
یک تحلیلگر اقتصادی:

عوامل تورم زا در اقتصاد ایران مهار نشدنی است!

برخورد  درباره  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رییس 
پلیس با سگ گردانی در خودرو گفت: این موضوع در 
می شود  برخورد  آن  با  روزانه  و  است  پلیس  دستورکار 
و نه فقط سگ که هر حیوانی که داخل خودرو رها باشد مشمول 
این برخورد می شود چرا که باعث پرت شدن حواس راننده می شود. 
جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه و باکس مخصوص باشد 

و نباید حیوان در خودرو رها باشد.

سردار محمدحسین حمیدی در نشست خبری که صبح روز 
گذشته)دوشنبه( در محل ستاد راهور فاتب برگزار شد، به تشریح 
با  گفت:  و  پرداخت  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  اقدامات  از  برخی 
با عادی شدن  بدانند که  باید  اتمام تعطیالت ۶ روزه، شهروندان 
قابل  افزایش  قبل  روز  چند  به  نسبت  ترافیکی  وضعیت  ترددها 

توجهی داشته است.
صفحه 2

پیشنهاد یک مقام صنفی؛

برای اقشار کم درآمد
 کارت لبنیات صادر شود!

آبمشترکانپرمصرفقطعمیشود
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ابتدای تیرماه برای  از  استان تهران گفت: 
پرمصرف  و  بدمصرف  مشترک  هزار   2۰۰
الگو  برابر  دو  از  بیش  که  مشترکانی  یعنی  تهرانی 
)۳۰ مترمکعب(، آب مصرف می کنند اخطار پیامکی و 
مکتوب صادر شده و چنانچه میزان مصرف خود را در 
این مدت کنترل نکرده باشند در روزهای آینده روزانه 
بین 2 تا ۵ ساعت آب این مشترکان قطع خواهد شد.
نیرو،  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
»محمدرضا بختیاری« افزود: رشد مصرف در استان 
تهران امسال منطقی و در حد یک درصد بوده، اما در 
بیشتر  تا ۱۵ درصد  بین ۱۰  از کرونا  قبل  با  مقایسه 

شده است.
صفحه 3

مدیرعامل آبفای استان مرکزی:

کنترل تنش آبی استان مرکزی 
نیازمند اعتبار ۲۸۰ میلیاردی

4
مشاغلاینترنتیراتعطیلنه؛تقویتکنید!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیمانشیخيو

مصاحبهبابزرگان
عرصهتئاتروسینما

6ورزش
ایران-آمریکا؛

تالشبرایهموار
شدنراهصعود

نک 1با

به تازگي کتاب صندلی خالی، نوشته پیمان شیخی که شامل 
در  و سینماست،  تئاتر  پیشکسوتان سفرکرده  با  9 مصاحبه 
انتشارات غنچه منتشر شده است. کتابي ارزشمند و بسیار 
براي جوانان  الگويي  اين عرصه که طبیعتا مي تواند  مهم در 

تازه وارد به عرصه هنر خصوصا تئاتر باشد.

روز  المپیک،  اخیر  دوره  قهرمان سه  آمريکا  بسکتبال  تیم 
يکشنبه گذشته شکستی عجیب را برابر فرانسه تجربه کرد. 
اولین بازی آمريکا در المپیک توکیو برابر فرانسه در نهايت 

به شکست 83-76 منجر شد.

دو هزار و ١٥7 مشتری بانک صادرات ايران به ازای هر ٥ 
درصد رشد منابع در هر ماه طی سه دوره  چهارماهه در قالب 
طرح »پنجره« باشگاه مشتريان اين بانک از مجموع بیش از 
37 میلیارد ريال جوايز نقدی متنوع ٥ تا ٢٠٠ میلیون ريالی 

به قید قرعه بهره مند خواهند شد.

مشتریانبانک
صادراتایراناز
»پنجره«جایزه

میگیرند

باحیوانگردانیدرخودروبرخوردمیشود! والدین به نوجوانان 
فرصت توضیح دادن بدهند

یک روانشناس مخالفت نوجوان با تصمیمات والدین و استقالل طلبی آنها 
را نشان از بزرگ شدن نوجوان دانست و گفت: والدین نباید این رفتارها را به 
سرکش شدن نوجوان تعبیر کنند چراکه این رفتارها مرحله ای از رشد نوجوان 
است. شبنم طلوعی اظهار کرد: دوران بلوغ در نوجوانی مهم ترین برهه از روند 
فرزندپروری است. در این برهه والدین کودک ناگهان احساس می کنند نوجوانشان سرکش 
باشد. این دوره می تواند بسیار خطرناک  تربیتی مخصوص  از اصول  ناآگاهی  شده است که 
صفحه 2

نتقال  ا مثبت  پیامدهای  درباره  زنگنه،  صباح 
داشت:  اظهار  عمان  دریای  و  جاسک  مسیر  از  نفت 
جنگ  دوران  به  جاسک  از  نفت  صادرات  تاریخچه 
تحمیلی بنام خط محرم برمی گردد، زمانی که منطقه خلیج فارس 
کشتی ها  به  عراق  و  امریکا  مختلف  حمله های  و  جنگ  گرفتار 
بوده و تجارت نفت و سایر کاالها تحت فشار قرار داشت، برای 
جمهوری اسالمی این امکان وجود داشت به جای اینکه خود را 

به منطقه ای از تنگه هرمز تا بوشهر و یا خوزستان محدود کند، 
دنبال  هرمز  تنگه  از  غیر  دیگری  مسیر  از  را  خود  نفت  تجارت 
علیرغم  البته  که  دهد  انجام  کاال  و  نفت  واردات  و  صادرات  و 
مسیر  امنیت  و  پمپاژ  مراکز  لوله،  خط  راه اندازی  باالی  هزینه 
پایان  با  اما  شد  انجام  حدی  تا  کار  این  دسترسی  جاده های  و 

متوقف شد.  پروژه هم  این  جنگ 
صفحه ۳

بشکههاینفتایرانبیمهشدند
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بانک  مشتری   ۱۵٧ و  هزار  دو 
درصد   ۵ هر  ازای  به  ایران  صادرات 
دوره   سه  طی  ماه  هر  در  منابع  رشد 
»پنجره«  طرح  قالب  در  چهارماهه 
از مجموع  بانک  این  باشگاه مشتریان 
نقدی  جوایز  ریال  میلیارد   ۳٧ از  بیش 
قید  به  ریالی  میلیون  تا 2۰۰  متنوع ۵ 

قرعه بهره مند خواهند شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران، مشتریان حقیقی عضو  صادرات 
و غیرعضو باشگاه مشتریان در صورت 
افزایش منابع خود در تمامی حساب های 
ریالی بر مبنای هر ۵ درصد رشد منابع 
در هر ماه امتیاز دریافت خواهند کرد و 
و  منابع  ماهه  سه  میانگین  احتساب  با 
کسب امتیاز، جوایز ارزنده نقدی بین ۵ 
تا 2۰۰ میلیون ریال به ارزش مجموع 
هر دوره بیش از ۱2 میلیارد ریال دریافت 
می کنند که با احتساب برگزاری سه دوره 
جوایز  مجموع  طرح  این  ماهه  چهار 
درنظر گرفته شده برای دو هزار و ۱۵٧ 
از ۳٧ میلیارد ریال  برنده خوش شانس 

فراتر می رود.
باشگاه مشتریان«  طرح »پنجره 

بانک صادرات ایران با شعار »با داشتن 
از  پنجره ای  منابع،  رشد  درصد   ۵ هر 
جوایز ارزنده به سوی خود بگشایید«، 
و  بع  منا بهینه  تخصیص  منظور  به 
اجرایی  برای  منابع  پشتوانه  ارتقای 
کردن سند برنامه عملیاتی سال ۱٤۰۰ 
دوره چهار  در سه  تولید  از  و حمایت 
ماهه از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز 
شده و تا پایان خرداد ماه سال ۱٤۰۱ 
 ٤ دوره  هر  در  یافت.  خواهد  ادامه 
ماهه این طرح از میان مشتریان یک 

تا ۱۰ ستاره بانک پس از کسب امتیاز 
الزم )حداقل ۱۰۰ امتیاز( و دارا بودن 
به  موجودی،  ریال  هزار   ۵۰۰ حداقل 
قید قرعه  ۱2 میلیارد و ۳۶۰ میلیون 
ریال جوایز نقدی به ٧۱٩ برنده تعلق 

می گیرد.
در این طرح مشتریان متناسب با هر 
پنج درصد رشد منابع در هر ماه از بازه 
زمانی ٤ ماهه طرح، ۱۰۰ امتیاز کسب 
در  عضویت  صورت  در  و  کرد  خواهند 
سامانه باشگاه مشتریان بانک صادرات 

https://club.bsi. :ایران به نشانی
ir، ۱۰۰ امتیاز تشویقی دریافت خواهند 
کرد و در نهایت مشتریان دارنده بیشترین 
برنده  برای  بیشتری  شانس  از  امتیاز 
خواهند  برخوردار  قرعه کشی  در  شدن 
بود. شرکت کنندگان در صورتی که در 
هر دوره برنده نشوند، امتیاز آنها به دوره 

بعدی افزوده خواهد شد.
دوره  هر  در  طرح  این  قالب  در 
جایزه   ۱۶۰ شامل  نقدی  متنوع  جوایز 
هشت  جایزه   ۱٤۰  ، ریالی  میلیون   ۵
میلیون   ۱۰ جایزه   ۱۰۰ ریالی،  میلیون 
ریالی، ٩۰ جایزه ۱۵ میلیون ریالی، ٨۰ 
جایزه 2۰ میلیون ریالی، ۶۳ جایزه ۳۰ 
میلیون   ٤۰ جایزه   ۶۰ ریالی،  میلیون 
ریالی، 2۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی، سه 
جایزه   ۳ و  ریالی  میلیون   ۱۰۰ جایزه 
برای  ترتیب  به  ریالی  میلیون   2۰۰
صادرات  بانک  خوش شانس  مشتریان 
ایران از طریق قرعه کشی در نظر گرفته 

شده است.
مجموع جوایز دو هزار و ۱۵٧ برنده 
خوش شانس سه دوره این طرح بالغ بر 

۳٧ میلیارد ریال است.

در صورت افزایش منابع در حساب های ریالی

مشتریان بانک صادرات ایران از »پنجره« جایزه می گیرند

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه 
بازده  کاهش  تاثیر  تحت  جهانی  بازار 
نسبت  نگرانیها  و  آمریکا  قرضه  اوراق 

به شیوع کرونای دلتا افزایش یافت.
بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱٨۰۶ 
دالر و ۳2 سنت رسید. در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد 

افزایش، ۱٨۰۶ دالر و ۳۰ سنت بود.
از شرکت  اینس،  استفن  گفته  به 
هیچ  آی،  پی  اس  دارایی  مدیریت 

کووید  شر  از  که  ندارد  وجود  ضمانتی 
امر همچنان  این  و  ۱٩ خالص شویم 
تقاضا برای خرید طال به عنوان دارایی 
بانکهای  زیرا  کند  می  حفظ  را  امن 
مرکزی احتماال سیاست پولی انبساطی 
را ادامه می دهند. با این حال اینس پیش 
بینی کرد: سرمایه گذاران بعید است به 
شکل گسترده به بازار طال برگردند مگر 
اینکه وضعیت کووید ۱٩ به میزان قابل 

توجهی وخامت پیدا کند.
در   ۱٩ کووید  به  بتال  ا موارد 

افزایش  همچنان  هفته  آخر  تعطیالت 
داشت و شماری از کشورها در آسیا و 
شیوع  گرفتن  کنترل  تحت  برای  اروپا 
همچنان  کرونا  ویروس  دلتای  نوع 

مبارزه می کنند.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا 
کاهش یافت و هزینه نگهداری طال که 

بازدهی ندارد را کمتر کرد.
در این بین، شاخص دالر نزدیک 
و  ماه  سه  در  خود  رکورد  باالترین  به 
را  طال  جذابیت  و  ایستاد  گذشته  نیم 

تحت الشعاع خود قرار داد. دالر قویتر 
معامالت طال را برای خریداران خارجی 

گرانتر می کند.
بانک OCBC در یادداشتی اعالم 
تاثیر  احتماال همچنان تحت  کرد طال 
قرار  آمریکا  دالر  و  خزانه  اوراق  بازده 
برای  رود  می  انتظار  و  داشت  خواهد 
که  ای  محدوده  در  تحکیم  به  مدتی 

قرار دارد، ادامه دهد.
بر اساس گزارش رویترز، فعاالن 
دو  پولی  سیاست  نشست  منتظر  بازار 
که  هستند  آمریکا  مرکزی  بانک  روزه 
از روز سه شنبه آغاز می شود و اگرچه 
انتظار نمی رود تغییری در سیاست پولی 
روی دهد اما سرمایه گذاران به دنبال 
تعدیل  آغاز  زمان  درباره  هایی  نشانه 
سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی 

آمریکا هستند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر 
با ۰.۳  اونس نقره برای تحویل فوری 
درصد افزایش، به 2۵ دالر و 2٤ سنت 
تحویل  برای  پاالدیم  اونس  رسید. هر 
 2۶۶٨ کاهش،  درصد   ۰.۱ با  فوری 
دالر و ٤٨ سنت معامله شد. هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.2 درصد 

افزایش، ۱۶۰۳ دالر و 2۳ سنت بود.

قیمت طالی جهانی افزایش یافت

صفحه ۳
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نماینده مجلس:
صدور چندباره جریمه در یک روز برای خودروهای غیربومی 

مردم آزاری است
لزوم جلوگیری  بر  تاکید  با  نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
لحاظ  به  که  کشور  شمالی  مناطق  به  غیربومی  خودروهای  تردد  از 
خودروها  از  برخی  برای  اما  کرد:  بیان  باشند،  می  قرمز  کرونا،  شیوع 
این  و  شد  صادر  تومانی  میلیون  یک  جریمه  روز  یک  در  بار   ۳ یا   2

مردم  آزاری است.
سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی روز گذشته)دوشنبه( 
دوشنبه  گفت:  اخیر  روز  چند  تعطیلی  به  اشاره  با  شفاهی  تذکری  در 
گذشته اعالم شد که استان های تهران و البرز از روز سه شنبه تعطیل 
است و همان روز عصر شاهد حضور ۱۵ ردیف از خودروها در شانه های 
و  اما محدودیت ها  بودم،  راه شمال  در  آسفالت  اتوبان و جاده  خاکی، 

جریمه خودروهای غیربومی از روز سه شنبه اعمال شد.
از  جلوگیری  لزوم  علیرغم  افزود:  سرا  صومعه  مردم  نماینده 
شرایط  در  که  کشور  شمالی  مناطق  به  غیربومی  خودروهای  تردد 
قرمز کرونایی هستند، برای برخی از خودروها 2 یا ۳ بار در یک روز 
جریمه یک میلیون تومانی اعمال شد و این مردم آزاری است و باید 

شود. ساماندهی 
مردم  با  برخورد  و  خودروها  کردن  جریمه  شیوه  این  گفت:  وی 
تعطیلی  استان  دو  برای  تنها  که  حالی  در  مسافران  کردن  پیاده  و 
موضوع  این  مجلس  رییسه  هیات  باید  و  نیست  درست  شده،  اعالم 

را بررسی کند.
برنامه  قانون  اجرای  عدم  به  اشاره  با  سرا  مردم صومعه  نماینده 
ششم توسعه در بحث نیروگاه های برق اظهار کرد: ما در اجرای قانون 
انرژی پاک موفق نبودیم و در آینده نیز مشکل خواهیم داشت. به دلیل 
نیروگاه ها  و  نشد  داده  آنها  به  نیروگاه ها  نیاز  مورد  انرژی  گاز،  کمبود 
خود،  فعالیت  برای  نیاز  مورد  گاز  و  آب  تامین  مشکالت  دلیل  به  نیز 

تولید کنند. را  نیاز کشور  نتوانستند برق مورد 
وی با بیان اینکه قطعًا در آینده ای نزدیک این مشکالت مجدد 
دولت  در  اینکه  یا  و  اندیشید  تدبیری  باید  گفت:  شد،  خواهد،  تکرار 
آینده بخش تولید برق را با وزارت نفت و بخش آب را با وزارت جهاد 

کشاورزی ادغام کرد تا مردم دچار آسیب نشوند.
بیمه  کشاورزی،  مهندسان  تکلیف  تعیین  درخصوص  دلخوش 
کشاورزی و پیش دبستانی ها هم گفت: تبصره 2 آیین نامه ابالغی دولت 
مصوب ۱۶ تیرماه سال جاری درخصوص خشکسالی و امهال وام های 
کشاورزی با قانون اصلی منافات دارد که از نماینده دولت می خواهیم، 

این موضوع را مدنظر قرار داده و تا زمان رفع، آن را پیگیری کند.
همچنین در این نشست رمضانعلی سنگدوینی در خصوص حقوق 
نایب رییس مجلس گفت: در گذشته  به  کارکنان وزارت نفت خطاب 
تذکری درباره حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت به ویژه در بخش 
این موضوع را پیگیری می کنم؛  عملیاتی داشتم و چندین هفته است 
انتظار داریم شما، رییس  بر مبنای صنعت نفت است و  اقتصاد کشور 

مجلس و اعضای هیات رییسه این موضوع را پیگیری کنید.
نماینده مردم گرگان و آق قالبیان داشت: کارکنان صنعت نفت 
حتی از سقف حقوق سال گذشته کمتر دریافت می کنند و دریافتی شان 
و  بوشهر  در خوزستان،  که  کارکنانی  که  حالی  در  است  یافته  کاهش 
بچه  و  زن  روز   2۰ می کنند  کار  نفتی  سکوهای  روی  بر  هرمزگان، 
خود را نمی بینند؛ انتظار می رود به این موضوع رسیدگی شود و اجازه 

به بحران تبدیل شود. این مشکل مانند خوزستان  ندهیم 

روحانی:  دولت  یازدهم و دوازدهم، دولت سالمت و محیط 
زیست بود

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سالمت و 
محیط زیست بود و دولتی که به محیط زیست و سالمت مردم و همچنین 

بیمه اهمیت می داد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در آیین بهره برداری از طرح های 
سازمان ملی مناطق آزاد و حفاظت محیط زیست گفت: بخشی از پروژه ها مربوط 
به مناطق آزاد بود که الحمداهلل در طول این ٨ سال این مناطق فعالیت های 

خوبی را انجام دادند و مسیر را تسهیل کردند.
رئیس جمهور ادامه داد: تالش ما این بود مناطق آزاد از مسیر واردکننده 
کاال و مسیر واردکننده مسافری، مسیری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و 
صادرات باشد. این مناطق مورد نیاز مردم و جزء اسرار استان ها بود که کارهای 

بزرگی در این مناطق انجام شد.
وی تاکید کرد: امروز ۱۵ منطقه آزاد در کشور داریم که اگر مابقی هم 
آزاد شود، مانند امروز می توانیم شاهد باشیم که کشور را در مسیر تعامل سازنده 

با کشورهای همسایه و جهان قرار دهد.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: بخش دوم امروز افتتاح ما مربوط به محیط 
زیست بود در این مسئله ما تالشی داشتیم برای توسعه و احیای محیط زیست 

و همچنین برای جدی گرفتن محیط زیست مردم تالش کردیم.
وی بیان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سالمت و محیط 
زیست بود و دولتی که به محیط زیست و سالمت مردم و همچنین بیمه اهمیت 
به بهداشت  از سالمت مردم مربوط  می داد.روحانی خاطرنشان کرد: بخشی 
و درمان بخشی به محیط زیست مربوط بود و هرکس منصفانه قضاوت کند 
امروز را با ٨ سال پیش مقایسه کند کاماًل می تواند مشاهده کند چه شرایطی 

ایجاد شده است.
وی ادامه داد: امروز مشاهده می شود هوایی که در یک منطقه به صورت 
پاک 2۰ روز بوده است به ٨۰ روز تبدیل شده است، اینکه ریل را توسعه دادیم 
برای محیط زیست است. اینکه ما موتورها را یورو ٤ یا ۵ می کنیم و یا به روز 
می کنیم یعنی محیط زیست. اینکه بنزین و گازوئیل را به سمت یورو ٤ و ۵ 
می بریم برای محیط زیست است. اینکه همه اتوبوس ها را گازی کردیم و حتی 
کار برقی کردن هم همین اخیرا افتتاح و شروع شد، برای محیط زیست است.

روحانی گفت: اینکه جنگل ها و مراتع توسعه پیدا می کند برای محیط 
زیست است. اینکه جلوی ریزگردها گرفته می شود، برای محیط زیست است. 
اینکه از مناطق حفاظت و پاسداری می کنیم، برای محیط زیست است. اینکه 
ما امروز در کشورمان شاهد هستیم نیروگاه های ما که قباًل با مازوت و گازوئیل 
برای محیط  انجام می شود  با گاز  امروز  تامین می شد،  انرژی شان  حرارت و 
زیست است. اینکه مسئله گازرسانی به روستاها را از ۱٤ هزار روستا به ۳۳ هزار 
روستا رساندیم یعنی محیط زیست یعنی حفظ شود و مردم در سالمت باشند.

