــاري ب ــن بیم ای
کــه بتوانیــم فیلــم را در ســینما اکــران 

ــم. کنی

-فیلــم شــما در ترکیــه بــه چــه 
شــکل اکــران شــد؟

*فیلــم ترانــه ای عاشــقانه برایــم 
ــال تجــاری  ــم کام ــک فیل بخــوان، ی
اســت و تمــام عناصــر فیلــم تجــاری 
ــه  ــم ب ــا اینکــه فیل ــز داراســت. ب را نی
لحــاظ فنــی هنــوز کامــل نشــده 
ــد  ــه چن ــه ب ــی کــه در ترکی ــود زمان ب
پخش کننــده نمایــش داده شــد، آنهــا 
بالفاصلــه درخواســت اکــران فیلــم را 
داشــتند و مــا در مدت زمانــی کمتــر از 
ــد را  ــی و پس تولی ــل فن 5۰ روز مراح
طــی کردیــم و فیلــم بــا ســرعت تمــام 
ایــن رونــد را پشــت ســر گذاشــت تــا 
ــه روی  ــاه 97 ب ــت فروردین م درنهای
پــرده ســینماهای ترکیــه بــه نمایــش 
ــش از 2۰۰  ــوع در بی ــد. درمجم درآم
ســالن ســینمای ایــن کشــور یعنی 6۰ 
ســالن ســینما در اســتانبول و شهرهای 
دیگــر اکــران داشــتیم کــه بــا 9 فیلــم 
دیگــر بــه رقابــت پرداخــت و بــا 

اســتقبال خوبــی روبــرو شــد.

-تــا چــه انــدازه آثــاری کــه 
ــینمای  ــان س ــترک می ــول مش محص
ترکیــه و ایــران هســتند، در این کشــور 

ــوند؟ ــه می ش ــتقبال مواج ــا اس ب
*ترک هــا ســینمای ایــران را 
بســیار دوســت دارنــد، بخصــوص اگــر 
محصــول مشــترک باشــد، بیشــتر 
ــه  ــا توج ــد. ب ــتقبال می کنن از آن اس
بــه ایــن شــرایط شــیوه برخــورد نیــز 
ــبک  ــا س ــت. آنه ــاوت اس ــال متف کام
ــی  ــد. فیلم ــان را دارن ــیاق خودش و س
کــه قابلیــت جــذب مخاطــب را داشــته 
ــدگان اکــران  باشــد توســط پخش کنن

می شــود و معمــوال مخاطبــان نیــز بــه 
ــان  ــه نش ــا عالق ــت فیلم ه ــن دس ای

می دهنــد.

-ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان 
دیگــری مــا بــه محصــوالت مشــترک 
ــم.  ــه برمی خوری ــران و ترکی ــان ای می
بــرای  فیلمســازان  اســتقبال  ایــن 
ســاخت اثــر در ترکیــه از کجــا نشــات 
می گیــرد و بــه چــه عواملــی بســتگی 
ایــن  در  فیلــم  ســاخت  آیــا  دارد؟ 
ایــران  از  ســهل الوصول تر  کشــور 
ــت  ــر اس ــرایط فراهم ت ــا ش ــت ی اس
ــن  ــه ای ــد ب ــازان عالقمن ــه فیلمس ک