معاون امنیتی استانداری تهران:
قطعی برق دلیل تجمع خیابان جمهوری بود

مقابل  تجمع  دلیل  برق  قطعی  گفت:  تهران  استانداری  امنیتی  معاون 
پاساژ عالءالدین بود.

حمیدرضا گودرزی، درباره دلیل برگزاری تجمع ظهر روز گذشته مقابل 
پاساژعالءالدین و خیابان جمهوری اظهار کرد: این تجمع به دلیل قطع برق 
پاساژ برگزار شد، البته دلیل قطع برق مشخص نبوده و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: پس از قطع شدن برق پاساژ، تجمع بین ساعت ۱۱:٤۵ تا 
۱2:٤۵ شکل می گیرد و پس از آن به پایان رسید!

یک روانشناس حوزه خانواده:

والدین به نوجوانان فرصت توضیح دادن بدهند
یک روانشناس مخالفت 
والدین  تصمیمات  با  نوجوان 
و استقالل طلبی آنها را نشان 
از بزرگ شدن نوجوان دانست و گفت: 
والدین نباید این رفتارها را به سرکش 
این  چراکه  کنند  تعبیر  نوجوان  شدن 
رفتارها مرحله ای از رشد نوجوان است.

دوران  کرد:  اظهار  طلوعی  شبنم 
از  برهه  ترین  مهم  نوجوانی  در  بلوغ 
برهه  این  در  است.  فرزندپروری  روند 
والدین کودک ناگهان احساس می کنند 
که  است  شده  سرکش  نوجوانشان 
مخصوص  تربیتی  اصول  از  ناآگاهی 
این دوره می تواند بسیار خطرناک باشد.

ینکه  ا بیان  با  نشناس  روا این 
نوجوانی و سالهای اولیه بلوغ، مقطعی 
ادامه داد:  از دوران زندگی است،  مهم 
نظیر  زیادی  تحوالت  برهه  این  در 
رخ  دانشگاه  به  ورود  و  مدرسه  تغییر 
می دهد  که برای بسیاری از نوجوانان 
استرس  حال  عین  در  و  انگیز  هیجان 
این  اگر  و  است  آور  هراس  و  آور 
به  تواند  می  نشود  مدیریت  احساسات 

بیماری¬های روحی منجر شود.
ایجاد  در  شناختی  رشد  طلوعی   
انعطاف پذیری ذهنی نوجوان و مقابله 
وی با چالشهای جهان امروز را در برهه 
و  دانست  اهمیت  دارای  بسیار  بلوغ 
تصریح کرد: ضرورت دارد والدین در این 
دوران موضع خود در برابر تمایالت و 
تقاضاها و خواسته¬ های جدید نوجوان 
مشخص کنند. ممکن است نوجوان در 
مورد ارتباط خود با دوستانش، پوشیدن 

در  تغییر  ایجاد  یا  و  عجیب  لباسهای 
نحوه آرایش خود مطالبات و خواسته¬ 
های عجیبی از والدین داشته باشد. در 
این اوقات بهتر است والدین بدون تفکر 
خواسته  تمام  با  او  پیشنهادات  درباره 
¬هایش مخالفت نکنند و خوب است 
تا  اجازه دهند  نوجوان  به  از گاهی  هر 

برخی از این تمایالت را تجربه کند.
به گفته وی، والدین باید اعتراض 
برای  را  نوجوان  عجیب  رفتارهای  به 
کارهای  می خواهد  که  بگذارند  زمانی 
خطرآفرین و مشکل ساز نظیر مصرف 

تنباکو یا الکل و غیره انجام دهد.
معتقد  روانشناس  این  همچنین 
خود  انتظارات  باید  والدین  که  است 
با  چراکه  نگهدارند  ثابت  را  نوجوان  از 
را  نوجوان  خود،  توقعات  مداوم  تغییر 

دچار سردرگمی می کنند.
در  دیگر  سوی  از  افزود:  طلوعی 
صورت بروز رفتارهای خوب  و صحیح 
از سوی نوجوان نباید والدین تشویق او 
را فراموش کنند. والدین باید به خلوت و 
تنهایی نوجوان احترام گذاشته و از کلیت 
کارهای او با خبر باشند و جزئیات را به 

نوجوان بسپارند.
دیگر  بخش  در  روانشناس  این 
وضع  لزوم  به  اشاره  با  خود  سخنان 
قوانین طبیعی و منطقی از سوی والدین 
نوجوان  نافرمانی  از  جلوگیری  برای 
تصریح کرد: برای مثال نوجوان عالقمند 
به مسابقه فوتبالی که راس ساعت 22 
آغاز می¬ شود را نمی ¬توان مجبور به 
بنابراین  کرد.  ساعت  همان  در  خواب 
از  نوجوان  نافرمانی  از  جلوگیری  برای 
قوانین منزل نباید قوانینی غیر منطقی 

وضع کرد.
توجه  باید  والدین  وی،  گفته  به 
کنند که شخصیت در حال شکل گیری 
نوجوان را مقابل دیگران خرد نکنند. این 
دوران سرانجام به پایان خواهد رسید و 
الزم است که والدین به نوجوان یادآوری 
کنند که در این ایام در کنار او هستند.

اسرار  »محرم  بر  تاکید  با  وی 
والدین  بودن«  اعتماد  و»مورد  بودن« 
به  نوجوانان  داد:  ادامه  نوجوانان  برای 
بزرگساالنی نیاز دارند که به هدفهایشان 
و  درک  را  آنها  همواره  کرده   گوش 
باشند.  رازدارشان  همواره  آنکه  مهمتر 

خطایی  مرتکب  نوجوان  که  زمانی 
می شود الزم است والدین به او فرصت 
توضیح دهند. برای نوجوانان هیچ چیز 
آرامش بخش تر از والدینی نیست که 
آنها صحبت کنند.  با  به راحتی  بتوانند 
نوجوان تمایل دارد مشکالتش را حل 
کمک  اساس  بر  حال  عین  در  و  کند 
باشد.  آزاد  گیری  تصمیم  در  والدین 
والدینی که این فرصت را از نوجوانان 
فرزندان  حقیقت  در  می گیرند  خود 
با  مواجهه  نفس  به  اعتماد  از  را  خود 
موقعیت بازداشته و از حل مساله محروم 

می سازند.
که  است  معتقد  روانشناس  این 
مسئول  والدین  دارند  دوست  نوجوانان 
داشته باشند و خانواده مطلوب خانواده 
احساس  عاطفی،  امنیت  که  است  ای 
مورد  و  تعلق  احساس  ارزشمندی، 
خانواده  اعضاء  بودن  عالقه  و  عشق 

را تامین کند.
طلوعی در پایان با اشاره به سهل 
گیری و سخت گیری والدین در مورد 
فرزندان، خاطر نشان کرد: ناهمخوانی 
رفتار والدین نوجوان را ناراحت و عصبی 
می کند، برخی والدین دائما میان سهل 
گیری و سخت گیری در مورد فرزندان 
در نوسان هستند درحالی که نوجوانان 
دوست ندارند در دنیای نامطمئن زندگی 
از  والدین  است  الزم  رو  این  از  کنند. 
چنین رفتارهایی دست برداشته و اینطور 
بخاطر  را  نوجوان  روز  یک  که  نباشد 
عملی مجازات و روز دیگر آن عمل را 

نادیده بگیرند.
ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه الزهرا قرنطینه می شود
آزمون  برگزاری  ایام  در  دانشگاه  این  الزهرا،  دانشگاه  اعالم  بر  بنا 

کارشناسی ارشد، به مدت ۳ روز قرنطینه می شود.
با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا طی روزهای 

۶.٧ و ٨ مرداد ماه ۱٤۰۰ در قرنطینه قرار می گیرد.
همچنین، اخیرا مسئوالن معاونت امور دانشجویی این دانشگاه اعالم 
کردند: با توجه به وضعیت قرمز استان تهران و شیوع بیماری کووید-۱٩، 
به منظور حفظ سالمتی دانشجویان، خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا 
تا اطالع ثانوی از پذیرش دانشجویان جدید متقاضی و واجد شرایط اسکان 
تابستان ۱٤۰۰ معذور است.دانشگاه الزهرا از دانشجویان خود درخواست کرده 
که از مراجعه حضوری به خوابگاه خودداری کنند و متعاقبا اعالم کرده که 
هر گونه تغییر در شرایط پذیرش خوابگاه های این دانشگاه اعالم خواهد شد.

یک مقام شورای عالی انقالب فرهنگی:
۱۴۰ استاد دانشگاه پیام نور اخراج شدند!

اخراج  انقالب فرهنگی درباره  دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی 
چند تن از اساتید دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه برای اینکه این افراد را 
از کار بیکار نکند، پیشنهادش این بود که آن ها از هیات علمی به کارمند 

تبدیل شوند تا در این وضعیت اقتصادی فردی بیکار نشود.
»جواد محمدی« دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی 
در در واکنش به اخراج و تبدیل وضعیت تعداد ۱٤۰ نفر از اعضای هیات 
علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در ابتدا براساس مسیر قانونی، این 
افراد می توانند، شکایت خود را طبق فرآیند ماده 2۰، 2۱ و ۱۵ جذب هیات 
علمی به هیات اجرایی جذب، هیات مرکزی جذب و هیات عالی جذب 
ارائه دهند، اما در حالی که افراد تمام مسیر جذب را طی کرده، ولی شرایط 

جذب را نداشته باشند، امکان نگهداشتن آن ها وجود ندارد.
ندارند عبارتند  را  ادامه توضیح داد: کسانی که شرایط الزم  وی در 
به عنوان مثال در  نیستند،  از جهت علمی در حد مطلوب  افرادی که  از 
نُرم  از  پایین تر  معدلشان  یا  کرده اند،  تحصیل  غیرحضوری  دانشگاه هایی 
برای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی  قانونی جذب هیات علمی است. 

ارشد و دکتری میانگین معدل باید ٤٨ باشد.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی در این باره توضیح 
داد: برخی افراد با معدل ۱۱ و ۱2  عضو هیات علمی شده  بودند که قطعا 
در ادامه دیگر پذیرش نخواهند شد یا در بعضی موارد رشته هایی که در آن 
با آنچه تدریس می کنند، تطابق ندارد. به طورکلی این  تحصیل کرده اند 
دسته از افراد با شرایطی که عنوان شد، امکان تایید از سه مرحله در هیات 

اجرایی، هیات مرکزی و هیات عالی جذب را نخواهند داشت.
محمدی با بیان اینکه در هر صورت تالش بر مساعدت با این افراد 
بوده است، گفت: گرچه در هر سه مقطع هیات اجرایی، هیات مرکزی و 
هیات عالی جذب تالش های بسیاری صورت گرفت تا به این افراد کمک 
شود تا پذیرفته شوند. البته تعداد آن ها خیلی بیش از این بوده و تا جایی 
که امکان داشته در این سه هیات تایید شدند، اما اینهایی که باقی مانده اند، 
افرادی بودند که به هیچ عنوان امکان تایید مدارک آن ها وجود نداشته است.

وی افزود: دانشگاه، هیات مرکزی و هیات عالی تا جایی که توانستند با 
بررسی پرونده افراد، آن ها را تایید کردند و نگاهشان مساعدت با آن ها بوده 
است. این گونه نیست که برخورد عمدی در کار باش د، اما دانشگاه برای 
اینکه این افراد را از کار بیکار نکند، پیشنهادش این بود که آن ها از هیات 
علمی به کارمند تبدیل شوند تا در این وضعیت اقتصادی فردی بیکار نشود.

تیراندازی در غرب تهران برای دستگیری سارقان ۵۰ خانه
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باندی که اعضایش اقدام به 

سرقت از ۵۰ خانه در غرب تهران کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در حاشیه دستگیری این افراد با حضور در جمع 
ارتقای امنیت اجتماعی در راستای عمل به مطالبات و  خبرنگاران گفت: طرح 
انتظارات مردم از پلیس در سراسر پایتخت در حال اجراست و در جریان آن مدتی 
قبل یکی از واحدهای عملیاتی فعال در غرب تهران به یک دستگاه خودروی 

سواری پژو با سه سرنشین برخورد کرد.  
وی با اشاره به مشکوک بودن  سرنشینان این خودرو ادامه داد: ماموران 
بالفاصله اقدام به استعالم پالک خودروی مذکور کردند که در جریان آن مشخص 
شد که شماره پالک مذکو سابقه سرقت دارد و در همین راستا دستور توقف خودرو 
را صادر کردند. اما راننده خودرو بر خالف دستور پلیس بر سرعت خودرو اضافه 
کرده و قصد فرار داشت که درپی این اقدام عملیات تعقیب و گریز بین ماموران 

پلیس و متهمان آغاز شد.
موقوفه ای با بیان اینکه تعقیب و گریز میان پلیس و خودروی متهمان حدود 
یک کیلومتر ادامه داشت، گفت: سرانجام ماموران با رعایت قانون به کارگیری 
سالح اقدام به شلیک چند تیر هوایی کرده و خودروی متهمان را متوقف کردند.  

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری متهمان گفت: 
پس از توقف خودروی سواری، متهمان با حمله ور شدن به سمت ماموران پلیس 
قصد فرار داشتند که با مهارت و مقاومت ماموران ناکام مانده و دستگیر شدند. 
البته یکی از ماموران پلیس نیز در جریان این درگیری دچار جراحت شد که در 

حال حاضر تحت درمان قرار دارد.
موقوفه ای با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شده، گفت: این 
افراد که سابقه دار نیز بودند در جریان بازجویی های انجام شده به تشکیل باند و 
سرقت از دستکم ۵۰ باب منزل مسکونی در غرب تهران اعتراف کردند. در همین 
راستا نیز برای این افرادپرونده ای تشکیل شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به 
جرم روانه دادسرا شدند. همچنین تحقیقات برای کشف دیگر سرقت ها و جرائم 

ارتکابی از سوی این افراد ادامه دارد.

دستگیری زورگیران ۲۵۰ تلفن همراه در غرب تهران
ماموران پلیس دو زورگیر را که اقدام به سرقت دستکم 2۵۰ دستگاه تلفن 

همراه در غرب تهران کرده بودند، دستگیر کردند.
مدتی قبل ماموران گشت کالنتری مرزداران در حال  گشت زنی در حوزه 
استحفاظی خود بودند که به رفتار راکب و ترک نشین موتور سیکلتی  در بلوار 
مرزداران مشکوک شده و آن را تحت نظر قرار دادند، اما این دو نفر به محض 
مشاهده ماموران پا به فرار گذاشتند و همین موضوع شک ماموران را تبدیل 
به یقین کرد و در همین راستا نیز عملیات تعقیب و گریز برای دستگیری این 

افراد آغاز شد.
دقایقی بعد این دو نفر از سوی ماموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شدند که در بازرسی از آنان هشت دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد. این 
در حالی بود که این دو نفر ادعا داشتند که گوشی ها متعلق به خودشان است، 

اما رمز آن را نداشتند!

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

بلومبرگ: اپل آی مک های آینده را به فیس آی دی 
مجهز خواهد کرد

گفته می شود اپل قصد دارد طی چند سال آینده کامپیوترهای آی مک را 
به حسگر تشخیص چهره سه بعدی فیس آی دی مجهز کند و استفاده از این 

فناوری را در تمامی محصوالتش گسترش بدهد.
سال 2۰۱٧ اپل در رویداد معرفی آیفون ٨ طرفداران خود را با شعار معروف 
One More Thing غافلگیر و به  مناسبت دهمین سال معرفی گوشی های 
محبوب خود، از آیفون X (آیفون ۱۰( رونمایی کرد. گوشی یادشده برخالف 
 Face(( آیفون ٨ و ٨ پالس، از طراحی تمام صفحه و ویژگی فیس آی دی
ID برای تشخیص هویت کاربران استفاده می کند. دیری نپایید که آیپد پرو نیز 
در سال 2۰۱٨ با بازطراحی کامل، به فیس آی دی مجهز شد و گمان می رفت 
محصول بعدی که به این فناوری مجهز می شود، به احتمال زیاد آی مک  خواهد 
بود؛ اما غول دنیای فناوری آی مک 2٤ اینچی بازطراحی شده را با اتکا به حسگر 

تاچ آی دی تعبیه شده در صفحه کلید رونمایی و روانه ی بازار کرد.
اپل اینسایدر با استناد به گفته های مارک ِگرمن از بلومبرگ، گزارشی تدوین 
کرده است که نشان می دهد اهالی کوپرتینو قصد دارند در نهایت، فیس آی دی 
را نه تنها به کامپیوترهای مک، بلکه در تمامی محصوالت مصرفی پایین رده 
نظیر آیفون SE گسترش بدهند. فناوری فیس آی دی از مجموعه حسگرهای 
ساطع کننده ی پالس  مادون قرمز تشکیل شده است که به کاربر امکان می دهد 
با اسکن صورت، قفل آیپد یا آیفون را باز کند. این روش بسیار آسان و سریع 
است؛ اما در برخی موارد مانند استفاده از ماسک، به محصول جانبی دیگر نظیر 
اپل واچ احتیاج خواهد بود؛ ازاین رو گفته می شود اپل احتماال آیفون های آینده 
را به تاچ آی دی مجهز مخواهد کرد تا به نوعی تکمیل کننده فیس آی دی باشد. 

ِگرمن در این باره می گوید:
تاچ آی دی به منظور تأمین امنیت کاربران و به عنوان گزینه ای جایگزین 
برای  به ویژه  اپل،  از محصوالت  برای فیس آی دی، بخش مهمی  ارزان تر  و 
مدل های پایین رده محسوب می شود؛ اما انتظار دارم سرانجام این روند تغییر 
کند. امسال این اتفاق نخواهد افتاد؛ اما من شرط می بندم ظرف چند سال آینده 
تمامی  دارم  انتظار  من  شد.  خواهد  ارائه  کامپیوترهای مک  در  آی دی  فیس 
آیفون ها و آیپدها نیز در آن بازه زمانی به فیس آی دی منتقل شوند. از بین بردن 
ناچ و تعبیه حسگرهای مورد نیاز برای فیس آی دی در زیر نمایشگر، به تمایز 
دستگاه های گران قیمت اپل کمک می کند. حسگر تشخیص چهره دو ویژگی 
اصلی شامل امنیت و واقعیت افزوده برای اپل به ارمغان می آورد؛ درحالی که 

تاچ آی دی فقط مورد اول را ارائه می دهد.
ِگرمن در گذشته گزارش داده بود که اپل در حال برنامه ریزی برای تعبیه 
حسگر فیس آی دی در آی مک بازطراحی شده 2۰2۱ است؛ اما ظاهراً استفاده 
از این فناوری در کامپیوتر یادشده به تأخیر افتاده است. نمایشگر لپ تاپ های 
مک به طور قابل توجهی نازک تر از آیفون  و آیپد  و متناسب کردن حسگرهای 

الزم برای فیس آی دی در این ضخامت اندک بسیار دشوارتر است.
 TrueDepth در این گزارش آمده است که اپل برای تعبیه حسگرهای
در زیر نمایشگر، ناچ را حذف خواهد کرد؛ این در حالی است که مینگ چی کو، 
تحلیلگر نام آشنای محصوالت اپل، معتقد است این شرکت سال آینده در آیفون 
۱٤ از یک حفره به جای ناچ استفاده  خواهد کرد و شاید سری آیفون 2۰2۳ را 
به نمایشگر بی حاشیه و بدون ناچ مجهز کند که البته تغییر مٔولفه های طراحی 
در نمای جلویی آیفون در ظرف یک سال کمی دور از انتظار به نظر می رسد.