جریــان شــده اند؟
ــت  ــوری اس ــا کش ــه تنه *ترکی
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــبت ب ــه نس ک
ــرد و از  ــت کار ک ــا راح ــود آنج می ش
لوکیشــن های خارجــی بهــره گرفــت، 
ــران  ــینمای ای ــا س ــه ب ــن اینک ضم
ــنت و  ــگ، س ــتند و فرهن ــنا هس آش
ــیار  ــه بس ــم ک ــترکی داری ــان مش زب
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــذار اس تاثیرگ
ــه ســراغ ســاخت  فیلمســازان بعضــا ب
ــد. ضمــن  ــر در ایــن کشــور می رون اث
ــور  ــن کش ــه ای ــد ب ــه رفت وآم اینک
ــه  ــم در ترکی ــد فیل آســان اســت. تولی
به شــدت حرفــه ای اســت و عوامــل آن 
کاربلــد هســتند و این صنعــت را خوب 
می شناســند و راحــت کار می کننــد، 
امــا نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کرد 
کــه هزینه هــای تولیــد در ایــن کشــور 
ســنگین اســت و ایــن روزهــا بــا توجه 
ــده  ــز ش ــنگین تر نی ــت ارز س ــه قیم ب
ــوری  ــه کش ــال ترکی ــت. به هرح اس
امکانــات  از  می شــود  کــه  اســت 
خــوب فیلمســازی در آن بهــره گرفت، 
و  چــون صاحــب صنعــت ســینما 
ــریال هایش  ــت و س ــازی اس سریال س
امــروز در کشــورهای منطقــه، اروپــا و 
بخصــوص آمریــکای التیــن از اقبــال 

خوبــی برخــوردار اســت. بنابراین ترکیه 
ــن  ــترده ای در ای ــرد گس ــا ب ــال ب عم
صنعــت مواجــه اســت. درحالی کــه مــا 
هنــوز بــه آن گســتردگی نرســیده ایم، 
ــا  ــه همــکاری ب امــا آنهــا عالقمنــد ب

مــا هســتند.

-چــرا ایــن عالقــه از ســوی 
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد، ب ــا وج ترک ه
ــتردگی  ــن گس ــوز ای ــا هن ــه م اینک
عالقمنــد  آنهــا  امــا  نداریــم  را 
بــه ســینمای مــا و همــکاری بــا 

هســتند؟ ایرانــی  کارگردانــان 
ــینمای  ــوی، س ــتان های ق *داس
ــه  ــازان مطــرح ازجمل ــوب و فیلمس خ
عوامــل ایــن عالقمنــدی هســتند. 
آنهــا فیلمســازان شناخته شــده ایرانــی 
را می شناســند و بعضــا بســیاری از 
فیلمســازانی  از  تــرک  کارگردانــان 
چــون مرحــوم عبــاس کیارســتمی 
مشــق کردنــد و آموختنــد. نــگاه آنهــا 
ــق و  ــی عمی ــا نگاه ــینمای م ــه س ب
ــینمای  ــه س ــت، درحالی ک ــل اس اصی
خودشــان بیشــتر تجــاری اســت و 
ــی  ــری و تجرب ــار هن ــز آث ــی نی گاه

خوبــی در آن تولیــد می شــود.

ــه  ــن اســت ک ــب ای ــه جال -نکت
بازیگــران ترکیــه اي حــاال در آثــار 
حضــور  هــم  زیــادي  بین المللــي 
ــادي از  ــران زی ــا بازیگ ــي م ــد ول دارن

ــم! ــت نداری ــن دس ای
*بین المللــی شــدن بازیگــران 
ــل بســیاری بســتگی  ــه عوام ــرک ب ت
آنهــا  سریال ســازی  صنعــت  دارد. 
باعــث شــده تــا بازیگــران تــرک 
شــوند  مطــرح  دنیــا  در  به راحتــی 
ــترک  ــول مش ــه محص ــانی ک و کس
دارنــد  دوســت  می کننــد،  تولیــد 
کننــد.  اســتفاده  چهره هــا  ایــن  از 
ــا  ــیاق، کار ب ــبک و س ــل س ــه دلی ب

متفــاوت  بســیار  تــرک  بازیگــران 
و ســخت اســت، حتــی برخــی از 
فیلمســازان کــه بــا شــیوه کاری آنهــا 
آشــنایی ندارنــد در بخــش تولیــد 
و فیلمبــرداری بــا مشــکل مواجــه 
می شــوند. بازیگــران تــرک اغلــب 
دریافــت می کننــد کــه  امتیازاتــی 
برایشــان بســیار اهمیــت دارد و وقتــی 
ــیار  ــول کار بس ــه اص ــد ب کار می کنن
پایبنــد و حرفــه ای هســتند. همانطــور 
کــه گفتــم بــه دلیــل متفــاوت بــودن 
شــرایط کاری اغلــب فیلمســازانی کــه 
ــد  ــت ندارن ــن موقعی ــا ای ــنایی ب آش
ــکل  ــار مش ــرک دچ ــران ت ــا بازیگ ب
می شــوند و ســخت می تواننــد کار 
مشــترک داشــته باشــند. درواقــع بایــد 
اصــول کار آنهــا را بدانیــد تــا هــم بــا 
گــروه پشــت صحنــه و هــم بازیگــران 

ــد. ــد کار کنی بتوانی

ــاد  ــه از آن ی ــی ک ــن اصول -ای
ــتند؟ ــه هس ــد چ کردی

و  ســت  ر د یــزی  مه ر نا بر *
ــالق  ــول و اخ ــت اص ــنجیده، رعای س
ــرای  ــه ب ــی را ک ــه ای و امکانات حرف
ــران  ــا در ای ــد م ــم می کنن ــا فراه آنه
از  شناخته شــده  بازیگــران  نداریــم. 
امکانــات شــخصی، دســتیاران و اصول 
ــه در  ــتند ک ــوردار هس ــه ای برخ حرف

ــدارد. ــود ن ــران وج ــینمای ای س

کثــر  ا مــا  ي  ســینما ر  -د
فیلمســازان از ایــن گالیــه دارنــد کــه 
ــی  ــه ابتدای ــد از مرحل ــردان بای کارگ
یافتــن ســرمایه گذار درگیــر باشــد 
ــع  ــع، درواق ــه پخــش و توزی ــا مرحل ت
کارگــردان توجهــش تنهــا بــه بخــش 
ــد  ــت و بای ــری نیس ــی و هن محتوای
ــا  ــردازد. آی ــز بپ ــد نی ــه مســائل تولی ب
ــن شــکل  ــه همی ــم کار ب در آنجــا ه

ــت؟ اس

ــازان  ــا فیلمس ــای دنی ــه ج *هم
فیلمشــان، همــان  بــرای ســاخت 
رونــدی را پیــش می گیرنــد کــه مــن 
در ایــران و فیلمســاز تــرک در ترکیــه، 
یعنــی جــذب ســرمایه بــرای ســاخت 
فیلــم درواقــع درد مشــترک اســت. من 
یــک تجربــه همــکاری در ایــن کشــور 
ــات  ــاس تجربی ــر اس ــا ب ــتم، ام داش
خــودم و همچنیــن آنچه شــنیدم وقتی 
کارگــردان انتخــاب می شــود هیچکس 
روی حــرف او نمی توانــد حــرف بزنــد. 
ــی  ــاس احترام ــر اس ــروه ب ــوال گ معم
ــت،  ــل اس ــردان قائ ــرای کارگ ــه ب ک
کار می کنــد و همــه تابــع نظــر و 
ــع  ــتند. درواق ــردان هس ــلیقه کارگ س
کارگــردان در راس گــروه اســت و 
ــش  ــز پی ــد همه چی ــلیقه او بای ــا س ب
ــن شــرط  ــرود. نظــر کارگــردان اولی ب
ــه ایــن شــکل نیســت کــه  اســت و ب
ــته  ــود داش ــاوت وج ــلیقه های متف س
ــل شــود او اســتقالل  ــا تحمی باشــد ی
خــودش را دارد. در ترکیه کارگردان در 
بخــش هنــری و محتوایــی حــرف اول 
ــاب  ــر انتخ ــوی دیگ ــد. از س را می زن
ــه او  ــد ک ــت و می دان ــده اس تهیه کنن
ــت در  ــلط دارد و مدیری ــی و تس توانای
کار را بلــد اســت. در ایــن تجربــه بــه 
ــل  ــتر عوام ــف بیش ــه نص ــل اینک دلی