گفته می شود اپل در حال کار روی نسل بعدی آی مک 2٧ اینچی است 
این آی مک  )یا هر اسم دیگری( مجهز شود.   M2X که می تواند به تراشه 
احتماال نمایشگر بزرگ تر با حاشیه های کم تر خواهد داشت و از طراحی مشابه 
با آی مک 2٤ اینچی بهره خواهد گرفت. شواهد نشان می دهد که تراشه جدید 
قدرت پردازشی این محصول را در مقایسه با نسل گذشته به طور در خور توجهی 
افزایش می دهد و ظاهراً به عنوان بخشی از SOC، غول دنیای فناوری از یک 

GPU بسیار قوی ۱۶ تا ۳2 هسته ای استفاده خواهد کرد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره 
برخورد پلیس با سگ گردانی در خودرو گفت: 
این موضوع در دستورکار پلیس است و روزانه 
با آن برخورد می شود و نه فقط سگ که هر 
حیوانی که داخل خودرو رها باشد مشمول 
این برخورد می شود چرا که باعث پرت شدن 
در  جابجایی حیوان  راننده می شود.  حواس 
خودرو باید در جعبه و باکس مخصوص باشد 

و نباید حیوان در خودرو رها باشد.
سردار محمدحسین حمیدی در نشست 
خبری که صبح روز گذشته)دوشنبه( در محل 
ستاد راهور فاتب برگزار شد، به تشریح برخی 
از اقدامات پلیس راهور تهران بزرگ پرداخت 
و گفت: با اتمام تعطیالت ۶ روزه، شهروندان 
باید بدانند که با عادی شدن ترددها وضعیت 
ترافیکی نسبت به چند روز قبل افزایش قابل 

توجهی داشته است.
ترافیک  طرح   اجرای  داد:  ادامه  وی 
نیز از سر گرفته شده و طرح ممنوعیت تردد 
شبانه نیز به قوت خود ادامه دارد  و از ساعت 

22 تا سه بامداد اجرا می شود. 
وی در مورد جریمه خودروهای فاقد 
تعطیالت  ایام  در  گفت:  نیز  فنی  معاینه 
معاینه  مراکز  تعطیلی  دلیل  به  روزه  شش 
فنی، اعمال قانون صورت نگرفت، ما سعی 
می کنیم تا پایان امروز هم این خودروهای 
روز  و یک  نشوند  فنی جریمه  معاینه  فاقد 
هم ارفاق می کنیم اما با توجه به بازگشایی 
این مراکز الزم است خودروها حتما معاینه 

فنی دریافت کنند.
اقدامات پلیس  حمیدی در مورد اهم 
 ٩٨ گفت:  نیز   ۱٤۰۰ سال  در  فاتب  راهور 
هزار و ۳۱۱ موتورسیکلت سوار در قالب طرح 
»موتور یار » در سال جاری تحت آموزش 
استفاده  افزایش  قرار گرفتند که علی رغم 
از موتورسیکلت، باعث کاهش دو درصدی 

تصادفات موتور در سال جاری شده است.
وی ادامه داد: همچنین رفع ٧۶ نقطه 
سه  در  شناسایی  نقطه   ۵۳۵ از  خیز  حادثه 

ماهه نخست سال جاری انجام شده است.
به گفته رییس پلیس راهور ناجا، اجرای 
طرح برخورد با تخلفات« پوشش پالک »نیز 
به جد ادامه دارد و تاکنون بیش از ٤٤ هزار 
و ٤٩٧ خودرو اعمال قانون و ٧۶۰ دستگاه 
وسیله نقلیه  توقیف شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ٤۰ رشد داشته است.
با تخلفات  حمیدی از تشدید برخورد 
حادثه ساز معابر بزرگراهی با استفاده از تیم 
های نامحسوس جهت کاهش تصادفات نیز 

خبر داد و گفت:
2٨۱٨ نفر از رانندگان پرخطر احضار 

قرارگاه  قالب  در  آنان  از  تعهد  اخذ  و  شده 
کنترل سرعت انجام شده است.

حمیدی در مورد ترخیص موتورسیکلت 
ویژه  تسهیالت  با  رسوبی  خودروهای  و 
 ۵٨٩۳ تعداد   ۱٤۰۰ سال  در  گفت:  نیز 
رسوبی  خودروی    ٧2۰ و  موتورسیکلت 

ترخیص شده است.
داد:  ادامه  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
درصد   ۱٤ ساز  حادثه  تخلفات  با  برخورد 
رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
به  منجر  تصادفات  همچنین  است.  داشته 
فوت در ۳ ماهه نخست سال جاری برای 
افزایش  رغم  علی  متوالی  سال  سومین 
کاهش  شخصی  نقلیه  وسایل  از  استفاده 

داشته است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به 
نیم دقیقه  به ده و  از ۱2 دقیقه  تصادفات 

کاهش یافته است.
مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
موتورسواری زنان نیز گفت: معیار برای ما 
داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر 
فردی که فاقد گواهینامه باشد با او برخورد 
می کنیم. در مورد موتورسواری زنان موارد 
محدود است که با آن برخورد شده و وسیله 
نیز توقیف شده است. اما هرکسی گواهینامه 
موتورسیکلت داشته باشد می تواند با موتور 

رانندگی کند.
تشویق  نگیرند،  رشوه  که  مامورانی 

می شوند!
حمیدی در پاسخ به پرسشی در مورد 
تهران  راهور  پلیس  عوامل  عمل  صحت 
گفت:  رشوه  دریافت  با  برخورد  و  بزرگ 
و  است  طرفه  دو  بحث  یک  موضوع  این 
گیرنده  رشوه  با  هم  و  رشوه دهنده  با  هم 
عدم  تشویق  برای  البته  می شود.  برخورد 
رشوه  رد  که  مامورانی  از  رشوه  دریافت 

کنند، تقدیر می شود.
رشوه  مصادیق  برخی  مورد  در  وی 
نیز گفت: اخیرا رد رشوه و امتناء از دریافت 
گردن بند طال به میزان ٩ گرم به عنوان 
پوشی  قبال چشم  در  راننده  یک  از  رشوه 

از تخلفات بود که این موضوع رد شده و 
افسر پلیس راهور تهران بزرگ مورد تشویق 

قرار گرفت.
رد  همچنین  کرد:  اضافه  حمیدی 
رشوه به میزان دو میلیون تومان در قبال 
چشم پوشی از تخلف سرعت و سبقت راننده 
گزارش شده بود که این مورد هم به مرکز 
قضایی معرفی و افسر پاکدست پلیس راهور 

تهران بزرگ مورد تشویق قرار گرفت.
 اعالم برنامه های پلیس راهور تهران
آتی  های  برنامه  درباره  حمیدی 
راهور گفت: ساماندهی  پلیس  کوتاه مدت 
ناوگان حمل بار شهر تهران، ایمن سازی 
و آرام سازی معابر حادثه خیز شهر تهران 
و آموزش رانندگان سرویس مدارس با توجه 
به احتمال بازگشایی مدارس از جمله این 

اولویت هاست.
بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رییس    
درباره برنامه های آتی بلند مدت نیز گفت: 
شهری  مدیریت  بر  حاکم  نگرش  تغییر 
شهروندان از  خودرو محور به انسان محور، 
هدف گذاری کاهش ۱۰ درصدی تصادفات 
ناوگان حمل و  افزایش  ترافیکی،  و سوانح 
نقل عمومی و توسعه حمل و نقل پاک، ایمن 
سازی ، آرام سازی و حذف نقاط حادثه خیز  
از طریق اصالح هندسی و رفع کامل نقاط 
حادثه ساز، برنامه ریزی در خصوص تهیه 
سند جامع مدیریت بحران های ترافیکی از 

جمله این برنامه هاست.
حمیدی درباره قطع برق نیز گفت: ما 
به دنبال جدا شدن سیستم برق چراغ های 
راهنمایی از سیستم برق مسکونی و شهری 
ترافیکی  مشکل  برق  قطع  با  تا  هستیم 

پیش نیاید.
با پالک  برخورد  برای  پلیس  اولویت 

های مخدوش
پالکهای  با  برخورد  درباره  حمیدی 
پالکهای  با  برخورد  گفت:  نیز  مخدوش 
مخدوش جزو اولویتهای ما است و ماموران 
پلیس با این موضوع برخورد می کنند. یکی 
از مسیرهای دور زدن قانون دستکاری پالک 

است که در این حوزه، هم همکاران و هم 
اعمال  برون شهری،  و  شهری  دوربینهای 

قانون را صورت می دهند.
رییس  پلیس راهور تهران بزرگ ادامه 
داد: وقتی پالک دستکاری شود، برای فردی 
که تخلفی نداشته جریمه صادر می شود، لذا 
ما و مرجع  آنقدر هزینه تخلف توسط  باید 
دیگری  فرد  از  حق  که  رود  باال  قضائی 
ضایع نشود، برخی از جرائم اشتباهی صادر 
شده مربوط به دستکاری پالک است، مراکز 
رسیدگی ما در این موضوع فعال هستند و 
به این موارد رسیدگی می کنند همچنین با 

متخلفان بدون اغماض برخورد می شود.
خیابان ها  مورد سنگ فرش  در  وی 
درخواست  اقدام  این  از  بخشی  گفت:  نیز 
خود پلیس است و در بسیاری از کشورها 
اجرایی  و  دارد  وجود  موضوع  این  هم 

شده است.
وی ادامه داد: در برخی از تقاطع ها این 
سنگفرش جایگزین خطوط عابر پیاده شده 
است که هنگام بارندگی ها لغزنده می شود 
و در برخی از معابر نیز از سنگفرش ها برای 
آرام سازی ترافیک استفاده شده است چرا که 
در این شرایط دیگر یک خودرو نمی تواند با 
سرعت باال در معابر تردد کند البته ممکن 
است در برخی از معابر این امر به درستی 
آن  ماهیت سنگفرش  اما  باشد،  نشده  اجرا 
چیزی است که گفته شد و هدف ما از اجرا 

نیز همین امر است.
برق  قطعی  مشکل  درباره  حمیدی 
با  تا  کردند  سعی  من  همکاران  گفت:  نیز 
حضور به موقع خود این مشکل را حل کنند 
حوادث  وقوع  در  مشکلی  ما  و خوشبختانه 
نورافشانی  با  ما  دیگر  طرف  از  نداشتیم. 
ها  پل  زیر  مانند  تاریک  و  کور  مناطق  در 
امکان مخفی شدن افراد معلوم الحال را نیز 

از بین برده ایم.
از  ناشی  های  فوتی  روند  کاهش   

تصادفات طی سه سال متوالی
وی با بیان اینکه امسال پلیس راهور 
برای سومین سال متوالی روند کاهش فوتی 
های ناشی از تصادفات رانندگی را داشت، 
گفت: حفظ این روند بسیار دشوار است به 
کاربران  و  نقلیه  وسایل  تعداد  آن که  ویژه 

ترافیک نیز افزایش یافته است.
حمیدی ادامه داد: به عنوان مثال در 
اوج ترافیک حدود 2۳۰۰ تصادف جرحی و 
خسارتی در تهران داریم این در حالیست 
 2۰ و  چراغ دار  تقاطع   ۵۰۰۰ بر  بالغ  که 
صورت  پایتخت  در  روز  در  سفر  میلیون 

گیرد. می 

رییس پلیس راهور تهران:

با حیوان گردانی در خودرو برخورد می شود!
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یک کارشناس اقتصادی 
سه موضوع ناترازی در بودجه، 
نظام بانکی و تجارت خارجی 
را از عوامل کلیدی تورم  دانست و گفت: 
اقتصاد  در  ناترازی  سه  این  که  زمانی 
ایران اصالح نشود، همچنان روند تورم 

افزایشی خواهد بود. 
وحید شقاقی درباره ثبت تورم ٤٤ 
درصدی در تیر سال جاری، اظهار کرد: 
مساله مهم در این زمینه این است که 
اقتصاد ایران در مدار تورمی قرار گرفته 
و هیچ کدام از عوامل تورم زا مهار نشده 
است. عالوه براین، طبق برآوردها امید و 
انتظاراتی از اصالح عوامل تورم زا دیده 
در  ایران  اقتصاد  در  بنابراین  نمی شود؛ 
حال حاضر نه عوامل تورم زا کنترل شده 
و نه انتظارات تورمی مهار شده است. 

نشدن  مهار  با  اینکه  بیان  با  وی 
تورم، سرعت رشد قیمت ها نیز صعودی 
می شود، افزود: اصالح ناترازی بودجه، 
تجارت خارجی  و  بانکی  نظام  ناترازی 
سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند 
ناترازی ها  این  بهبود  و  اصالح  با  که 
روند  کاهشی شدن  به  نسبت  می توان 
تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد 
نشان می دهد که روند افزایش کسری 
برای  نیز  عزمی  و  دارد  دولت  بودجه 

کاهش آن دیده نمی شود که همچنان 
بی انضباطی های مالی در اداره اقتصاد و 

دولت حاکم است. 
ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
داد: همچنین، شواهد حکایت از تدوام 
اصالحی  و  دارد  بانکی  نظام  ناترازی 
برای این نظام بانکی صورت نگرفته که 
خلق  نقدینگی و دارایی های غیرشفاف 
بانک ها در حال افزایش است. از سوی 
جیب  در  دولت  دست  همچنان  دیگر، 
ارتزاق  آن ها  منابع  از  و  بانک هاست 
موضوع  این  که  زمانی  تا  و  می کند 
کننده  تشدید  بانکی  نظام  پابرجاست، 
افسارگسیخته  رشد  و  است  ناترازی 

تورم  به  امر،  این  پی  در  نیز  نقدینگی 
بیشتر دامن می زند.

شقاقی بیان کرد: ناترازی تجارت 
که  تورم زاست  عامل  سومین  خارجی 
ویژه  به  بی رویه  واردات  همچنان 
وجود  کاال  قاچاق  و  لوکس  کاالهای 
غیرنفتی،  با مشکالت صادرات  و  دارد 
سهل انگاری و سهولت واردات رسمی یا 
غیررسمی همچنان کسری های تجاری 
کسری های  که  پابرجاست  غیرنفتی 
می کند  وارد  فشار  ارز  نرخ  به  تجاری 
تا روند افزایشی داشته باشد که در پی 
نیز  خدمات  و  کاالها  قیمت  امر،  این 

افزایشی می شود.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: فعال 
ناترازی  سه  اصالح  برای  روشنی  افق 
ذکر شده در اقتصاد کشور وجود ندارد و 
تا زمانی که این عوامل تورم زا اصالح 
نشوند، روند پیش رو حکایت از افزایش 

تورم و انتظارت تورمی دارد.
وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن 
قاچاق و واردات غیررسمی، معادل ۳۰ 
غیرنفتی  تجارت  دالر  میلیارد   ٤۰ تا 
کشور کسری دارد، افزود: ممکن است 
در آینده کنترل قیمت ها محقق شود که 
باید منتظر ماند  و دید دولت جدید برای 
اصالح سه ناترازی موثر بر تشدید تورم 

چه برنامه هایی دارد.

مدیرعامل بانک سینا در دیدار از شعب کرمانشاه:
و  واقعی  جایگاه  به  دستیابی  برای  تالش  سینا  بانک  هدف 

شایسته در نظام بانکی است
مدیرعامل بانک سینا با حضور در جمع کارکنان 
شعب کرمانشاه، بر تالش جمعی جهت دستیابی به 
افزایش  و  بانکی  نظام  در  و شایسته  واقعی  جایگاه 

سهم تاکید کرد.
دکتر  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایمانی با بیان آنکه جذب منابع برای بانک بسیار با 

اهمیت است، خاطرنشان کرد: همکاران با اتکا به ظرفیت ها و امتیازات بانک 
باید برای دستیابی به جایگاه واقعی و شایسته در نظام بانکی تالش کنند.

قیمت  ارزان  منابع  را جذب  زمینه  این  در  مهم  عوامل  از  یکی  وی 
دانست و تصریح کرد: یکی از راه های جذب منابع ارزان قیمت، بازاریابی 
و تعامل با اشخاص حقوقی است چرا که این اشخاص هم زمینه حضور 
مشتریان جدید به بانک را فراهم نموده و هم با تزریق منابع ارزان قیمت 
به بانک و دریافت خدماتی چون تسهیالت و تعهدات، به افزایش و ارتقاء 
درآمدهای مشاع و غیرمشاع و نهایتا تقویت جایگاه بانک کمک می کنند.

مدیرعامل بانک سینا از مهمترین عوامل سودآوری هر شعبه را پرداخت 
تسهیالت برشمرده و افزود: همکاران باید ضمن رعایت دقیق دستورالعمل 
ها و ضوابط، بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیالت برای کاهش معوقات 

را مدنظر داشته باشند.
دکتر ایمانی همچنین بر صدور ضمانت نامه ها و گشایش LC به 
عنوان یکی دیگر از راه های درآمد شعب تاکید کرد و اظهار داشت: اگرچه 
این موضوع یکی از امتیازات مهم در رشد عملکرد شعب است اما اگر همین 
موضوع بدون مطالعه و عدم بررسی اهلیت و توانایی ضمانت خواه و ذینفع، 

عملیاتی شود، بانک را با چالش های جدی همراه خواهد ساخت.
وی مطالبات غیرجاری در شعب را هم عامل مهمی در افزایش هزینه ها 
برشمرد و گفت: مطالبات غیرجاری، پول منجمد شده ای است که به چرخه 
تولید برنمی گردد و سبب افزایش هزینه های مضاعف به بانک می شود که 
با وصول آن می توان از این منابع در جهت رونق و رشد اقتصاد استفاده کرد.

وی همچنین افزایش اختیارات در شعب و مناطق را برای پاسخگویی 
بهتر به نیازهای مشتریان عنوان کرد و بیان داشت: همکاران باید از فرصت 
های موجود در جهت خدمات رسانی مطلوب به مردم نهایت بهره را ببرند، 

چرا که این امر هم رضایت خداوند و هم مردم را به همراه دارد.
دکتر ایمانی در پایان گفت: سرمایه انسانی باانگیزه می تواند بانک را 
به سمت پیشرفت و تعالی، سوق دهد به همین جهت ایجاد محیطی بانشاط 

و بدون دغدغه فکری، هدف مدیریت ارشد بانک سینا است.
گفتنی است در جریان سفر مدیرعامل بانک سینا، معاونین شعب و 
مناطق و سرمایه های انسانی و مدیر منطقه کرمانشاه و ایالم نیز حضور 
داشتند و شعب عشایر، مدرس؛ آیت اله کاشانی و حدادعادل کرمانشاه مورد 

بازدید ایشان قرار گرفت

بازدید عضو هیأت مدیره و مدیران واحد فناوری اطالعات 
و شبکه ارتباطات بانک از چند شعبه

مسعود خاتونی عضو هیأت مدیره و معاون فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات بانک از شعبه های دانشگاه، سپند، دهخدا و فلسطین شمالی در 

تهران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مسعود خاتونی در این بازدید 
که مجید جعفریان رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی، مهدی علی آقایی 
رئیس اداره کل توسعه سیستم ها و مجید ترکمانی رئیس اداره کل شبکه و 
زیر ساخت حضور داشتند، گفت: این بازدید بنا به تأکید مدیریت محترم عامل 
بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد سه ماهه نخست سال جاری مبنی 

بر پیگیری و رفع موانع و مشکالت واحدها در همه بخش ها انجام می شود.
وی افزود: بازدید امروز نیز با این هدف صورت گرفته است تا از نزدیک 

مشکالت همکاران شنیده شده و جهت رفع آنها اقدام گردد.
خاتونی در این بازدید ضمن احوالپرسی و گفتگو با همکاران و مشتریان، از 
تشکیل کارگروهی با ترکیب مسئوالن، کارشناسان و نمایندگان شعب به منظور 
شناسایی و رفع موانع موجود در شعب سراسر کشور خبر داد. وی همچنین با 
بررسی مشکالت همکاران در زمینه های مختلف و گفت و گو با مشتریان، 
خواستار معرفی و استفاده هر چه بیشتر از دستاوردهای فناوری بانک شده و بر 
اهمیت جلب رضایت مشتریان و تسریع در ارائه خدمات بانکی و جذب و حفظ 
منابع تأکید کرد.در این دیدارها، پیشنهادهایی توسط همکاران و مشتریان گرامی 

مطرح شد که جهت بررسی و بهره برداری الزم در دستور کار قرار گرفت.

با رئیس بیمارستان  مدیرعامل بانک رفاه کارگران در دیدار 
میالد:

خدمت رسانی به حوزه سالمت از افتخارات بانک رفاه است
با  خوبی  تعامل  و  همکاری  میالد  بیمارستان  و  کارگران  رفاه  بانک 
یکدیگر دارند و خدمت رسانی به مجموعه این بیمارستان انتفاعی نیست.

گانی  هلل  اسماعیل  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این بانک که میزبان دکتر حمزه ای رئیس و اعضای هیأت مدیره 
بیمارستان میالد بود، با بیان این مطلب گفت: خدمت رسانی به سازمان 
تأمین اجتماعی و فعاالن حوزه سالمت جزو افتخارات بانک رفاه کارگران 
است و خدمت رسانی در این حوزه انتفاعی نیست، بلکه در راستای ایفای 

مسئولیت های اجتماعی است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: در شرایط سخت کرونا و اثرات منفی 
آن بر تمامی بخش ها، نظام بانکی خدمات مطلوب و شایسته ای به اقتصاد 
کشور ارائه کرده است و با وجود این که بانک ها نیز با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند، اما وظایف و رسالت خود را در این شرایط سخت به 
خوبی ایفا می کنند.هلل گانی افزود: بانک رفاه کارگران با وجود همه مشکالت، 
خدمت رسانی شایسته و مناسب به بازنشستگان و فعاالن حوزه سالمت را 

سر لوحه کار خود قرار داده است و این مسیر را با جدیت دنبال می کند.
وی تصریح کرد: در بیمارستان میالد مجموعه ای از نخبگان و بهترین 
پزشکان و پرستاران مشغول به خدمت رسانی به هم وطنان هستند و ما نیز 
افتخار داریم که به این مجموعه و تمامی کادر درمان کشور که در مقابله با 

بیماری کرونا پیشگام هستند، خدمت رسانی کنیم.
در این دیدار دکتر حمزه ای رئیس بیمارستان میالد نیز گفت: ارتباط و 
تعامل خوب و سازنده ای بین دو مجموعه وجود دارد و بانک رفاه کارگران 
چه در گذشته و چه در شرایط خاص و حساس کنونی، همراه و همگام با 

مجموعه بیمارستان میالد بوده است که جای تقدیر دارد.
رئیس بیمارستان میالد افزود: شیوع بیماری کرونا باعث شد برخی از 
بخش های بیمارستان و فعالیت های قبلی تعطیل شود و اکنون تمام تالش 
مجموعه، درمان بیماران مبتال به کروناست و این موضوع مشکالتی از نظر 
مالی و درآمدهای بیمارستان به وجود آورده است و خدمات مناسب بانک 
رفاه کارگران در این ایام تا حدود زیادی مشکالت را کاهش داده است که 
امیدواریم با عادی شدن شرایط، تعامل و همکاری های متقابل افزایش یابد.

بشکه های نفت ایران بیمه شدند
یک کارشناس بین الملل انرژی با بیان اینکه صادرات از جاسک از نظر سیاسی 
از یک امنیت باالتری برخوردار است، گفت: همه کشورهای منطقه بدنبال گریز از 
محدودیت ها و چالش های رقبا هستند و ایران هم این هدف را چه از مسیر جاسک 

و یا از عراق و سوریه به مدیترانه دنبال می کند.
صباح زنگنه، درباره پیامدهای مثبت انتقال نفت از مسیر جاسک و دریای 
عمان اظهار داشت: تاریخچه صادرات نفت از جاسک به دوران جنگ تحمیلی 
بنام خط محرم برمی گردد، زمانی که منطقه خلیج فارس گرفتار جنگ و حمله های 
مختلف امریکا و عراق به کشتی ها بوده و تجارت نفت و سایر کاالها تحت فشار 
قرار داشت، برای جمهوری اسالمی این امکان وجود داشت به جای اینکه خود 
را به منطقه ای از تنگه هرمز تا بوشهر و یا خوزستان محدود کند، تجارت نفت 
خود را از مسیر دیگری غیر از تنگه هرمز دنبال و صادرات و واردات نفت و کاال 
انجام دهد که البته علیرغم هزینه باالی راه اندازی خط لوله، مراکز پمپاژ و امنیت 
این  پایان جنگ  با  اما  انجام شد  تا حدی  کار  این  جاده های دسترسی  و  مسیر 

پروژه هم متوقف شد. 
یک مسیر برد-برد برای ایران و مشتریانش

وی با بیان اینکه صادرات از جاسک از نظر سیاسی از یک امنیت باالتری 
برخوردار است، افزود: از طرف دیگر به لحاظ اقتصادی نیز حدود ۱۰۰۰ کیلومتر 
به نفع کشتی ها و خریداران خواهد بود، زیرا به جای عبور از تنگه هرمز و رسیدن 
به خارک می توانند از جاسک بارگیری کنند که از نظر اقتصادی خیلی به صرفه 
بتوانند  نیز  بزرگ  کشتی های  می کند  کمک  هم  آب  عمق  اینکه  ضمن  است، 

لنگراندازی کنند. 
مزیت ژئوپلیتیک گوره-جاسک

این کارشناس بین الملل انرژی با اشاره به مزیت ژئوپلیتیک خط لوله گوره-
جاسک تصریح کرد: در هر حال این خط توانایی و اعتبار ایران در انتقال نفت 
از مسیری غیر از تنگه هرمز را باال می برد، اکنون هم باید ببینیم چه تجهیزات 
را  امکان سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی  راه اندازی کنیم و  و تاسیساتی 

نیز فراهم کنیم. 
عربستان هم برای دور زدن تنگه هرمز برنامه دارد؟

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مشابه دیگر کشورهای نفت خیز برای دور 
زدن تنگه هرمز و خلیج فارس گفت: اگر واقع بین باشیم عربستان تالش کرده بنادر 
صادراتی خود را متنوع کند، زمانی بیشترین صادرات را از خلیج فارس داشت، ولی با 
راه اندازی خط لوله از شرق عربستان و خلیج فارس به سمت ینبوع در دریای سرخ 
و خط تاپ الین به سمت دریای مدیترانه نفت عربستان و عراق را تا بنادر سوریه 
می برد، هرچند عربستان با راه اندازی مسیرهای متعدد بیش از ۱.۵ تا 2 میلیون 
بشکه نمی تواند به مدیترانه و یا سرخ انتقال دهد و همچنان عمده صادرات این 

کشور از خلیج فارس است.
تالش امارات برای عقب نماندن از قافله

زنگنه خاطرنشان کرد: یکی از دالیل حضور جدی امارات در جنگ یمن 
در چند سال اخیر هم یافتن محلی خارج از منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای 
صادرات بوده تا بتواند از طریق یمن به سمت عدن و یا بندر مکالی یمن خط 
لوله داشته باشد البته هنوز موفق نشده است. از طرف دیگر راه اندازی خط لوله 
از میادین نفتی ابوظبی به سمت فجیره با حداکثر ظرفیت یک میلیون بشکه نیز 

در دستور کار است. 
همه مسیرهای ایران برای گریز از محدودیت

وی یادآور شد: بنابراین همه کشورهای منطقه بدنبال گریز از محدودیت ها و 
چالش های رقبا هستند و ایران هم این هدف را چه از مسیر جاسک و یا از عراق 

و سوریه به مدیترانه دنبال می کند.
طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک با اعتبار 2 میلیارد دالری با هدف 
ایجاد ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ذخیره سازی و صادرات 
آن از طریق پایانه جدید جاسک از سال ۱۳٩٧کلید خورد و عملیات لوله گذاری آن 

نیز به طور رسمی از تیرماه ۱۳٩٩ آغاز شد.
ایده اجرای این طرح نخستین بار در سال  های اولیه دهه ۱۳۶۰ و شدت 
گرفتن جنگ میان ایران و عراق مطرح شد. بمباران اسکله تی )T( در خارک که 
در سال ۱۳۶٤ توسط نیروی هوایی عراق انجام شد موجب قطع موقت صادرات 
نفت ایران شد. این اتفاق موجب شد تا خروج از شرایط وابستگی به تنها پایانه 
نفتی ایران در خارک در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس، ساخت خط لوله 
انتقال نفت به نام »محرم« آغاز ولی با پایان جنگ ایران و عراق ادامه عملیات 

اجرایی آن متوقف شده بود.

یک تحلیلگر اقتصادی:

عوامل تورم زا در اقتصاد ایران مهار نشدنی است!
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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نف

زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت کاهش یافت
قیمت نفت در معامالت روز گذشته)دوشنبه( به دلیل نگرانیها نسبت 
چین،  در  سیل  و  دلتا  کرونای  شیوع  تاثیر  تحت  سوخت  برای  تقاضا  به 

کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر ٤٤ سنت معادل 
۰.۶ درصد کاهش یافت و به ٧۳ دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ٤۵ سنت کاهش، ٧۱ دالر و 

۶2 سنت در هر بشکه بود.
رشد موارد ابتال به ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و بعضی از کشورها 
را  تدابیر قرنطینه ای  را گزارش کرده و  ابتال  افزایش موارد  رکورد روزانه 
اند که می تواند تقاضا برای نفت را محدود کند. چین که  گسترش داده 
بزرگترین واردکننده نفت جهان است، شاهد افزایش موارد ابتال به کووید ۱٩ 
بوده و همزمان با سیالبهای شدید و طوفان در بخشهای مرکزی و شرقی 

این کشور مواجه شده است.
انتظار می رود نرخ پاالیش نفت چین در  این که  با وجود  همچنین 
نیمه دوم سال میالدی جاری رکورد بزند اما مقابله چین با سوءاستفاده از 
سهمیه های واردات و تاثیر قیمتهای باالی نفت ممکن است باعث افت 
شدید واردات نفت این کشور و سقوط آن به پایینترین میزان دو دهه گذشته 

در سال 2۰2۱ شود.
آوتار ساندو، مدیر ارشد کاال در شرکت فیلیپ فیوچرز سنگاپور گفت: 
کرونای دلتا همچنان در حال شیوع است و چین مقابله با پاالیشگاههای 
خصوصی را آغاز کرده است بنابراین رشد واردات آنها چندان زیاد نخواهد 
بود. همچنین سرمایه گذاران به نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی 
آمریکا و آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی این کشور برای ارزیابی 

جهت قیمتها چشم دوخته اند.
تقاضای قوی آمریکا برای نفت و انتظارات برای کمبود عرضه نسبت به 
تقاضا، از قیمتها پشتیبانی کرده و کمک کرد هر دو شاخص نفت ریزش هفت 

درصدی دوشنبه گذشته را جبران کرده و به رشد هفتگی دست پیدا کنند.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC سنگاپور گفت: هنگامی که نفت 
برنت به پایین ٧۰ دالر سقوط کرد، تقاضا برای خرید ارزان ایجاد شد و عوامل 
اقتصادی برای انرژی قوی به نظر می رسد. آمار تقاضا به خصوص در آمریکا 
قوی است و نگرانیها نسبت به تاثیر کرونای دلتا بر تقاضا را کاهش داده است.

با وجود توافق اخیر اوپک و متحدانش برای افزایش تولید نفت تا پایان 
سال میالدی جاری، انتظار می رود بازارهای جهانی همچنان کمبود عرضه 
داشته باشند. چشم انداز بازگشت سریع نفت ایران به بازار با موکول شدن 

زمان مذاکرات به اوت ضعیف شده است.
حفظ  با  حفاری  دکلهای  شمار  آمریکا  در  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
داشت.  مالیمی  رشد  گذشته  هفته  تولیدکنندگان،  سوی  از  مالی  انضباط 
داد شمار دکلهای حفاری  نشان  بیکرهیوز  انرژی  گزارش شرکت خدمات 
نفت هفته گذشته با هفت حلقه افزایش، به ۳٨٧ حلقه رسید که باالترین 

میزان از آوریل سال 2۰2۰ بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

برترین خودروهای ۲۰۲1 معرفی شدند
آلمان بیشترین نماینده را در رتبه بندی امسال برترین خودروهای جهان 

دارد.
به گزارش دنیای جوانان از موتوروان، پس از گذشت هفت ماه از سال 
2۰2۱ اکنون زمان مناسبی است تا بهترین خودروهای مدل 2۰2۱ در کالس 

های مختلف را رتبه بندی کنیم.  
۱- مرسدس بنز اس ۵٨۰

این خودرو نسبت به نسل قبلی تغییرات ظاهری بسیار زیادی داشته و 
مرسدس بنز تالش کرده است تا به این خودرو ظاهر لوکس تر و مدرن تری 

بدهد.  
2- جنسیس جی ٨۰

شاید دیدن نام نماینده لوکس کره جنوبی در این رتبه کمی عجیب به نظر 
برسد اما جنسیس جدید با تغییرات خود به ویژه در بعد فنی و ظاهری موفق شده 
به رقیبی سرسخت تر برای بنز و دیگر خودروهای سدان لوکس تبدیل شود.  

۳- نیسان روگ
این خودرو طراحی داخلی بسیار جذابی دارد و  سرنشینان می توانند از  

راحتی و امکانات فناوری خوب در طول مسیر لذت ببرند. این خودرو همچنین 
قیمت مناسبی دارد که آن را گزینه ای ایده آل برای مسافرت های خانوادگی 

خارج شهری می سازد.  
٤- آئودی آر اس ۶

اما  از نظر ظاهری تغییرات زیادی نداشته  این خودرو اگرچه  نسل جدید 
اپشن های خودرو به نسبت نسل های قبلی کامال تغییر کرده که یکی از دالیل 

اصلی آن، تالش برای کسب سهم بیشتر از بازار آمریکا است.
۵- هوندا سیویک

یکی از خودروهای همواره محبوب در طول سال های متوالی که خریدارانش 
آن را به دلیل امنیت و دوام باال تحسین می کنند.  

۶- پورشه ٩۱۱ توربو
یک خودروی محبوب به ویژه در بین جوانان حتی زمانی که تغییرات زیادی 

نسبت به سال قبل نداشته است.
٧- جنسیس جی وی ٨۰

دیگر نماینده جنسیس که گزینه ای مطلوب برای طرفداران خودروهای 
شاسی بلند خواهد بود.

٨- میباخ جی ال اس ۶۰۰
با تغییرات صورت گرفته در توان فنی و ظاهری، این خودرو به طور حتم 

عملکرد بهتری از سال قبل خود خواهد داشت.  
٩- آئودی اس ۵

دیگر نماینده آئودی که در آن جدیدترین فناوری های این خودروساز به 
کار رفته است.

۱۰- هیوندای سوناتا
خودروی توربوشارژ و هیبریدی هیوندای که روی رقابت با بی ام و سری 

سه و آئودی ای ٤ متمرکز شده است.

یک فعال حوزه کار:

مشاغل اینترنتی را تعطیل نه؛ تقویت کنید! 
گسترش  کار  حوزه  فعال  یک 
جلوگیری  موجب  را  اینترنتی  مشاغل 
از اتالف وقت و رفت و آمد عمومی در 
شرایط کرونا و کاهش بسیاری از هزینه 
ها می داند و با تاکید بر ساماندهی و 
قانونمند شدن کسب و کارهای اینترنتی 
مشاغل  تعطیلی  جای  به  گوید:  می 
در  آنها  تقویت  زمینه  باید  اینترنتی 
یا  مرجع  و  شود  فراهم  کنونی  شرایط 
نهادی برای پاسخگویی به خریداران و 

مصرف کنندگان به وجود آید.
بدون  کرد:  اظهار  بیات،  اله  فتح 
که  فضایی  و  کرونا  شرایط  در  تردید 
فروش  بحث  داریم  قرار  آن  در  اکنون 
آنالین و فروشگاه های اینترنتی اهمیت 
افراد  پیدا کرده است،  بیشتری  و نمود 
مایحتاج، خوراک و پوشاک و ضروریات 
و  مجازی  فضای  طریق  از  را  خود 
لذا  کنند  می  تامین  راحتی  به  اینترنت 
این  موجود  به شرایط  توجه  با  معتقدم 

فضا باید تقویت شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث 
نظارت و تضمین کیفیت کاال و خدمات 
هم مطرح است تا محصولی که به شکل 
به دست  اینترنتی خریداری می شود و 
مصرف کننده می رسد در عین داشتن 
ضمانت و کیفیت مناسب مورد نظارت 

هم واقع شود.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه 
فروشگاه های اینترنتی در بحث عرضه 
محصوالت باید مدیریت و نظارت شوند، 

فاقد  ارسالی  محصول  چنانچه  افزود: 
باید  بود  مناسب  کیفیت  یا  مرغوبیت 
قابلیت بازگشت داشته باشد و اگر نقصی 
وجود داشت، مشتری بتواند موضوع را 

پیگیری یا مرجوع کند.
بیات گفت: اگر بر لزوم نظارت و 
اینترنتی  کارهای  و  کسب  ساماندهی 
که  است  دلیل  این  به  داریم  تاکید 
زیان  و  ضرر  دچار  خریداران  چنانچه 
شدند یا خسارت دیدند از طریق پیگیری 
دستگاه های متولی قابل جبران باشد نه 
این که فقط فروش اینترنتی انجام شود 
و بحث ضمانت پس از فروش یا حقوق 
نادیده  کنندگان  مصرف  و  مشتریان 

گرفته شود.
نهاد  یا  مرجع  یک  وجود  وی 
و  کسب  ساماندهی  برای  مشخص 

و  شد  خواستار  را  اینترنتی  کارهای 
افزود: مشاغلی که به صورت اینترنتی 
فعالیت می کنند یا فروشگاه هایی که 
اینترنتی به عرضه کاال و خدمات می 
پردازند باید به طور نظام مند و قانونی 
ادامه دهند و در عین  فعالیت خود  به 
با  خریداران  و  کنندگان  مصرف  حال 
اطمینان خاطر بیشتری از این فروشگاه 

ها خرید کنند.
سازمان  کار،  حوزه  فعال  این 
تعزیرات  کنندگان،  مصرف  از  حمایت 
متولیان  جمله  از  را  اصناف  بازرسان  و 
و  دانست  اینترنتی  مشاغل  بر  نظارت 
گفت: کسانی که بازار و عرضه کاالهای 
می توانند  کنند  می  نظارت  را  مصرفی 
الزم  اما  کنند  ورود  نیز  زمینه  این  در 
ساماندهی  مسئولیت  مرجع  یک  است 

و  گیرد  عهده  بر  را  اینترنتی  مشاغل 
مندتر  قانون  منظور  به  ای  اتحادیه 
گونه مشاغل  این  بیشتر  شدن هر چه 
شکل بگیرد تا هم جلوی ضرر و زیان 
و سوء استفاده های احتمالی و برخی بی 
نظمی ها گرفته شود و هم رعایت حقوق 
خریداران و مصرف کنندگان در دستور 

کار قرار گیرد.
راه  مزایای  به  اشاره  با  بیات 
ینترنتی  ا کارهای  و  کسب  ندازی  ا
کرونا  دانیم  نمی  ما  کرد:  خاطرنشان 
طرفی  از  هست،  ما  با  زمانی  چه  تا 
افراد  از  عده  یک  نباشد  هم  کرونا 
کم توان یا سالمند هستند که امکان 
در  نمی تواند  و  ندارند  خرید حضوری 
باشند  داشته  آمد  و  رفت  شهر  سطح 
که از این جهت فروشگاه های آنالین 
برای آنها مطلوب تر است، ضمن آنکه 
اینترنتی  کارهای  و  کسب  گسترش 
و  وقت  اتالف  از  جلوگیری  موجب 
ویژه  به  ها  هزینه  از  بسیاری  کاهش 
آمد آحاد  از تردد و رفت و  جلوگیری 

جامعه در شرایط کرونا شده است.
وی در پایان تصریح کرد: معتقدم 
باید  اینترنتی  تعطیلی مشاغل  به جای 
کنونی  شرایط  در  آنها  تقویت  زمینه 
کارهای  و  کسب  ظرفیت  از  و  فراهم 
نحو  به  مجازی  فضای  در  اینترنتی 
شایسته استفاده شود و در نهایت مرجع 
و نهادی برای پاسخگویی به متقاضیان 

و خریداران به وجود آید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران گفت: از ابتدای تیرماه برای 
2۰۰ هزار مشترک بدمصرف و پرمصرف 
تهرانی یعنی مشترکانی که بیش از دو 
برابر الگو )۳۰ مترمکعب(، آب مصرف 
می کنند اخطار پیامکی و مکتوب صادر 
شده و چنانچه میزان مصرف خود را در 
این مدت کنترل نکرده باشند در روزهای 
آینده روزانه بین 2 تا ۵ ساعت آب این 

مشترکان قطع خواهد شد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
نیرو، »محمدرضا بختیاری« افزود: رشد 
مصرف در استان تهران امسال منطقی 
و در حد یک درصد بوده، اما در مقایسه 
درصد   ۱۵ تا   ۱۰ بین  کرونا  از  قبل  با 

بیشتر شده است.

مصرف  لحظه ای  پیک  بختیاری 
در  لیتر  میلیون   ٤۵ را  تهران  در  آب 
ثانیه اعالم کرد و گفت: مدیریت فشار 
خروجی  فشار  کاهش  و  توزیع  شبکه 
فشارشکن ها در شب، یکی از اقدامات 
این شرکت در چارچوب مدیریت  فنی 

تنش آبی در تهران بوده است.
تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
ر  ا مشکل د ط  نقا اصالح  همچنین 
 ، ر فشا مدیریت  با  نی  برسا آ شبکه 
نشت یابی)نشت نامرئی( ۱۰۵۶ کیلومتر 
و  هزار   ۱2٨ و  توزیع  و  انتقال  خطوط 
2٤۰ رشته انشعاب، بازدید، مانور و رفع 
نشت ۵٨۰ هزار شیر آبرسانی، پیمایش 
فضای  غیرمجاز  انشعاب های  قطع  و 
سبز شهرداری را از مهم ترین اقدامات 

فنی در مقابله با کمبود آب این استان 
عنوان کرد.

بر  تمرکز  به  اشاره  با  بختیاری 
انشعاب های  تبدیل  و  قطع  شناسایی، 
مصرف  کاهش  چارچوب  در  غیرمجاز 
امسال  ابتدایی  ماه  سه  در  تنها  افزود: 
در  آب  غیرمجاز  انشعاب  رشته   ۵٤۳٩
تهران شناسایی شده که  استان  سطح 
2۵٨۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه 
و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به 
مجاز تبدیل و ۱2٩۰ رشته انشعاب به 
جریمه  متخلفان  و  قطع  کامل  صورت 

شدند.
رعایت  ویژه  بخشنامه  به  وی 
آب  مصرف  بهینه سازی  و  لزامات  ا
اشاره  اداری  ساختمان های  سطح  در 

نصب  زمینه  همین  در  افزود:  و  کرد 
اماکن  در  آب  مصرف  کاهنده  لوازم 
عمومی و دولتی و ممیزی مصرف آب 
استفاده نکردن  و  اداری  ساختمان های 
سبز  فضای  آبیاری  برای  آب شرب  از 
محوطه ساختمان های اداری در دست 

اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مهم ترین  خصوص  در  تهران  استان 
راهکار نجات تهران از بحران آب گفت: 
کشاورزی،  بخش های  در  باید  پساب 
صنعت و آبیاری فضای سبز جایگزین 
آب های زیرزمینی شود، اگر این اقدام رخ 
ندهد در آینده با خالی شدن سفره های 
فرونشست  وقوع  و  تهران  زیرزمینی 

روبرو خواهیم شد.