مــن تــرک بودنــد بــا مــن نیــز همیــن 
ــه  ــرام ب ــد، احت ــش گرفتن ــیوه را پی ش
کارگــردان و خواســته مــن بــرای مدیر 
ــر  ــی مدی ــده و حت ــد و تهیه کنن تولی
فیلمبــرداری مهــم بود. اینکه خواســت 
ــوان  مــن چیســت و آنچــه مــن به عن
اجــرا شــود،  کارگردان می خواهــم 
اهمیــت داشــت. آنجــا دیگــر تعــدد نظر 
ــه شــکلی کــه در ایــران  و ســلیقه ها ب
ــود،  ــه می ش ــالف و گالی ــل اخت مح
ــه در  ــت. درحالی ک ــر اس ــیار کمت بس
ایــران گاهــی اوقــات به دلیــل اختالف 
ــا  ــردان و ی ــده و کارگ ــن تهیه کنن بی
حتــی بازیگــران کار بــه تعطیلــی نیــز 
ــت  ــه دخال ــود، در ترکی ــیده می ش کش
در کار کارگردانــی وجــود نــدارد. مگــر 
در مــواردی کــه نیــاز باشــد تا مشــورتی 
داده شــود و یــا بــه لحــاظ بــرآورد مالی 

امــکان آن وجــود نداشــته باشــد.

-یکــي دیگــر از نــکات مهــم 
ســینماي ترکیه اســتفاده از لوکیشن هاي 
جــذاب اســت ولــي مــا در ایران بــا اینکه 
اماکــن توریســتي و زیبایــي داریــم ولــي 

ــم! معمــوال اســتفاده نمي کنی
*به طــور مشــخص اســتانبول 
و  اســت  زیبایــی  بســیار  شــهر 
ــم دارد  ــی ه ــی جذاب ــای عموم نماه

کــه هــم بــرای خودشــان و هــم 
توریســت اهمیــت دارد. نمایــش ایــن 
لوکیشــن ها بخــش زیبایی شناســی کار 
را در برمی گیــرد. ضمــن اینکــه ترکیــه 
مناطــق زیبایــی دارد که شــما هر کجا 
جذابیت هــای  بگذاریــد  را  دوربیــن 
توریســتی خــودش را نشــان می دهــد. 
از ســوی دیگــر زیبایی هــای تاریخــی 
و مــدرن امــروزی دارد. مــا ســعی 
کردیــم از بهتریــن مکان هــا اســتفاده 
کنیــم تــا فیلــم زیبــا دیــده شــود نــه 
تبلیغــی. در عیــن حــال ســعی کردیــم 
نیــز  ایــران  از  را  پالن هــا  همــان 
ــن  ــران ای ــا در ای ــیم، ام ــته باش داش
اتفــاق به راحتــی رخ نمی دهــد و شــما 
بــرای دریافــت مجوزهــا بــا مشــکالت 
بســیاری مواجــه هســتید. مــن ســعی 
کــردم همــان انــدازه کــه اســتانبول را 
زیبــا معرفــی کــردم. بهتریــن فضاهای 
ــا  ــه ب ــم ک ــان ده ــز نش ــران را نی ته
اســتانبول تفــاوت زیــادی نداشــته 
ــته  ــم داش ــا را ه ــران زیب ــد و ته باش
باشــیم، امــا ایــن اتفاق بســیار ســخت 
رخ داد و بــا پافشــاری و مقاومــت 
ازآنجایی کــه  بــود.  همــراه  بســیار 
ــا و  ــای زیب ــم نماه ــتم فیل می خواس
شــیک داشــته باشــد بــه زیبایی بیشــتر 

ــردم. توجــه ک

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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یــک  و  ا پیــش  چندســال 
و  و  خنــده ر ر  بســیا دختربچــه 
مجــري  کــه  بــود  شــیرین زبان 
برنامــه اي مخصــوص کــودکان بــود. 
بــا اینکــه ســن و ســال اندکــي 
ــادي روي  ــلط زی ــي تس ــت ول داش
ــال از  ــاال 7 س ــت. ح ــش داش اجرای
ــاال  ــته و ح ــراي او گذش ــن اج آخری
یــک جــوان بســیار مســتعد در عرصه 
ــه  ــه البت ــت ک ــده اس ــري ش بازیگ
بیشــتر وقــت خــود را در ســالن هاي 
ــن روزهــا  ــد. ای ــر ســپري مي کن تئات
ــازي وي  ــا ب ســریال از سرنوشــت، ب
در نقــش نغمــه، در حــال پخــش 