مدیرعامل آبفای استان تهران:

آب مشترکان پرمصرف قطع می شود
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سمیه باقرزاده/ مشهد-
تولیت آستان قدس رضوی 
رسانه ها  تأثیرگذار  نقش  بر 
تقویت  و  دینی  بخشی  عمق  بر 
و  کرد  تأکید  جامعه  معرفتی  مبانی 
امری  معرفتی  مبانی  تقویت  گفت: 
انسان  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
را از انحراف نجات می دهد و موجب 
استدالل صحیح  و  تفکر  قوه  تقویت 

انسان می  شود.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
از مدعوین و  مروی در دیدار جمعی 
داوران جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(
شور  و  شعائر  اینکه  بر  تأکید  با 
بسیار الزم و خوب است اما در کنارش 
باید به عمق بخشی معرفتی نیز توجه 
احساسات  اگر  کرد:  تصریح  شود، 
دوام  باشند  نداشته  معرفتی  پشتوانه 
احساسات  اگر  ندارند،  تأثیرگذاری  و 
باشد اما عمق معرفتی و دینی نباشد، 
وسوسه های شیطانی که در مسیر قرار 
است می تواند انسان را منحرف  کنند.

مناسبت های  به  اشاره  با  وی 
مذهبی همچون ماه مبارک رمضان و 
ایام محرم و صفر، اظهار کرد: از این 
مناسبت های مذهبی که عموم مردم 
آمادگی مناسبی برای پذیرش معارف 
الهی دارند باید در جهت عمق بخشی 
استفاده  جامعه  به  معرفتی  و  دینی 
ایام  این  از  پس  که  بگونه ای  شود، 
جامعه  افراد  زندگی  و  رفتار  در  تغییر 

مشهود باشد.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مذهبی  زیارتگاه های  اینکه  بر  تأکید 
محل کسب آگاهی، معرفت و بصیرت 
طول  در  کرد:  عنوان  هستند،  دینی 
آگاهی،  کسب  برای  مردم  تاریخ 
از  رهایی  و  دینی  معارف  شناخت 
شبهات به خانه ائمه اطهار)ع( مراجعه 
کسب  معرفت  حضرات  این  ز  ا و 
که  داریم  کمتر  تاریخ  در  می کردند، 
مردم برای حوائج دنیوی خود به اهل 
بیت)ع( مراجعه کرده باشند اگرچه در 

این موارد نیز آن حضرات از مردم رفع 
مسائل  عموما  اما  می کردند،  حاجت 
و  شبهات  به  پاسخگویی  معرفتی، 
مردم  مراجعه  دلیل  دینی  سؤاالت 

بوده است.
رسانه ها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
به  احساسات،  به  توجه  کنار  در  باید 
مبانی  تقویت  و  دینی  بخشی  عمق 
بیان  باشند،  نیز توجه داشته  معرفتی 
امری  معرفتی  مبانی  تقویت  کرد: 
انسان  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
را از انحراف نجات می دهد و موجب 
استدالل صحیح  و  تفکر  قوه  تقویت 

انسان می شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به سختی ها و دشواری هایی 
که حکام جور و طاغوت برای شیعیان 
می کرده اند،  ایجاد  تاریخ  طول  در 
ائمه  به  مراجعه  با  مردم  کرد:  بیان 
امید،  معرفت،  کسب  و  اطهار)ع( 
از  نیز  مقاومت  قدرت  و  راسخ  ایمان 
امروز  این حضرات کسب می کردند، 
از  استفاده  با  می توانند  نیز  ها  رسانه 
اقیانوس معارف اهل بیت)ع( و بیان 
سخن این حضرات در قالب های تازه 

را در  و غیرکلیشه ای، همین کارکرد 
جامعه داشته باشند.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
در  جامعه  راه حفظ  تنها  اینکه  بیان 
مسیر ارزش های اسالمی بهره گیری 
از معارف اهل بیت)ع( است، اظهار 
استفاده  با  می توانند  رسانه ها  کرد: 
رضا)ع(  مام  ا دستگاه  ظرفیت  ز  ا
را  مقاومت  و  نشاط  امید،  روحیه 
مردم  پیوند  کنند،  ایجاد  مردم  در 
اتصال  راه  اطهار)ع(  ائمه  معارف  با 
حضرت  انقالب  به  اسالمی  انقالب 

است. مهدی)عج( 
رسانه  اهالی  و  مدیران  وی 
برای  ایده  و  طرح  ارائه  به  را  کشور 
با  مرتبط  رسانه ای  محتواهای  تولید 
کرد:  بیان  و  دعوت  رضوی  فرهنگ 
اقشار  رضوی  حرم  مغناطیس  جاذبه 
ایران  نقاط  اقصی  از  را  مختلفی 
نورانی  بارگاه  این  جذب  جهان  و 
می کند، در تمام هنرهای معماری این 
بارگاه نورانی معارف، تاریخ، برهان و 
معرفت وجود دارد، موقوفات و نذورات 
مردم به این آستان نورانی سرشار از 
حکایات عنایت های حضرت رضا)ع( 

جذاب  سوژه ای  هرکدام  که  است 
برای فعالیت های رسانه ای، هنری و 
االسالم  هستند.حجت  مستندسازی 
پایانی  بخش  در  مروی  والمسلمین 
سخنان خود با بیان اینکه خدمت به 
حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
تنها محدود به جغرافیای حرم مطهر 
نمی شود، گفت: هر یک از اهالی رسانه 
که برای نشر معارف و سخن حضرت 
بکوشد  جامعه  در  االئمه)ع(  ثامن 
خادم رسانه ای حضرت رضا)ع( است، 
اقشار و اصناف مختلف با گره گشایی 
حضرت  نیت  به  مردم  مشکالت  از 
دستگاه  این  خادم  می توانند  رضا)ع( 
نورانی باشند.گفتنی است، در ابتدای 
این دیدار محمد مهدی خیرجو رئیس 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوی گزارشی از اقدامات مجموعه 
نخستین  برگزاری  و  خود  متبوع 
ارائه  رضا)ع(  امام  رسانه ای  جشنواره 
مدیران  از  تعدادی  ادامه  در  و  داد 
و  صدا  سازمان  مختلف  شبکه های 
کشور  رسانه های  مسئوالن  و  سیما 
خود  دیدگاه های  و  نظرات  بیان  به 

پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه های کشور مطرح کرد،

تأکید بر نقش تأثیرگذار رسانه ها بر عمق بخشی و تقویت مبانی دینی جامعه
مدیرعامل آبفای استان مرکزی:

اعتبار ۲۸۰  نیازمند  استان مرکزی  تنش آبی  کنترل 
میلیاردی

مرکزی-حامد نوروزی: مدیرعامل آبفای استان مرکزی گفت: برای 
کنترل تنش آبی کل استان 2٨۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. یوسف 
استان  روستاهای  و  شهرها  شرب  آب  تامین  جلسه  در  نسب  عرفانی 
مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر در استان مرکزی ٤2 روستای تحت 
پوشش شرکت در حال آبرسانی سیار است، ۱۰ روستا مشکل کیفی و 

۳۱ روستا مشکل کمی دارند.
وی افزود: ٨۵۶ روستای تحت پوشش با ٩۵ هزار و ۵۱٧ خانواده 
روستایی تحت پوشش هستند و تعداد انشعابات روستایی به ۱۵٧ هزار 
انشعاب می رسد که عمدتا خانگی هستند و عمده مسئله حضور افراد 

در اواخر هفته در روستاها و افت فشار آب است.
عرفانی نسب با بیان اینکه در اراک 2٧ روستا دچار مشکل هستند 
به دلیل عملکرد مردم است، گفت: در معصومیه  اما برخی مشکالت 
یک سال است که خواهان حفر چاه هستیم که مردم اجازه نمی دهند. 
عمده مشکل اراک 2٧ روستای جاده فراهان است که در صدد راه اندازی 
چاه جداگانه و مجتمع امیرکبیر هستیم تا مسئله کیفی و کمی آب این 

منطقه با تامین اعتبار حل شود.
وی افزود: در کمیجان اگر چاه کارخانه سیمان در اختیار قرار گیرد، 
مشکل روستاها حل می شود، در شازند ٤ روستا مشکل کیفی دارد و یک 
روستا آبرسانی سیار می شود و آمادگی داریم در صورت بروز مشکل در 

دیگر شهرستان ها آبرسانی انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: در روستای 
ورسان آشتیان نیازمند حفر چاه هستیم، در زرندیه و بخش خرقان امکان 
حفر چاه وجود ندارد، مخزن ذخیره 2 هزار مترمکعبی نیز مصوب شده 
است و تامین ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات تنش آبی در نظر گرفته 
شده است. در خنداب مردم در سال های گذشته اجازه فعالیت مجتمع 
آبرسانی در کمرآب را ندادند و امروز مشکالتی بروز کرده است، در آوه 
و نوبران ساوه نیز باید چاه جایگزین داشته باشیم که در صورت سوختن 

موتور یکی از چاه ها با چالش جدی مواجه نشویم.

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان سمنان:
با  کاهش ۰/۲۱ درصد از حجم خطای اندازه گیری 

کنترل عملکرد صحیح کنتورها محقق شد
فروش گاز بیش از ٨۰% مصرف کنندگان صنعتي استان با استفاده 
از کنتورهاي توربیني انجام مي شود. به منظور صدور صورتحساب این 
بخش از مشترکین عمده، حجم گاز غیر استاندارد کنتور با استفاده از 
تصحیح کننده به حجم با شرایط استاندارد تبدیل می شود، این عملکرد 

نقش مهمی را در فروش و تراز گاز ایفا می کند.
و  گیری  اندازه  رئیس  رستگار  سعید  عمومی؛  روابط  گزارش  به   
توزیع گاز شرکت گاز استان سمنان ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره 
به اهمیت دقت و صحت در اندازه گیری گاز طبیعی و تطابق میزان 
دریافت و مصرف گاز در مبادی ورودی و مصرفی، افزود: با توجه به 
ارتباط عملکرد مناسب دستگاه های اندازه گیری با  کاهش میزان گاز 
به حساب نیامده،کالیبراسیون و تطابق اندازه گیری های انجام شده با 

استانداردهای بین المللی ضروری است.
رستگار کالیبره نمودن تصحیح کننده ها را حائز اهمیت دانست و 
افزود: تصحیح کننده ها جهت محاسبه حجم استاندارد داراي سنسورهاي 
دما و فشار بسیار دقیق مي باشند؛ بنابراین الزم است این تجهیزات در 
طول دوره هاي زماني کالیبره گردند تا از صحت اندازه گیري اطمینان 
حاصل شود؛ بنابراین بین عملکرد تصحیح کننده و میزان محاسبه گاز 
فروش رفته رابطه ی مستقیمی وجود دارد و این امر ضرورت کالیبراسیون 

تصحیح کننده ها را  نمایان مي سازد.
 وی فرآیند کالیبراسیون را در راستای صحه گذاری بر میزان دقت 
و صحت مصرف گاز و شناسایی نقاط آسیب پذیر، با اهمیت دانست و 
گفت: واحد اندازه گیري و توزیع گاز با تمرکز بر چشم انداز شرکت گاز 
استان سمنان و به منظور ایفاي ماموریت خود ۱۰۰ % تصحیح کننده 
هاي استان را براي اولین بار به صورت تجمعي و بر اساس استاندارد 
PR2(۱2٤۰۵ EN( در پنج نقطه فشار و سه نقطه دما به صورت رفت 

و برگشتي کالیبره نموده است.
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان سمنان در پایان 
افزود: فرایند کالیبراسیون و رصد مستمر عملکرد تجهیزات اندازه گیری 
کاهش  ۰/2۱ درصد از حجم خطاي اندازه گیري را به همراه داشته 
است، این مهم با در نظر گرفتن تعرفه صنعتي فروش هر متر مکعب 
گاز به میزان 22۰۰ ریال و لحاظ هزینه های جانبی، ماهیانه مبلغ ٩۶۰ 
میلیون ریال براي شرکت سودآوري داشته است که دوره بازگشت سرمایه 

آن حدود ٤ ماه برآورد مي گردد.
الزم به توضیح است واحد اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان 
سمنان هر ساله کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیري را بر اساس الزامات 
تعیین شده در استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران به انجام مي رساند.

واکسیناسیون بیش از ۵۵درصد از جمعیت هدف باالی 
۶۰ سال در نیشابور

تا کنون بیش از ۵٨درصد سالمندان باالی ۶۰سال نیشابوری در مقابله 
با کرونا واکسینه شده اند.

به گزارش خبرنگار روزنامه کشوری دنیای جوانان  سید موسی الرضا 
حسینی ؛ رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت:٤2 هزار نفر در نیشابور 
تا کنون دز اول واکسن را دریافت کرده اند و امیدواریم با ادامه طرح ملی 

واکسیناسیون بتوانیم شاهد بازگشایی مدارس در مهرماه باشیم.
دکتر محسن عظیمی نژاد تنها راه مهار کرونا را واکسیناسیون عمومی 
دانست و گفت: متاسفانه این روزها شاهد هستیم در مناطق روستایی عده 
ای علیه واکسیناسیون تبلیغ می کنند که این امر سالمت عموم مردم را 

به خطر می اندازد.
به  بر ضرورت همکاری رسانه ها جهت تشویق مردم  تاکید  با  وی 
که  هستیم  آن  شاهد  امروز  متاسفانه  کرد:  تصریح  واکسیناسیون  انجام 
داشته  گیری  کاهش چشم  جامعه  در  نیز  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
است و مجالس و محافل بسیاری در حال برگزاری است. ما باید بپذیریم 
که از کل جمعیت تحت پوشش نیشابور، جمعیت باالی ۱٨ سال، تا کنون 
تا زمانی  افراد واکسینه شده هم  اند و حتی  تنها ۱۱درصد واکسینه شده 
که پوشش واکسیناسیون به باالی ٧۰ درصد نرسد همچنان باید پروتکل 

ها را رعایت کنند.
رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: در این مرحله 

فرهنگیان باالی پنجاه سال واکسینه می شوند.
وی در پایان از شهروندان خواست بیش از پیش از تجمعات و گردهمایی 

ها بپرهیزند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

ــرف  ــی پرمص ــای اجرای ــتگاه ه ــرق دس ــع ب قط
ــمنان ــتان س در اس

بــرق تعــدادی از ســاختمان هــای اداری دســتگاه هــای اجرایــی 
و بانــک هــای پُرمصــرف، قطــع شــد.

ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــرق اســتان ب ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــاعات اداری ۵۰  ــت در س ــی بایس ــی م ــای اجرای ــتگاه ه ــت: دس گف
ــه نســبت ســال گذشــته کاهــش مصــرف داشــته باشــند و  درصــد ب
ــه ۱۰ درصــد  ــد مصــارف خــود را ب ــام ســاعت اداری، بای ــد از اتم بع
رســانده و در مجمــوع ٩۰ درصــد کاهــش مصــرف را به انجام برســانند.

ســیدمحمد موســوی زاده بیــان کــرد: از زمــان گــرم شــدن هــوا، 
ــه برخــی دســتگاه هــای اجرایــی، نهادهــای  اخطارهــای متعــددی ب
عمومــی و بانــک هــا، مبنــی بــر کاهــش مصــرف بــرق ارائــه شــده، 
لیکــن عــدم توجــه بــه ایــن مهــم، باعــث شــد تــا بــرق تعــدادی از 

ســاختمان هــای اداری را قطــع نماییــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ادارات بایــد نقــش الگویــی را بــرای 
مــردم داشــته باشــند تصریــح کــرد: تعــدادی از دســتگاه هــای اجرایــی 
عــالوه بــر ایــن کــه در ســاعات اداری، ۵۰ درصــد کاهــش مصــرف 
بــرق نداشــته انــد، بلکــه میانگیــن 2۰ درصــد نیــز بیــش از ۵۰ درصــد 
مــورد اشــاره، افزایــش مصــرف داشــته و مجبــور بــه قطــع بــرق آنهــا 

شــده ایــم و قطعــًا ایــن برنامــه اســتمرار دارد.
موســوی زاده خاطرنشــان کــرد: دســتگاه هــای اجرایــی بــه مولـّـد 
بــرق اضطــراری مجهــز هســتند و از آنهــا انتظــار داریــم بــه منظــور 
ــای  ــتراک ه ــرق اش ــع ب ــرق و پیشــگیری از قط کاهــش مصــرف ب
عمومــی، از حــدود ســاعت ۱۱ دیــزل هــای مســتقر را در مــدار تولیــد 

قــرار داده و بــا صنعــت بــرق اســتان همــکاری نماینــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه امســال بــه نســبت مـــدت متناظــر ســال 
ــه  ــرژی را تجرب ــی 2۰ درصــدی در مصــرف ان ــته، رشــد ۱٨ ال گذش
کــرده ایــم اظهــار کــرد: ایــن موضــوع، یــک امــر بــی ســابقه اســت و 
عواملــی همچــون گرمــای شــدید، خشکســالی و اســتفاده از رمــز ارز 

غیرمجــاز، در ایــن زمینــه تاثیرگــذار اســت.

ــهر  ــاز آب در ش ــر مج ــپ غی ــف ۸۵۰ پم کش
ــان اصفه

بــا آغــاز عملیــات شناســایی دارنــدگان پمــپ هــای غیــر مجــاز 
آب، در تیرمــاه امســال ٨۵۰ پمــپ غیرمجــاز در ســطح شــهر اصفهــان 

کشــف شــد. 
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
ــا بیــان ایــن خبــر گفــت: بیشــترین پمــپ هــای  اســتان اصفهــان ب
غیرمجــاز کشــف شــده بــه ترتیــب در محــدوده آبفــای منطقــه ۵ بــا 

٤۱۰ و آبفــای منطقــه ٤ بــا ۳2٤ مــورد بــوده اســت. 
مهــرداد خورســندی بــا بیــان اینکــه نصــب مســتقیم پمــپ روی 
شــبکه توزیــع آب جــرم محســوب شــده و پیگــرد قانونــی دارد، افــزود:    
ــا  ــه آب آبفــای اســتان اصفهــان ب گــروه هــای مــروج مصــرف بهین
ــت  ــن رعای ــد ضم ــازه دارن ــی اج ــروی انتظام ــوران نی ــی مأم همراه
موازیــن شــرعی، قانونــی و حقــوق شــهروندی، نســبت بــه شناســایی 

و قطــع انشــعاب آب افــراد متخلــف اقــدام کننــد. 
وی گفــت: مروجیــن پــس از کشــف پمــپ هایــی کــه بالفاصلــه 
بعــد از کنتــور آب نصــب شــده انــد، در مرحلــه اول به مشــترک متخلف 
اخطــار مــی دهنــد و در صــورت عــدم اصــالح و رفــع تخلــف در مــدت 
زمــان تعییــن شــده، انشــعاب مشــترک بــه صــورت موقــت تــا رفــع 

تخلــف قطــع مــی شــود. 
ســخنگوی آبفــای اســتان اصفهــان،  وجــود مخــزن اســتراتژیک 
و نصــب پمــپ بعــد از مخــزن ذخیــره را در شــرایط کــم آبــی و اوج 
ــا فشــار شــبکه وارد  ــد ب مصــرف ضــروری دانســت و گفــت: آب بای
مخــزن ذخیــره شــده و ســپس بــه وســیله پمــپ بــه داخــل ســاختمان 

پمپــاژ شــود. 
خورســندی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــال شــدن پمــپ غیــر مجــاز و 
مکــش آب داخــل شــبکه، افــت شــدید فشــار آب مشــترکین مجــاور را 
بــه دنبــال دارد ، از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه پمپ 
غیــر مجــاز کــه منجــر بــه تضییــع حقــوق افــراد مــی شــود مراتــب را 
بــه ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان آبفــا  بــه شــماره ۱22 اطــالع دهنــد. 
ــه  ــده ب ــاز کشــف ش ــپ غیرمج ــر اســت از ٨۵۰ پم ــایان ذک ش
ترتیــب هفــت مــورد در منطقــه یــک، ۱۰ مــورد منطقــه دو، ۵۶ مــورد 
منطقــه ســه، ۳2٤ مــورد منطقــه چهــار، ٤۱۰ مــورد منطقــه پنــج و ٤۰ 
مــورد در محــدوده تحــت پوشــش آبفــای منطقــه ۶ شــهر اصفهــان 
بــوده اســت. همچنیــن از ایــن تعــداد ۵ مــورد انشــعاب قطــع و بقیــه 

اصــالح شــده و یــا در حــال اصــالح هســتند.

طــرح اضطــراری آبرســانی به شــهر ملکشــاهی 
در اســتانه بهــره بــرداری قــرار گرفت

ســارا فالحــی نماینــده مــردم ایــالم در مجلس شــورای اســالمی 
ــراری   ــرح اضط ــتان از ط ــا اس ــرکت آبف ــل ش ــراه مدیرعام ــه هم ب
ــت  ــن وضعی ــان آخری ــد در جری ــه شــهر ملکشــاهی بازدی آبرســانی ب

ــد. ــرار گرفتن تامیــن آب شــهر  ملکشــاهی ق
دکتــر نــوراهلل تیمــوری در جریــان بازدیــد ســارا فالحــی نماینــده 
مــردم ایــالم از طــرح اضطــراری آبرســانی بــه شــهر ملکشــاهی اظهار 
ــه  ــروژه طــرح آبرســانی ب ــر شــدن پ ــان ب ــه زم ــا توجــه ب داشــت: ب
ملکشــاهی و لــزوم رفــع مشــکل تنــش آبــی ایــن شــهر، خــط انتقــال 
آب ایــن طــرح بــه طــول 2٤.۵ کیلومتــر در دســتور کار قــرار گرفــت 
باقــی مانــده خــط انتقــال بــه طــول ۵.۵ کیلومتــر اجــرا، شــیرآالت ان 
ــر  ــه زمــان ب ــا توجــه ب ــرداری گردیــد کــه ب نصــب و آمــاده بهــره ب
ــزوم رفــع مشــکل  ــه ملکشــاهی و ل ــروژه طــرح آبرســانی ب شــدن پ
ــذا اتمــام خــط انتقــال آب ایــن طــرح بــه  تنــش آبــی ایــن شــهر، ل

طــول 2٤.۵ کیلومتــر در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی افــزود: خــط انتقــال بــرق ایــن طــرح نیــز بطــول ۳2 کیلومتر 
بــه پســت اصلــی بــرق ملکشــاهی وصــل و وارد مــدار بهــره بــرداری 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــالم گف ــا ای ــرکت آبف ــل ش ــد.مدیر عام ش
یــک بــاب ایســتگاه پمپــاژ و ٩هــزار متــر مکعــب مخــزن آمــاده بهــر 
ــا  ــهر ملکشــاهی ب ــه ش ــراری آب ب ــرح اضط ــذا ط ــود ل ــرداری ب ه ب
ظرفیــت ٧۰ لیتــر در ثانیــه از ابتــدای تیرمــاه ســال جــاری عملیــات 

اجرایــی آن آغــاز گردیــد.
وی ادامــه داد: بــا نصــب الکترپمــپ شــناور، ایجــاد چاهــک، اجــرا 
سیســتم نیــرو رســانی، نصــب ترانــس، تهیــه و تابلوهای توزیــع برق در 
ایســتگاه شــماره 2 و ۳ شــهر ملکشــاهی و نصــب یــک واحــد تصفیــه 
خانــه اضطــراری بــا کلیــه الزامــات آن و ظرفیــت ۱۰۰ لیتــر در ثانیــه 
در حــال اجــرا اســت.وی بیــان داشــت: پیشــی بینــی مــی شــود ایــن 
پــروژه مهــم تــا نیمــه اول مــاه جــاری وارد مــدار بهــره بــرداری شــده 
و تنــش آبی شــهر ملکشــاهی، شــهر »مهــر« و روســتاهای«اما«و« 

کلکیــن« برطرف شــود.
ســارا فالحــی نماینــده مــردم ایــالم در مجلــس شــورای 
اســالمی در پایــان ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از اقدامــات و تــالش 
ــوان  ــه  کارگیــری ت ــر ب هــای مجموعــه شــرکت آب و فاضــالب و ب
دســتگاه های اجرایــی، مدیریــت اســتان و ظرفیــت نماینــدگان بــرای 
بــه بــار نشســتن پروژه هــای ضــروری  تأکیــد کــرد و افــزود: پــروژه 
انتقــال اب بــرای مــردم ملکشــاهی ضــروری اســت بــا اجــرای ایــن 

ــود. ــرف می ش ــردم برط ــی م ــای نگران پروژه ه
  

حمیدرضا عظیمیان در خصوص 
اجرایی شدن پروژه استراتژیک گوره 
به جاسک با تاکید بر ضرورت اعتماد 
طرف های  گفت:  داخلی  توان  به 
تحویل  تحریم ها،  دلیل  به  خارجی 
نفت  شرکت  نیاز  مورد  ورق های 
از  نفت  انتقال  پروژه  اجرای  برای 
اما  گوره به جاسک خودداری کردند 
شرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص 
انتقال گاز ترش را از سال ٩٨ تولید 
می تواند  افتخار  با  نیز  هم اکنون  و 
بار  تا  باشد  این محصول  صادرکننده 
دیگر بی اثر بودن تحریم ها که نتیجه 
خودکفایی و استقالل کشور است را 

نشان دهد.
حمید رضا عظیمیان مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه افزود: وقتی برای 
اولین بار همکارانمان از شرکت نفت 
انتقال  اسلب مخصوص  تأمین  برای 
ایده  کردند،  مراجعه  ما  به  ترش  گاز 
دیگر  بیان  به  و  اولیه  و طرح مسئله 

مسئله موجود را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از آن 

تشکیل  مختلف  سطوح  در  جلساتی 
شده و بعد از ایجاد یک اراده جمعی 
و قطعی برای تولید تختال مورد نیاز 
این پروژه در فوالد مبارکه برای اولین 
بار و در یک همکاری گروهی و دست 
جمعی میان کارشناسان فوالد مبارکه 
و وزارت نفت، اسلب گاز ترش در سال 
٩٨ در شرکت فوالد مبارکه تولید شد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در 
آیین بهره برداری از خط لوله و پایانه 
نفتی انتقال نفت گوره-جاسک اظهار 
از  خام  نفت  صادرات  عملیات  کرد: 

سواحل مکران در دریای عمان آغاز 
صادراتی  پایانه  این  ایجاد  شود.  می 
سال  در  مکران  منطقه  در  خام  نفت 
جنگ  اوج  و   ۶۰ دهه  اولیه  های 
تحمیلی مطرح شد. بر همین اساس 
خط لوله ای به نام محرم راه اندازی 
و  گردید  رها  جنگ  پایان  با  که  شد 
بخشی از این خط به قطر ۵۶ اینچ و 
طول 22۰ کیلومتر در استان بوشهر 
ساحلی  مناطق  به  آب  نتقال  ا به 

اختصاص یافت.
سفر  جریان  در  داد:  ادامه  وی 

استان  به  جمهور  رئیس   ٩٩ سال 
این طرح  اجرای  ایشان  با  هرمزگان 
بررسی  از  پس  و  گرفت  جنبه حدی 
و  موضوع  شده  کارشناسی  های 
زیست  و  فنی  اقتصادی،  توجیهات 
محیطی، این طرح با اعتباری نزدیک 
اقتصاد  میلیارد دالر در شورای  به 2 

تصویب و ابالغ شد. 
وی افزود: فرایند ساخت و تامین 
تجهیزات این پروژه مهم ملی از سال 
این  گذاری  لوله  عملیات  و  آغاز   ٩٧
آن در تیرماه سال ٩٩ با دستور رئیس 
جمهور شروع شد. این خط لوله با قطر 
٤2  اینچ )۱۰۶( و طول ۱۰۰۰ کیلومتر 
اجرا شده که نفت خام سنگین و نیمه 
در  گوره  منطقه  از  را   ایران  سنگین 
استان بوشهر به بندر جاسک در استان 
هرمزگان منتقل می کند که امیدوارم 
طرح  مهمترین  عنوان  به  طرح  این 
اقتصادی  توسعه  زمینه ساز  پایه ای، 
سالها  از  پس  و  باشد  مکران  منطقه 
این کار کلید توسعه این مکان را به 

جریان اندازد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی مطرح کرد:

توانمندی فوالد مبارکه برای صادرات اسلب گاز ترش

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اجرایی  عملیات  گفت:  اردبیل  صنعتی 
زیرساخت های مورد نیاز ناحیه صنعتی 
خیابان  کشی،  جمله  از  خلخال،  گزار 
انرژی  رسانی و سایر امور با اختصاص 
2۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه با پیشرفت 

فیزیکی قابل قبولی درحال اجراست.
محمد اهلي با بیان این که فاز اول 
این ناحیه صنعتی در مساحت ۳۰ هکتار 
اجرا می شود، افزود: با  همکاری اهالی 
مسئوالن  همچنین  و  گزاز  روستای 
خلخال،  شهرستان  قضایی  دستگاه 
زمین  مالکیت  سند  دریافت  مشکل 
این شهرک مرتفع و زمینه برای شتاب 

بخشي به اجرای پروژه های زیرساختی 
این منطقه فراهم شده است.

صنعتی  ناحیه  اندازی  راه   از  وی 
نزدیک  ینده  آ در  خلخال  هشجین 
ناحیه  این  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  نیز 
و  کوچک  صنایع  سازمان  تصویب  به 
و  رسیده  ایران  صنعتی  شهرک های 
با توجه به اعالم آمادگی سرمایه  گذار 
بخش خصوصی برای راه  اندازی آن، 
بخش  مرکز  هشجین  صنعتی  ناحیه 
ایجاد  هدف  با  خلخال  خورش  رستم 
آغاز  غیرفلزی  کانی  و  غذایی  صنایع 

به کار می کند.
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 

صنعتی اردبیل یکی دیگر از مشکالت 
شهرک ها و نواحی صنعتی این استان را 
کمبود زمین برای سرمایه  گذاران جدید 
و  اقتصادی  سرمایه  گذاری  طرح های 
امسال  داد:  ادامه  و  دانست  اشتغالزا 
 ۵۰۰ حدود  تملک  برای  برنامه ریزی 
توسعه  و  ایجاد  برای  زمین  هکتار 
استان  در  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
هدف  گذاری شده است تا زمین مورد 

نیاز سرمایه  گذاران تأمین شود.
اهلی مساحت شهرک های صنعتی 
اعالم  هکتار   ۱٤۰۰ را  اردبیل  استان 
همکاری  با  کرد  امیداواری  اظهار  و 
تعداد  مربوطه،  نهادهای  مساعدت  و 

و  دولتی  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
 ۳۰ از  بیش  به  استان  این  خصوصی 
شهرک و ناحیه صنعتی افزایش پیدا کند.

کوثر  و  خلخال  مردم  نماینده 
فرماندار  اسالمي،  شوراي  مجلس  در 
سازمان  رئیس  خلخال،  شهرستان 
مدیرعامل  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
شرکت شهرک های صنعتی و جمعي از 
و  استاني  اجرایي  دستگاه هاي  مدیران 
شهرستاني، معاون وزیر صنعت، معدن 
مدیرعامل سازمان صنایع  و  تجارت  و 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران را 
در سفر یک روزه به شهرستان خلخال 

همراهي مي کردند.

راه اندازي نواحی صنعتی گزار و هشجین خلخال در آینده نزدیک
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ایالم  استان  در  هفته جاری  احتمالی  های  خاموشی 

اعمال می شود
جدول  از  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  ایالم_سخنگوی 
زمان بندی احتمالی مدیریت اضطراری برای هفته جاری در نقاط مختلف 

این استان خبر داد.
اظهار  ایالم  برق  محمد محمدیان شمالی در کارگوره رسانه ای 
داشت: در پی افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق در نقاط مختلف 
این  حوزه شهرستان های  در  خاموشی  اعمال  احتمال  همچنان  کشور 

استان نیز وجود دارد.
وی افزود: مصرف برق ایالم در این هفته از مرز ۶۵ هزار مگاوات 
عبور خواهد کرد، با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی ایالم مبنی بر 
افزایش دما در هفته جاری و پیش بینی دمای ۵۰ درجه و فراتر از آن 
برای مناطق گرمسیری و دمای ٤۰ درجه و فراتر از آن برای مناطق 
سردسیری استان، در صورت عدم رعایت الگو های مصرف، با مدیریت 

اضطراری بار )خاموشی( روبرو خواهیم شد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: بر این اساس از 
هم استانی های گرامی تقاضا می شود تا ضمن رعایت الگو های مصرف و 
خارج نمودن وسایل پرمصرف از مدار بویژه در ساعات اوج مصرف )۱2 تا 
۱٨(، استفاده از روشنایی روز و بخصوص عدم استفاده از کولر های گازی 
در مناطق شمالی استان و قرار دادن آن بر روی دمای 2۵ درجه در مناطق 
گرمسیری به کاهش مصرف برق و عدم اعمال خاموشی ها کمک کنیم.
وی ادامه داد: مشترکان برای اطالع از برنامه خاموشی ها بر روی 
اپلیکیشن  یا  www.bargh-ilam.ir و  به نشانی  سایت شرکت 

»برق من« مراجعه نمایند.
تعداد کل مشترکان برق استان ایالم ۵٨۰ هزارنفری ایالم 2۳۰ هزار 
مشترک است که بیشتر آن ها خانگی است و حدود ۳۰ درصد مشترکان 

برق در محدوده شهرستان ایالم قرار دارند.

ایالم  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
گفت :

نیمی از خانوارهای ایالمی دارای سفیر سالمت هستند 
ایالم-   آذر یعقوبیان :  جمیل صادقی فر معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی استان ایالم در کارگروه رسانه ای کرونا که در بستر فضای 
مجازی برگزار شد، افزود:هم اکنون ٩۰ هزار سفیر سالمت آموزش دیده 

در قالب طرح شهید سلیمانی در این استان ساماندهی شده اند.
وی اظهار داشت: نمونه گیری و رهگیری افراد مبتال به کرونا بر 
اساس طرح شهید سلیمانی در کمیته آموزش همگانی با همکاری سپاه 
و هالل احمر صورت می گیرد و در این زمینه جزو پنج دانشگاه علوم 

پزشکی خوب کشور هستیم.
وی اظهار داشت: با وجود هزینه بر بودن این خدمات حجم نمونه 
گیری ها، آزمایشگاه های دولتی و بخش خصوصی در استان افزایش پیدا 

کرده و در بین ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور چهارم کشور هستیم.
پروتکل  رعایت  کاهش  به  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
های بهداشتی و عدم استقبال از واکسن اشاره و تصریح کرد: با توجه 
به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی بخصوص در مناطق شهری 
از  بیشتری  استقبال  باید  هستیم  بیشتری  تجمعات  شاهد  که  قرمز  و 

واکسن کرونا شود.
دکتر صادقی فر خاطرنشان کرد:همه باید برای خنثی کردن تبلیغات 
منفی و عوارض واکسیناسیون در جهت آگاه سازی مردم نسبت به تزریق 
واکسن کمک کنند و از وزارت بهداشت نیز درخواست مجوز واکسیناسیون 
افراد باالی ۵۰ سال ارسال شده و امیدواریم با توجه به نزدیک شدن 

مراسم اربعین جمعیت بیشتری در استان واکسینه شود.
اجساد  دفن  کرد:  تصریح  و  اشاره  کرونایی  اجساد  دفن  به  وی 
کرونایی دستخوش فراز و نشیب شده در اوایل شیوع در همه کشور در 
دفن اجساد کرونایی دقت و حساسیت بیشتری وجود داشت و خانواده 

ها نیز این حساسیت را رعایت می کردند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: اکنون تجمعات 
در آرامستان ها و مراسم ها و در تشییع جنازه بسیار خطرناکتر از متفاوت 
متوفی است در واقع جسد خطری برای افراد زنده ندارد بلکه این افراد 

زنده هستند که با حضور در تجمعات برای یکدیگر خطر می آفرینند.
صادقی فر افزود: کمترین خطر مربوط به انتقال بیماری از جسد 
به افراد است  اما عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و حضور در اجتماعات بیشترین خطر را متوجه افراد می کند.

پیشنهاد یک مقام صنفی؛
برای اقشار کم درآمد کارت لبنیات صادر شود!

رئیـس هیـات مدیـره اتحادیـه مرکـزی دامـداران ایـران از پیشـنهاد 
صـدور کارت لبنیـات بـرای اقشـار کـم درآمـد خبـر داد و گفـت: مصوبـه 
افزایـش قیمـت خرید شـیرخام شـورای تعییـن قیمت کان لـم یکن اعالم 

است. شـده 
فرهـاد اکبـری درباره آخرین تصمیمـات درباره افزایـش نرخ مصوب 
خریـد شـیرخام از دامـداران، اظهـار کـرد: در نیمـه تیرماه سـالجاری وزیر 
جهـاد کشـاورزی در نامـه ای اعـالم کـرد کـه شـورای قیمـت گـذاری 
محصـوالت اسـتراتژیک، قیمـت خریـد هرکیلوگـرم شـیرخام از دامـدارن 
را از ٤۵۰۰ تومـان بـه ۶٤۰۰ تومـان افزایـش داده و تصویـب کرده اسـت.
وی ادامـه داد: امـا ایـن مصوبـه هنـوز ابـالغ نشـده اسـت و حتـی 
اسـتانداران بـه مـا اطـالع داده اند کـه مصوبه مذکـور کان لـم یکن اعالم 

است. شـده 
بـه گفتـه اکبـری؛ ابـالغ ایـن قیمـت بـه رغـم تصویـب در شـورای 
تعییـن قیمـت، نیـاز بـه مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار نیـز دارد که تـا امروز 
سـتاد بـه آن ورود نکـرده اسـت. وی معتقـد اسـت؛ به نظر می رسـد ابالغ 
افزایـش قیمـت مصـوب خریـد شـیرخام به دولت بعد موکول شـده باشـد. 
اکبـری بـا تاکیـد بـر اینکـه حداقـل ۳ تـا ٤ مـاه زمـان نیاز اسـت تا 
در دولـت جدیـد دربـاره قیمت  هـا تصمیـم گیـری کنـد، افـزود: دامـداران 
ماه هاسـت در حـال زیـان هسـتند و تـوان ادامـه تولیـد با زیان تـا چند ماه 
آینـده را ندارنـد.وی تصریـح کرد: حداقل قیمت تمام شـده شـیرخام برای 
دامـداران بیـش از یک مـاه پیـش بـا تامیـن ۱۰۰ درصـد نهاده هـای دامی 
بـا نـرخ دولتـی ٨ هـزار و ۵۰۰ تومـان و بـدون نهاده هـای دامـی دولتی تا 
۱۰ هـزار و ۵۰۰ تومـان بـرآورد شـد، در حالـی که حداکثر قیمـت خرید از 

دامـداران ۵ هـزار تومان اسـت.
رئیـس هیـات مدیـره اتحادیـه مرکـزی دامـداران ایـران بـا اشـاره 
بـه افزایـش قیمـت مولفه هـای تولیـد از آخریـن بـرآورد قیمـت شـیرخام 
تـا امـروز، اظهـار کـرد: از یکمـاه پیـش تـا امـروز شـاهد افزایـش قیمـت 
نهاده هـای دامـی، علوفـه و داروهـای بوده ایـم کـه بـرای ادامـه فعالیـت 

دامـداران ضـروری هسـتند.
اکبـری بـا بیـان اینکـه مـا نگرانـی دولـت از نتایـج افزایـش قیمـت 
شـیرخام را درک می کنیـم، گفـت: بـه همیـن دلیل چند پیشـنهاد به دولت 
بـرای کاهـش فشـار بر مردم با افزایش نرخ خرید مصوب شـیرخام داده ایم 

کـه مهمتریـن آن هـا صـدور کارت لبنیات برای اقشـار کم درآمد اسـت.
وی اضافـه کـرد: همچنین پیشـنهاد داده ایم شـیرخام را از گروه یک 
کاالیـی بـه گـروه دو تغییـر دهنـد چراکـه در حـال حاضـر یارانه هـای که 
بـرای تولیـد شـیرخام تخصیص پیدا می کند به دسـت دامداران نمی رسـد.

اکبـری تصریـح کـرد: در حال حاضـر یارانه تولید شـیرخام به صورت 
پرداخـت ارز ٤2۰۰ تومانـی بـه واردکننـدگان نهاده هـای دامـی اسـت که 

بهـره کمی بـرای دامداران  و مـردم دارد.
وی صـدور کارت لبنیـات برای اقشـار کم درآمد را راهکاری برشـمرد 
کـه می توانـد یارانـه شـیر و لبنیـات را بـه دسـت انتهـای زنجیـره تولیـد، 

یعنـی مردم برسـاند.