اســت... فاطیمــه بهارمســت کــه 
ــوده  ــرا دور ب ــت از اج ــاال مدتهاس ح
مي گویــد کــه بازیگــري را بــه اجــرا 

مي دهــد. ترحیــج 
دربــاره  بهارمســت  فاطیمــا 
در فصــل ســوم  تجربــه حضــور 
ــه  ــا اشــاره ب ســریال از سرنوشــت، ب
فصــل  ایــن  جــدی  تفاوت هــای 
ــه  ــر نغم ــه کاراکت ــل دوم ک ــا فص ب
ــاي  ــه دنی ــود، ب ــتان می ش وارد داس
ــل  ــه در فص ــت: فیلمنام ــان گف جوان
تفاوت هایــی  دارای  ســوم  و  دوم 
ــل دوم  ــت، در فص ــر اس ــا یکدیگ ب
اتفاقــات در عــرض داســتان بــود امــا 

در فصــل ســوم بــا اتفاقــات بیشــتری 
ــرو هســتیم و داســتان در طــول  روب
پیــش مــی رود. در فصــل دوم، نغمــه، 
ــده ای نداشــت چــرا  نقــش تعیین کنن
کــه داســتان بــا محوریــت هاشــم و 
ــم،  ــد و هاش ــت می ش ــهراب روای س
نغمــه را دوســت داشــت امــا در فصل 
ســوم بــا اتفاقــات عجیــب و غریبــی 
کــه رخ می دهــد، خــود نغمــه قصــه 
متفاوتــی پیــدا کــرده و دارای هویــت 
ارتبــاط  ایــن قصــه در  می شــود. 
ــا مســتقل هــم  ــا هاشــم اســت ام ب
هســت. حتــی نغمــه در مــواردی 
مجبــور می شــود جــدا از هاشــم 

ــرد. ــی بگی تصمیمات
ــاره  ــا اش ــوان ب ــر ج ــن بازیگ ای
بــه اینکــه چالش هــای فصــل جدیــد 
نســل  دغدغه هــای  بــه  نگاهــی 
جــوان دارد، گفــت: تفــاوت بیــن 
ــوم  ــل دوم و س ــن در فص ــش م نق
را می تــوان از منظــر دغدغه هــای 
دو نســل متفــاوت هــم دیــد. اصــوال 
ــر  ــا زی ــان ت ــای جوان ــوع دغدغه ه ن
ــا زمانــی اســت  2۰ ســال متفــاوت ب
کــه تحصیل شــان تمــام شــده و 
بــه صــورت جــدی وارد اجتمــاع 
ایــن  از  ســوم  فصــل  می شــوند. 
جهــت برایــم جذاب تــر بــود کــه پــر 

از لحظه هایــی بــود کــه یــا تاکنــون 
تجربــه کــرده و یــا احتمــاال در ادامــه 
زندگــی تجربــه خواهــم کــرد. البتــه 
ظریــف بــازی کــردن چنیــن نقشــی 
ــر  ــه اگ ــرا ک ــت چ ــواری اس کار دش
ــروز  ــل ام ــای نس ــد دغدغه ه نتوانی
ــرای  ــد، ب ــازی کنی ــل درک ب را قاب
جوانــان قابــل بــاور نیســت و ممکــن 
ــه نظــرم  ــد. ب اســت آن را پــس بزنن
ــن  ــه ای ــم ک ــانس بودی ــوش ش خ
نــکات در فیلمنامــه از سرنوشــت، 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م به خوب
بــود و دغدغه منــد بــودن ســریال 
ــن  ــندگان ای ــت. نویس ــخص اس مش
ســریال بــا اینکــه خودشــان متولدین 
ــی  ــا خیل ــتند ام ــه 6۰ و 5۰ هس ده
خــوب دغدغه هــای نســل جــوان 
ایــن  از  و  می شــناختند  را  امــروز 
ــود. ــاده تر ب ــران س ــت کار بازیگ جه