در مجمع عمومی عادی سالیانه صورت گرفت: 
تشریح عملکرد بانک ملت از سوی مدیرعامل

مدیرعامل بانک ملت با قرائت گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ 
اسفندماه ۱۳٩٩ اظهار داشت: خوشبختانه این بانک در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی 

عملکرد بسیار خوب و قابل دفاعی را به ثبت رسانده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه این بانک برای بررسی عملکرد مالی سال گذشته با تبریک فرارسیدن عید سعید 
قربان و آرزوی بهره مندی از فیوضات اعیاد پیش رو، گفت: شاخص های مالی این 
بانک در سال گذشته با وجود تمامی فشارهای خارجی، با رشد خوبی رو به رو بوده و هم 
اکنون یکی از شفاف ترین صورت های مالی شبکه بانکی متعلق به بانک ملت است.
وی با اشاره به استحکام مالی بسیار باالی بانک ملت، این بانک را از بهترین و 

مستحکم ترین بانک های کشور و دارای بنیه مالی بسیار قوی خواند.
دکتر بیگدلی به رشد ۱۱٨ درصدی ارزش بازار سهام بانک ملت در مقابل رشد 
۱۰٨ درصدی ارزش شاخص کل بورس در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: جایگاه 
نخست در بین بانک های تجاری بزرگ در مانده سپرده های قرض الحسنه جاری، مانده 
سپرده های ارزی، مانده کل مصارف، سرانه شعب در جذب سپرده های ریالی، سرانه 
پرسنلی در جذب منابع، سرانه شعب در جذب منابع و همچنین مبلغ و تعداد تراکنش 

های بانکی از جمله دستاوردهای این بانک در سال ۱۳٩٩ است.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک از ابتدای سال ۱۳٩٧ بر 
اساس برنامه استراتژیک چهارساله، افق ۱٤۰۰ را در ٩ محور تدوین و بر اساس آن، 
عملکرد خود را تنظیم کرده است، گفت:  این محورها شامل سرآمدی در سودآوری 
پایدار و باکیفیت، چابک سازی و مهندسی مجدد فرآیندها، بهره گیری از ظرفیت های 
ارزی و بین المللی، بهبود اثربخشی اعتباری، نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی، پیاده 
سازی بانکداری دیجیتال، ایفای مسوولیت های اجتماعی، مشتری مداری با رویکرد 
توسعه محصول و تعالی منابع انسانی است که برای هر محور برنامه های متنوعی 

تدوین شده است.
وی مدیریت هزینه، تجهیز بهینه منابع، مولدسازی دارایی ها و افزایش سهم 
درآمدهای کارمزدی را از جمله برنامه ها برای تحقق سرآمدی در سودآوری پایدار و 
باکیفیت دانست و ادامه داد: منابع بانک ملت بهینه شده و دارایی های آن عمدتا با 
فروش اموال، امالک مازاد و وصول مطالبات به دارایی مولد تبدیل شده ضمن این که 

درآمدهای کامزدی بانک نیز افزایش یافته است.
دکتر بیگدلی با اشاره به رشد ۵٧ درصدی سپرده های ریالی بانک ملت در سال 
گذشته در مقایسه با رشد ٤۰.۶ درصدی نقدینگی مطابق آمار بانک مرکزی، اظهار 
داشت: سهم درصد بانک ملت از بازار منابع بانک های تجاری با افزایش یک درصدی 
از ۱٩ درصد به 2۰ درصد رسیده است و این بانک باالترین سهم درصد منابع را پس 

از بانک ملی ایران در اختیار دارد.
به گفته وی، با وجود نوسانات شدید نرخ تورم در سال گذشته و فراربودن سپرده 
ها از بانک ها و همچنین بازدهی مضاعف بازارهای موازی، بانک ملت با مدیریت 
هوشمندانه، ضمن حفظ منابع پیشین، در سال ٩٩ بیش از ۱.2۱٤ هزار میلیارد ریال 

منابع جدید جذب کرده است.
وی همچنین از رشد ۶۶ درصدی سپرده های هزینه زا و رشد ۶۵ درصدی سپرده 
های غیرهزینه زای بانک ملت در سال ۱۳٩٩ خبر داد و تاکید کرد: این رشدها با وجود 
رعایت نرخ های مصوب بانک مرکزی و رعایت نشدن این نرخ ها از سوی برخی از 
بانک ها به دست آمده که نشانگر روان بودن فرآیندها و اعتماد عمومی به این بانک 

است که پایداری بیشتر سپرده ها را به همراه داشته است.
دکتر بیگدلی ۶٧ درصد از سپرده های بانک ملت را هزینه زا و ۳۳ درصد این 
سپرده ها را غیرهزینه زا عنوان کرد و افزود: قیمت بهره ای پول در این بانک نیز با 
کاهش ۰.۶۵ درصدی از ۱۱.۰٨ درصد به ۱۰.٤۳ درصد و قیمت غیربهره ای نیز با 
۰.۶۶ درصد کاهش از ٤.۵2 درصد به ۳.٨۶ درصد رسیده که باعث شده است که قیمت 
تمام شده پول بانک با کاهش ۱.۳۱ درصدی از ۱۵.۶۰ درصد به ۱٤.2٩ درصد برسد.
وی جذب منابع کم هزینه زا، عدم ارائه نرخ های باالتر از نرخ های مصوب 
بانک مرکزی و مدیریت هزینه های غیرعملیاتی و مطالبات را از جمله دالیل کاهش 
قیمت تمام شده پول در بانک ملت ذکر کرد و گفت: این بانک برای کاهش هزینه 
های غیرعملیاتی و مدیریت بیشتر بر هزینه ها، به راه اندازی ستاد مدیریت هزینه 
اقدام کرده و با وجود رشد بی رویه قیمت ها و تورم در سال گذشته، موفق به کاهش 
قیمت غیربهره ای خود شده که در کنار کاهش قیمت بهره ای و در نتیجه کاهش 

قیمت تمام شده پول، باعث افزایش حاشیه سود خود شده است.
مدیرعامل بانک ملت، یکی از باکیفیت ترین منابع را متعلق به این بانک خواند و 
اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در زمینه مولدسازی دارایی ها، نسبت دارایی های 
ثابت این بانک به 2٧ درصد  رسیده و بانک از شمولیت مواد ۱۶ و ۱٧ قانون رفع موانع 
تولید در بخش امالک خارج شده است.دکتر بیگدلی از رشد ۱٤۱ درصدی مبلغ فروش 
امالک مازاد بانک ملت در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: بانک در سال گذشته با 
هدف مولدسازی دارایی ها، ۱۶ هزار میلیارد ریال از امالک مازاد خود را به فروش رسانده 
و موفق به دریافت لوح سپاس وزیر اقتصاد به دلیل کسب رتبه نخست در واگذار اموال 
مازاد شده است و در سال جاری با ورود گروه مالی ملت به بورس، در بخش فروش 

سهام نیز عملکرد خوبی را در این زمینه به ثبت خواهد رساند.
وی به رشد ۵٤ درصدی درآمدهای کارمزدی بانک ملت با وجود کاهش محسوس 
درآمدهای ارزی اشاره کرد و ادامه داد: نرخ موثر جذب منابع بانک نیز ۱.٤ درصد کاهش 
یافته که ناشی از رعایت نرخ های مصوب بانک مرکزی و همچنین افزایش سهم درصد 
سپرده های کوتاه مدت، بوده  که باعث افزایش یک درصد حاشیه سود بانک شده است.
مدیرعامل بانک ملت در عین حال اعالم کرد که مصارف ارزی این بانک در 
سال گذشته ٨2 درصد، مصارف ریالی آن ٧۱ درصد و جمع مصارف ریالی و ارزی این 
بانک ٧۶ درصد، بیشتر شده که عمده این تسهیالت در جهت حمایت از تولید پرداخت 

شده که در طول ۱۰ سال گذشته بی سابقه است.
از 2۵.2۰۱ میلیون  به گفته دکتر بیگدلی، کل دارایی های ارزی بانک ملت 
ریال در سال ۱۳٩٨ به 2۶.٧2٨ میلیون دالر و خالص وضعیت باز ارزی این بانک از 
٧.2۰۰ میلیون دالر به ٧.22٨ میلیون دالر افزایش یافته است.وی با اشاره به رشد ٧۱ 
درصدی دارایی های بانک ملت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل اشاره کرد و آن 
را مربوط به رشد دارایی های مولد و همچنین تسعیر دارایی های ارزی عنوان کرد و 

گفت: حقوق صاحبان سهام این بانک نیز ۳٩ درصد بیشتر شده است.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته  که کل درآمدهای بانک به جز تسعیر ۶۶ 
درصد و با تسعیر 2۱٨ درصد رشد داشته است، گفت: سود قبل از کسر مالیات بانک 
هم در سال گذشته ۳۰2 درصد، سود خالص ٤٤٤ درصد و سود پیش بینی شده هر 

سهم ٤٤۵ درصد بیشتر شده است.
دکتر بیگدلی از رشد ۱۱٨ درصدی خالص تراز عملیاتی، رشد ۱٤۵ درصدی 
درآمد کارمزد پس از کسر کارمزد پرداختی و رشد ۵٤٨ درصدی خالص سود سرمایه 
گذاری های بانک ملت در سال ۱۳٩٩ نسبت به سال ماقبل خبر داد و افزود: این 
بانک  بهینه جذب منابع، رعایت نرخ های مصوب  از مدیریت  ناشی  رشدها عمدتا 
مرکزی و افزایش سهم درصد درآمدهای غیرمشاع بوده است.وی به کسب رتبه برتر 
عملکرد مالی در بین تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده بر اساس رتبه بندی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سرمایه پایه 
نافذ این بانک نیز از ٧٨.۶۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳٩٨ به 2۶٧.2٤٤ میلیارد ریال در 
سال ۱۳٩٩ و سرمایه نظارتی آن از 2٧۱.۰۰۰ میلیارد ریال به ٤٤٧.۰۰۰ میلیارد ریال 
افزایش یافته که باعث افزایش توان تسهیالت دهی آن شده است.مدیرعامل بانک 
ملت به وضعیت مطلوب نقدینگی این بانک نیز اشاره کرد و گفت: عدم اضافه برداشت 
از بانک مرکزی در تمامی روزهای سال گذشته، اعطای تسهیالت شبانه بین بانکی 
به سایر بانک ها با میانگین ۱٤۳ هزار میلیارد ریال و شناسایی درآمد بیش از ۳۶.۳۰۰ 

میلیارد ریالی تسهیالت شبانه اعطایی از نتایج اقامات انجام شده در این زمینه است.
وی کسب عنوان داراترین شرکت، رتبه چهارم از نظر باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی، رتبه چهارم از حیث میزان اشتغالزایی  و رتبه ششم از لحاظ میزان فروش در 
بین شرکت های برتر کشور را از جمله دستاوردهای بانک ملت در سال گذشته برشمرد. 
دکتر بیگدلی استقرار نظام جامع مدیریت فرآیندهای کسب و کار، تدوین سند 
طرح جامع مدیریت ریسک فناوری اطالعات و ارزیابی بلوغ و ترسیم نقشه راه معماری 
فناوری اطالعات را از مهم ترین اقدامات در این حوزه عنوان کرد و گفت: در حوزه ایفای 
مسوولیت های اجتماعی نیز ۱۳۵.۳٩٩ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، ٧2.۳۳۳ 
فقره تسهیالت آسیب دیدگان ناشی از شیوع کرونا، ۳۱۵ فقره تسهیالت آزادسازی 
زندانیان، ۳۰.٨٨۵ فقره تسهیالت مسکن روستایی، ۳۶.٩۵۰ فقره تسهیالت ودیعه 
مسکن مستاجراان، ۱٨.۳٩۳ فقره تسهیالت مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی و 2.۶2٨ فقره تسهیالت درمان بیماری های خاص در سال گذشته پرداخت شده 
است.مرتضی نجف، رییس هیات مدیره و رییس مجمع بانک ملت نیز در ابتدای این جلسه 
به عملکرد مطلوب بانک ملت در حوزه اعطای تسهیالت به بخش تولید کشور اشاره کرد 
و افزود: کسب رتبه نخست در خالص تسهیالت اعطایی، دوبرابر شدن ارزش بازار بانک 
و کسب رتبه نهم در کل بازار سرمایه و رتبه اول در ارزش بازار صنعت بانکداری، از جمله 
دستاوردهای این بانک در سال گذشته است.به گفته وی، بانک ملت برای سال ۱٤۰۰ 
برای توسعه فعالیت های ارزی خود برنامه ریزی کرده است تا در صورت برداشته شدن 

تحریم ها، نقشی اساسی در افزایش درآمدهای خود در حوزه ارزی ایفا کند.
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فروشچیستوفروشندهحرفهایچهکسیاست؟

استراتژیفروش
علی بهرام پور
نویسنده و مدرس

به  چیست؟  فروش 
حرفه  فروشنده  شما  نظر 

ای چه کسی هست؟
و  بیزینس  هر  در 
واحد تجاری، »فروش« مهم ترین مبحث و موضوعی 

است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.
تبلیغات،  ها،  هزینه  امکانات،  پرسنل،  تمام 
زیرساخت ها و … برای فروش بیشتر به کار گرفته 
می شود، پس باید با معنی و مفهوم دقیق آن آشنا شد.

فرآیند »فروش« هدف مهم تمام کسب و کار 
و بیزینس ها است و برای رسیدن به این هدف باید 

مسیر یا راهکار مشخص داشت.
زمانی که بتوان به واسطه فروش در بازار سهمی 
ایجاد کرده و یا بر قسمتی از بازار تسلط یافت،می توان 

گفت که »فروش« موفق بوده است.
فروش یک فرآیند رسیدن به توافق بین خریدار 
و فروشنده بر سر نوع کاال، وظایفی که کاال باید انجام 
زمان  آن،  قیمت  کند،  تامین  باید  که  منافعی  دهد، 
تحویل آن و کلیه خدمات وابسته و مربوط به آن است.

فروشنده کیست؟
فروشنده شخص و یا سازمانی است که با مذاکره 
و فن بیان کاال و یا خدمتی را در عوض پول به مشتریان 

عرضه می کند.
فروشنده حرفه ای کیست؟

 )Professional Seller ( فروشنده حرفه ای
بیان  فن  دارای  که  است  ای  فروشنده 
اطالعات  باال،  مذاکره  توانایی  مناسب، 
جامعه  روانشناسی،  علمی،  فنی،  وسیع 
شناسی و برنامه ریزی و مدیریت است 
های  مهارت  از  استفاده  با  تواند  می  و 
خود، در شناسایی نیازها، رفتارها و ایجاد 
انگیزه در خریداران احتمالی، کاال و یا 

خدماتی را به آن ها بفروشد.

به  فروش  در  موفقیت  روند 
چه شکل است؟

برای اینکه بتوان به فروش موفق 
دست یافت رعایت سه مرحله ضروری 

است.
در  مشخص  سهم  یک  باید  اول-  

بازار یافت.
دوم-  باید در کوتاه مدت با استفاده از 
مشتریان،  رضایت  خدمات،  ارتباطات، 
شده  ایجاد  سهم   … و  وسیع  توزیع 

را حفظ کرد.
سوم-  باید در بلند مدت با استفاده از 

ارتباطات، خدمات پس از فروش، تنوع محصول و منافع 
مشتری به افزایش سهم ایجاد شده پرداخت.

استراتژی در فروش
ممکن است بارها شنیده باشید که باید در فروش 

»استراتژی« داشت.
در  استراتژی  که  اید  کرده  فکر  تاکنون  آیا  اما 

فروش چه چیزی است؟
استراتژی اصالتا یک لغت یونانی است و به معنی 
مسیر و راهی است که فرمانده لشکرآن را تعیین کرده و 

سپاهیان را از آن مسیر به هدف می رساند.
است؛  معنی  به همین  نیز  فروش  در  استراتژی 
به  رسیدن  برای  مجموعه  یک  مدیر  که  را  مسیری 
استراتژی  را  کند  می  تعریف  بیشتر(  )فروش  هدف 

فروش می گویند.
در استراتژی فروش راه های متفاوتی بنا به شرایط 
بررسی و طی می شود اما همواره هدف یکسان و آن 

هدف، فروش بیشتر است.
مدیران یک مجموعه طبق شرایط مختلف ممکن 

است این استراتژی ها را به کار بگیرند:
– استراتژی کاهش قیمت

– استراتژی افزایش تبلیغات
– استراتژی توزیع وسیع

– استراتژی افزایش کیفیت و …
برای  اینکه استراتژی های فروش بتواند پاسخ 
نیاز است که وضعیت های  مثبتی به شرایط بدهند، 
موجود را شناسایی و برای بهبود آن ها برنامه ریزی 

کرد.
شامل  شوند،  شناسایی  باید  که  هایی  وضعیت 

موارد زیر است:
ما  مشتریان  که  شود  مشخص  باید  هدف:  بازار   -۱

شامل چه اشخاص و یا سازمان هایی است و تا چه 
اندازه قصد داریم که این بازار هدف را گسترده سازیم.
2- کیفیت محصول: باید بسنجیم که محصول ما در 

حال حاضر دارای چه کیفیتی است.
مزایا و منافع آن برای مصرف کنندگان چیست و چگونه 
می توانیم مزایا و منافع جدیدی را به آن اضافه کنیم.
۳- رقیب ها: باید بررسی شود که قیمت محصوالت 
ما نسبت به رقبیب هایمان به چه صورت است و ما 

می خواهیم که این روند چگونه باشد.
٤- تبلیغات: باید بدانیم که روند تبلیغات و اطالع رسانی 
ما به چه صورت است و عملیات پیشبرد و روابط عمومی 

ما به چه صورت پیش می رود.
پس از بررسی زیرساخت ها و تعیین استراتژی 
ها، نیاز است که برنامه ریزی دقیقی را برای »فروش« 

انجام داد.
موارد  شامل  باید  »فروش«  در  ریزی  برنامه 

زیر باشد:
۱-شناسایی وضع موجود

2- تخمین وضع مطلوب در آینده
۳- هدفگذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
منابع  نمودن  آماده  و  گیری  اندازه  شناسایی،   -٤

مورد نیاز
۵- تعیین الویت در برنامه ها

۶- طراحی مفاهیم کنترل

ارائه خدمات
فروش فقط منوط به زمانی نیست که ما پول را 

از مشتری بگیریم!
یک فروش حرفه ای فروشی است که حتی پس 

از دریافت پول نیز خدماتش را به مشتری ارائه دهد.
این موضوع در رابطه با بیزینس کاالهای مصرفی 
بادوام، نقش برجسته ای دارد. در چنین بیزنیس هایی 
مهمترین تصمیم گیری در برنامه ریزی های فروش، 

تامین خدمات پس از فروش است.
این موضوع توجه ویژه ای داشت  به  باید  البته 
که، ارائه خدمات فقط به بعد از فروش کاال اختصاص 
ندارند و ما باید با رعایت نکته هایی در حین فروش 

نیز، به مشتری خود خدمات دهیم.

این نکته ها شامل توجه چنین مواردی است:
 وجود جلوه های ظاهری در واحد تجاری

 وجود خالقیت و نوآوری در ارائه کاال
 وجود تفاوت در سیستم بازاریابی

 وجود تداوم رابطه با مشتری
 اهمیت روابط عمومی در فروش

در یک واحد تجاری یا شرکت و سازمان تجاری 
وجود واحد »روابط عمومی« الزامی است.

ایجاد  به طور کلی، واحد روابط عمومی وظیفه 
دولت،  با  سازمان  مشتریان،  و  سازمان  بین  ارتباط 

سازمان با خانواده کارکنان و … را برعهده دارد.
و اما، روابط عمومی واحد فروش این وظیفه را 
بر عهده دارد که ارتباط مثمرثمری برای ایجاد روابط 

دوستانه با مشتریان داشته باشد.
روابط عمومی  توان گفت که  به طور کلی می 
فروش، مشاور مدیر فروش و زمینه ساز و هماهنگ 
در  فروش  های  تکنیک  برای  مناسب  زمینه  کننده 

»جامعه« است.
با وجود یک واحد روابط عمومی با کارایی باال، 

می توان به فروش بیشتر دست یافت.
برگزاری  با  تواند  می  عمومی  روابط  واحد 

سمینارها، جشن ها، همایش های صنفی و … پیام 
دوستی و همراهی را به مشتریان و سایر سازمان ها 
بفرستد و این موضوع باعث شناخته تر شدن بیزینس 

ما و در نتیجه باعث فروش بیشتر می شود.
عمومی  روابط  واحد  که  دارد  وجود  روش   ۱۰

فروش موفق عمل نماید.
۱- مشتریان خود را دقیقا بشناسیم

2- دراولین برخورد، خاطره خوبی در آن ها بر جای 
بگذاریم

۳- انتظارات عاطفی و پنهان مشتری را برآورده سازیم
٤- از میزان کارهایی که مشتری باید انجام دهد و از 

زحمات او بکاهیم
۵- تصمیم گیری او را آسان کنیم

۶- بر روی تا تصورات  مشتری تمرکز کنیم
٧- برنامه زمانی مشتری را تغییر ندهیم

٨- چنان خرید خوبی را برای مشتری رقم بزنیم که 
بخواهد آن را تکرار کند.

٩- برای خنثی کردن تجربه های بد مشتری تالش 
کنیم

۱۰- مشتریان را مدیون خود کنیم

فروش از دیروز تا امروز
همچون  مواردی  بر  گذشته  در  فروش  فرآیند 
تمرکز بر فروش مقطعی، توجه به خصوصیات محصول، 
به خدمات مشتری،  بهایی  زمانی کوتاه، کم  مقیاس 

تعهد محدود به مشتری تکیه داشت.

اما امروز فروش باید…
تمرکز بر حفظ مشتری، توجه به مزایای محصول، 
مقیاس زمانی بلند مدت، بهای بیشتر به 
خدمات مشتری، تعهد زیاد به مشتری، 

تماس زیاد با مشتری باشد.

ذهنیت مشتری
میزان  در  کننده  مصرف  ذهنیت 

فروش ما تاثیر مستقیمی دارد.
زمانی که بتوانیم این ذهنیت ها را 
بدانیم و بشناسیم، دقیق تر و بهتر می 
توانیم مشتری را شناسایی و جذب کنیم.