ــاره  ــا اش ــت ب ــا بهارمس فاطیم
بــه اینکــه بازیگــری را بســیار بیشــتر 
از اجــرا دوســت دارد، گفــت: نزدیــک 
ــه 7 ســال اســت کــه دیگــر اجــرا  ب
نکــرده ام و دلیــل آن هــم ایــن اســت 
کــه بازیگــری را بیشــتر دوســت 
داشــتم. در بچگی براســاس یکســری 
ــدم و  ــرا ش ــای اج ــات وارد فض اتفاق
آن چیــزی نبــود کــه خــودم انتخــاب 
کــرده باشــم. هــر چقــدر کــه بزرگتــر 
ــی  ــه اصل ــه عالق ــدم، آرام آرام ب ش
خــود پــی بــردم. اجــرا چیــزی نبــود 
ــه  ــم و ب ــته باش ــتش داش ــه دوس ک

ــتم.  ــار گذاش ــل آن را کن ــن دلی همی
بــه نظــرم تجربیــات کودکــی خیلــی 
ــان  ــد و برایش ــودآگاه رخ می ده ناخ
ــا  ــازی اســت ام ــه ب ــبیه ب بیشــتر ش
ــد  ــی بای ــه کودک ــور از مرحل ــا عب ب

ــه  ــه چ ــد ک ــدی بگیری ــم ج تصمی
ــدی  ــم ج ــد. تصمی ــد بکنی می خواهی

ــود. مــن بازیگــری ب
بازیگــر مجموعــه از سرنوشــت، 
در پایــان در مــورد دیگــر فعالیــت 

ــر  ــت: تئات ــود گف ــای خ ــن روزه ای
کــه تعطیــل اســت و بــرای هیچکــس 
اهمیتــی نــدارد چه اتفاقــی در حال رخ 
دادن اســت! اگــر هــم بــاز باشــد، پــر 
از ریســک و خطــر اســت و در همــان 
یکــی دو ماهــی که بــاز شــد، کارهایی 
پیشــنهاد می شــد  بــه مــن  کــه 
رد می کــردم. در حــال حاضــر،  را 
آمــاده فصــل چهــارم می شــویم کــه 
بیننــدگان داســتان های جدیــدی را 
در ایــن فصــل از ســریال از سرنوشــت 

خواهنــد دیــد.
ــه ذکــر اســت کــه ســریال  الزم ب
ــر  ــی اکب ــه تهیه کنندگ ــت، ب از سرنوش
تحویلیــان و کارگردانــی ســیدمحمدرضا 
خردمنــدان کاری از گــروه فیلم و ســریال 
شــبکه دو اســت و در آن بازیگرانــی چون 
ــال  ــا پورســرخ، لی ــدل، پوری حســین پاک
بلوکات، مجید واشــقانی، علیرضا استادی، 
فریبا نادری، مائده طهماسبی، سیدمهرداد 
ضیایــی، فاطیما بهارمســت، علیرضــا آرا، 
نســیم فــروغ، حبیب دهقان نســب، ســارا 
والیانــی، یغمــا یارعلــی، مهــدی صبایــی، 
کامبیــز منصف، محمد زکــی زاده، فرخنده 
فرمانــی، فریــده دریامــج، کریــم قربانــی، 
فاطمه شــکری، مســعود انتظــاری، مائده 
ــا کرمــی،  ــم کاظمــی، مون نجفــی، مری
مهدیــس توکلــی، دارا حیایــی و کیســان 
دیبــاج )در نقــش هاشــم و ســهراب( 
نقش آفرینــی می کننــد. از سرنوشــت، 
نوشــته محمد محمــود ســلطانی، روح اهلل 

صدیقــی و مســعود کرمــی اســت.

از اجرا تا بازیگري...

فاطیما بهارمست: بازیگري را به اجرا ترجیح مي دهم
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