دهنده  تشکیل  عناصر  از  برخی 
ذهنیت در مشتری به این شکل است:

– کیفیت کاال و محصول
– تنوع کاال

– میزان قیمت
– نور، رنگ، طرح، بهداشت

– وضعیت ظاهری و اخالقی کارکنان 
و فروشندگان

فاصله  خرید،  چرخ  پارکینگ،  محل   –
تا محل زندگی

– قبول مرجوعی
– سرعت در خدمات

– مهارت کارکنان فروش
– تبلیغات و روابط عمومی

– هدایا

فروشنده صمیمی
تر  است که صمیمی  ای کسی  فروشنده حرفه 

باشد در این صورت موفق تر است.
فروشنده های صمیمی نیازهای مشتری را می 
ارائه می دهد، با  شناسد، با مذاکره را ه حل مناسب 
فن بیان مناسب به اشکاالت و سواالت مشتری پاسخ 
می دهد، مشتری را قانع می کند، به مشتری احترام 
می گذارد، به زبان بدن مشتری توجه می کند، سعی 
می کند نقاط مشترکی با مشتری بیابد و از کار خود 

لذت می برد.

نمایش کاال
یکی از موارد مهم در میزان فروش یک بیزینس، 

میزان قدرت در نمایش »کاال« است.
ارائه محصول،  ترین شیوه های  قدیمی  از  یکی 
نمایش کاالست. بهترین محل برای نمایش کاال، نمایشگاه 
ها و ویترین های فروشگاه ها، محوطه داخلی فروشگاه ها 

و ویترین های اجاره ای در اماکن عمومی است.
تابلوهای  از  موثرتر  بسیار  کاال  عینی  نمایش 
در  کارها  و  کسب  از  بسیاری  امروزه  است.  تبلیغاتی 
را  نمایشگاهی  یا  و  فروشگاه  کاال،  تولید  جوار محل 
دایر می کنند و کلیه کاالهای خود را به معرض دید 

و مشاهده عموم قرار می دهند.
چنین کاری می تواند در تسهیل و تسریع معرفی 

محصول نقش بسزایی داشته باشد.
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بسکتبال المپیک؛
ایران – آمریکا؛ تالش برای هموار شدن راه صعود

و  یران  ا چهارشنبه  دیدار 
رفتن  باال  برای  تواند  می  آمریکا 
بسیار  رویایی  تیم  صعود  شانس 

حائز اهمیت باشد.
تیم بسکتبال آمریکا قهرمان 
سه دوره اخیر المپیک، روز یکشنبه 
برابر  را  عجیب  شکستی  گذشته 
بازی  اولین  کرد.  تجربه  فرانسه 
برابر  توکیو  المپیک  در  آمریکا 
شکست  به  نهایت  در  نسه  فرا

٨۳-٧۶ منجر شد.
آخرین بار آمریکا در المپیک 

آتن و در فینال بود که به آرژانتین باخته بود.
پس از دو شکست متوالی برابر نیجریه و استرالیا در بازی های دوستانه، 
پوپوویچ  گرگ  هرچند  خورد،  رقم  رسمی  بازی  یک  در  سومین شکست 
سرمربی آمریکا معتقد است باید از این باخت درس بگیرند و هنوز کار تمام 

نشده است ولی آمریکا برای صعود چقدر شانس دارد؟
این تیم در گروه خود با فرانسه، ایران و چک هم گروه است و پس 
از شکست از فرانسه با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد. ایران که با شش 
آمریکا در رده سوم  از  باالتر  باخت،  را به چک  بازی خود  امتیاز اختالف 

قرار گرفته است.
تیم رویایی برای صعود باید هر دو بازی بعدی خود را ببرد تا بین دو 
تیم باالی جدول قرار بگیرد. از هر گروه دو تیم راهی یک چهارم نهایی 
می شوند. چهارشنبه آمریکا به مصاف ایران می رود و شنبه هفته بعد نیز 
دیدار حساس برابر چک از راه خواهد رسید. به خصوص پیروزی بر ایران 

برای آمریکا بسیار مهم خواهد بود.
آمریکا صعود می کند یا بزرگترین شگفتی رقابت ها رقم خواهد خورد؟

نتایج نمایندگان ایران در روز سوم المپیک ۲۰۲۰؛
روز خوب والیبال، بدمینتون و شنا

ایران  کاروان  ورزشکاران 
المپیک  بازی های  سوم  روز  در 
ورزشی  رشته  چهار  در  توکیو 

مسابقه دادند.
بازی های  از  روز  در سومین 
ورزشکاران  توکیو   2۰2۰ المپیک 
والیبال،  رشته  چهار  در  ایرانی 
رقابت  شنا  و  بوکس  بدمینتون، 
کردند. در این روز تیم ملی والیبال 
رسید.  برتری  به  حریفش  مقابل 
همچنین دختر بدمینتون باز ایرانی 
در اولین بازی خود به برتری رسید.

*والیبال:
تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از رقابت های المپیک 2۰2۰ 
توکیو، مقابل ونزوئال به پیروزی ۳ بر صفر رسید تا به دومین برد خود برسد.

*شنا:
متین بالسینی تنها نماینده شنای ایران در المپیک توکیو در ماده 2۰۰ 
متر پروانه به آب زد. او در دسته اول در کنار شناگرانی از جامائیکا، اسلواکی، 
تایلند، سوریه و سیشل رقابت کرد و با رکورد ۱:۵٩:٩٧ به کار خود پایان داد. 

او در نهایت در ماده 2۰۰ پروانه در رده ۳۳ قرار گرفت.
بالسینی که پیش تر در انتخابی المپیک صربستان رکورد ملی ٩٤:2:۰۰ 
را ثبت کرده بود توانست رکورد ملی ایران را در توکیو بهبود بخشد. او در 

پایان سی و سوم شد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.
*بدمینتون:

 ثریا آقایی دختر بدمینتون باز ایران در اولین بازی مرحله گروهی بازی 
های المپیک توکیو به مصاف نماینده مالدیو رفت و این دیدار را با نتیجه 

2 بر صفر به سود خود به  پایان رساند.
*بوکس:

شاهین موسوی بوکسور وزن ٧۵ کیلوگرم تیم ملی ایران در بازی های 
المپیک 2۰2۰ توکیو، در نخستین مبارزه خود مقابل موری واکی یوئیتو از 

ژاپن شکست خورد و حذف شد.

صعود تیم ملی تکواندو ایران به فینال مسابقات تیمی المپیک 
توکیو

تیم ملی تکواندو ایران با شکست مقتدرانه نماینده کشور میزبان موفق 
شد به فینال مسابقات تیمی المپیک راه پیدا کند و امروز)سه شنبه( در فینال 

باید با تیم چین مبارزه کند.
بر اساس پیشنهاد فدراسیون جهانی تکواندو و تایید کمیته بین المللی 
به  تکواندو  تیمی مشترک  رقابت های  بار  نخستین  برای   )IOC( المپیک 
های  تیم  برگزار می شود؛  توکیو  المپیک  بازی های  در  آزمایشی  صورت 
ایران و چین موفق شدند از طریق رقابت های جام جهانی و هنرهای رزمی 
سهمیه حضور در این رویداد را بدست آورند و با اعالم فدراسیون جهانی 

تیم های ساحل عاج، روسیه و ژاپن نیز حضور دارند.
ایران و ژاپن در گروه دوم قرار داشتند که ظهر روز گذشته)دوشنبه 
چهارم مردادماه( و در سومین روز این مسابقه به مصاف یکدیگر رفتند و 
در نهایت تکواندوکاران کشورمان موفق شدند با نتیجه ۵2 بر ۳۱ به برتری 

برسند و به فینال راه پیدا کنند.
تیم ملی تکواندو ایران با ترکیب امیرمحمد بخشی، عرفان ناظمی، 
کیمیا همتی و ملیکا میرحسینی به مصاف رقبای خود می رود. هدایت این 
نفرات برعهده وحید عبداللهی به عنوان سرمربی است. آرش فرهادیان نیز 
به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.چین، ساحل عاج و روسیه نیز 
در گروه اول قرار داشتند که از این گروه چین با دو پیروزی برابر حریفان 

خود توانسته است جواز حضور در فینال را بدست آورد.
مبارزات فینال میان تیم ایران و چین ساعت ساعت 2۰ به وقت محلی 
)۱۵:۳۰ به وقت ایران( و قبل از مسابقات کسب مدال برنز بخش انفرادی 

برگزار خواهد شد.
طبق مسابقات قبلی که به این شیوه برگزار شده است، هر تیم باید 
دست کم چهار و حداکثر پنج تکواندوکار در ترکیب خود داشته باشد که 
یک ورزشکار به عنوان نفر ذخیره اعالم می شود و دو هوگوپوش مرد با 

یکدیگر و دو تکواندوکار زن نیز با هم مبارزه می کنند.

رونالدینیو: بارسلونا باید شماره مسی را بازنشسته کند

اسطوره برزیلی بارسا معتقد است مسی باید در بارسا بماند و شماره اش نیز 
با او بازنشسته شود.

لیونل مسی، کاپیتان بارسا، پس از به پایان رسیدن قراردادش در تاریخ ۳۰ 
ژوئن اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود، هر چند گزارش شده که او با کاتاالن ها 
بر سر قراردادی پنج ساله و کاهش ۵۰ درصدی دستمزدش به توافق رسیده است.
اما برای ثبت قرارداد جدید مسی، بارسا باید سر و سامانی به شرایط مالی 
خود داده و در دستمزدهای پرداختی خود کاهش های چشمگیری را صورت دهد.
بارسا تا سی و یکم ماه آگوست، که آخرین روز از پنجره نقل و انتقاالتی 
است، فرصت دارد تا قرارداد مسی را ثبت کند ولی بلوگرانا می خواهد تا همه چیز 

پیش از آغاز اللیگا در پانزدهم آگوست به سرانجام رسیده باشد.
رونالدینیو ستاره برزیلی سابق بارسا که به مسی در شروع فوتبالش کمک 
زیادی کرد، به این فوق ستاره آرژانتینی توصیه کرد که هر طور شده در بارسا بماند.
او به توتومرکاتو وب گفت:» لئو باید بماند چرا که جزئی از تاریخ بارسلوناست. 
معتقدم مسی باید در بارسا بازنشسته شود و البته امیدوارم به این زودی ها هم 
خداحافظی نکند. زمانی که او فوتبال را کنار بگذارد، شماره اش هم باید بازنشسته 

شود و هیچکس دیگر نباید شماره ۱۰ بارسا را به تن کند.«
رونالدینیو در مورد قهرمانی مسی با آرژانتین در کوپا آکه ریکا که با پیروزی 
بر برزیل همراه بود، گفت:» طبعا به خاطر شکست تیم کشورم ناراحت و غمگین 
بودم ولی از سوی دیگر برای مسی بسیار خوشحال شدم که باالخره در رده ملی 

هم به قهرمانی دست پیدا کرد.«

جان تری و ترک استون ویال؛
اسطوره در مسیر سرمربیگری

با اعالم باشگاه استون ویال جان تری فصل آینده به عنوان مربی در این 
تیم فعالیت نخواهد کرد.

بدون شک جان تری یکی از بزرگترین مدافعان تاریخ فوتبال انگلیس و 
باشگاه چلسی محسوب می شود. اما این ستاره سابق آبی های لندن بعد از پایان 
دوران فوتبال خود تصمیم گرفت که پا به عرصه مربیگری بگذارد و به نظر می رسد 

که برای موفقیت در این زمینه نیز کاماًل جدی است.
باشگاه  در  مربی  عنوان  به  را  خود  کار  پیش  سال  چهار  حدود  تری  جان 
استون ویال آغاز کرد و طی این مدت تجربیات قابل توجهی را به دست آورده 
است. با این حال به نظر می رسد که این اسطوره باشگاه چلسی قصد دارد گام 
بزرگی در این حرفه برداشته و از فصل آینده به عنوان نفر اول فنی یک باشگاه 

فعالیت خود را آغاز کند.
در همین راستا باشگاه استون ویال دقایقی پیش تایید کرد که جان تری بعد 
از چهار سال حضور در این تیم به عنوان مربی، تصمیم قطع همکاری با آنها گرفته 
و قصد دارد از فصل آینده به عنوان سرمربی فعالیت کند. همچنین گزارش ها در 
انگلیس حاکی از آن است که باشگاه سوانزی محتمل ترین گزینه برای جان تری 
خواهد بود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او فصل آینده در چمپیونشیپ انگلیس 

مربیگری خواهد کرد.

پایان جنگ قضایی؛
 توافق دوستانه بارسا و نیمار

طرف  دو  دوستانه  توافق  با  همگی  بارسلونا  و  نیمار  قضایی  های  پرونده 
مختومه شدند.

باشگاه بارسلونا دقایقی پیش در بیانیه ای اعالم کرد که با نیمار به توافق 
دوستانه رسیده و دو طرف شکایت از یکدیگر را پس گرفته اند.

نیمار و بارسلونا در ٤ سال گذشته بر سر مسائل مالی اختالفات زیادی داشتند. 
نیمار دو پرونده شکایت از بارسا ارائه داده بود و بارسلونا نیز در یک مورد از نیمار 
شکایت کرده بود ولی خوان الپورتا رئیس جدید بارسلونا به این اختالفات پایان داد.
نیمار بین سال های 2۰۱۳ تا 2۰۱٧ در ۱٨۶ بازی توانست ۱۰۵ گل برای 
بارسا بزند و سپس پی اس جی با پرداخت بند فسخ او توانست گران ترین انتقال 

تاریخ فوتبال را رقم بزند.
باشگاه  که  چرا  کرد  شکایت  بارسا  از  او  پاریس،  به  نیمار  انتقال  از  پس 
 2۰۱۶ سال  در  قراردادش  تمدید  پاداش  عنوان  به  بود  قرار  که  مبلغی  کاتاالن 

پرداخت کند را بلوکه کرد. 
چیز  همه  امروز  باالخره   ولی  داشند  قضایی  سال کشمکش   ٤ دو طرف 

دوستانه پایان یافت.
دو سال پیش همین درگیری های قضایی در کنار توقعات مالی باالی پی 

اس جی مانع بازگشت نیمار به بارسلونا شد.

بازگشت رونالدو به تورین و حضور در تمرین یووه
هرچند رونالدو در تمرین یووه حاضر شد ولی آینده اش مبهم به نظر می رسد.
کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی و ۳۶ ساله یوونتوس روز یکشنبه وارد 
شهر تورین شد و از روز گذشته تمرینات پیش فصل خود را در کمپ تمرینی این 
باشگاه آغاز کرد. رونالدو روز یکشنبه با هواپیمای شخصی خود در فرودگاه کازل 

در ساعت ۱٤.۱۰ به وقت تورین به زمین نشست.
او روز گذشته در تمرین یووه نیز حاضر شد و مورد استقبال ده ها هوادار 
نیز قرار گرفت. رونالدو با متانت و صبوری با برخی عکس گرفت و امضا داد تا 

اینگونه نخستین تمرین پیش فصل خود را شروع کند.
علیرغم همه اخبار و شایعاتی که در مورد احتمال جدایی این گلزن باتجربه و 
انتقال او به باشگاه پاری سن ژرمن شنیده شده، رونالدو از امروز تمرینات خود را با 
یوونتوس آغاز کرد. البته هنوز ماندن رونالدو در یوونتوس قطعی نیست و ممکن است 
تا پایان پنجره تابستانی شاهد جدایی این بازیکن باشیم. تنها یک فصل از قرارداد 
او با یوونتوس باقی مانده و با توجه به شرایط مالی بغرنج ناشی از شیوع ویروس 

کرونا، پرداخت دستمزد سنگین این بازیکن برای باشگاه ایتالیایی آسان نیست.
پاول ندود نایب رئیس یوونتوس اخیرا در جریان یک مصاحبه گفت که رونالدو 
ماندنی خواهد بود ولی به نظر رونالدو بیش از ماندن در یووه تمایل به جدایی دارد 
و طبق ادعای توتواسپورت، ژرژ مندس ایجنت او در تالش برای یافتن راهی برای 
جدایی این بازیکن است.این نشریه تورینی نوشته است که بین رونالدو و سران یووه 
تفاهم وجود ندارد و دو طرف از ماه می دیگر هیچ تماسی با یکدیگر نداشته اند.

رونالدو پیش از یورو 2۰2۰ وعده داده بود که پس از پایان کار پرتغال در 
این رقابت ها در مورد آینده اش تصمیم گیری خواهد کرد.

رونالدو با یووه تمرین کرده، به این امید که تا پایان مهلت نقل و انتقاالت 
امباپه  کیلیان  به  چیز  اما همه  بین  این  در  نصیبش شود.  جدایی  برای  فرصتی 
او در نهایت راهی رئال شود، پی اس جی بدون تردید برای  اگر  بستگی دارد. 

جذب رونالدو اقدام خواهد کرد.
گفته می شود یوونتوس هم در این صورت برای پر کردن جالی خالی رونالدو 

روی مائورو ایکاردی و نیز گابریل ژسوس نظر مثبت دارد.

تیم  خانگی  دیدارهای 
ملی فوتبال ایران در استادیوم 

آزادی برگزار می شود.
همان طور که پیش تر بدان اشاره 
با  آسیا  فوتبال  فدراسیون  بودیم  کرده 
اسپانسرها و هم چنین  تاکید  به  توجه 
دور  برگزاری  دنبال  به  فیفا  چراغ سبز 
نهایی مقدماتی جام جهانی 2۰22  به 
به همین  و  است  متمرکز  غیر  صورت 
خواست  ملی  های  فدراسیون  از  بهانه 
کنند  معرفی  را  میزبان  های  استادیوم 
استادیوم  ایران  فوتبال  فدراسیون  که 
آزادی تهران را به عنوان میزبان بازی 

های تیم ملی به AFC معرفی کرد.
این  در  که  خوشی  خبر  حاال 
است  این  رسیده  ما  دست  به  زمینه 
برگزاری  با  آسیا  فوتبال  فدراسیون  که 
دیدارهای تیم ملی در استادیوم آزادی 
موافقت کرده است و همانند دوره های 
قبلی دیدارهای خانگی تیم ملی در مسیر 
صعود به جام جهانی در استادیوم آزادی 
تهران برگزار می شود. پیش تر به خاطر 
مشکالتی که پیش آمده بود که به خاطر 
مسایل سیاسی بود و پی آمد آن کرونا 
تیم ملی فوتبال ایران را از امتیاز میزبانی 
محروم شد و در دور نخست مقدماتی 

فوتبال  ملی  تیم   2۰22 جهانی  جام 
ایران هیچ یک از ٨ مسابقه خود را در 
استادیوم آزادی تهران انجام نداد اما این 
بار شرایط کمی مساعد شده و ایران می 
تواند در استادیوم آزادی تهران میزبان 

حریفان خود باشد.
بقات  مسا  A گروه  در  ن  یرا ا
منطقه  در   2۰22 جام جهانی  انتخابی 
عراق،  جنوبی،  کره  های  تیم  با  آسیا 
لبنان و سوریه همگروه است  امارات، 
و طبیعتا ۵ بازی در دور رفت و برگشت 
داد.  خواهد  انجام  آزادی  استادیوم  در 
است  مکلف  ایران  فوتبال  فدراسیون 
کمک  سیستم  ها  بازی  شروع  تا  که 

داور ویدئویی را در این استادیوم نصب 
آسیا  فوتبال  البته کفدراسیون  کند که 
با توجه به تحریم ها در این زمینه به 
ما کمک خواهد کرد و این یک اتفاق 
است  ایران  فوتبال  برای  دیگر  نکوی 
که استادیوم آزادی مجهز به کمک داور 
وید ئویی می شود و این می تواند در 
بازی های لیگ برتر و در بازی هایی 
که در استادیوم آزادی انجام می شود 
به کاهش اشتباهات داوری کمک کند. 
تیم های استقالل و پرسپولیس و تیم 
در  ها  تیم  این  مصاف  به  که  هایی 
استادیوم آزادی می روند دیگر نسبت به 
اشتباهات داوری متضرر نخواهند شد.

گرفته  صورت  اعالم  به  توجه  با 
نهایی  دور  های  بازی  حتم  طور  به 
آسیا  منطقه  در  جهانی  جام  مقدماتی 
متمرکز  غیر  به صورت  و  کشورها  در 
تیم  از  برخی  البته  شود.  می  برگزار 
امتیاز  از  سوریه  و  عراق  جمله  از  ها 
میزبانی محروم هستند و  باید در یکی 
از کشورهای همجوار به میدان بروند 
کشور  عنوان  به  را  اردن  سوریه،  که 
هم  عراق  است.  کرده  معرفی  میزبان 
باید استادیومی غیر از استادیوم بصره 

را به عنوان میزبان خود معرفی کند.
کنفدراسیون  نمایندگان  زودی  به 
فوتبال آسیا به تهران سفر خواهند کرد 
و ضمن بازدید از استادیوم آزادی نکات 
الزم را برای برگزاری هر چه بهتر بازی 
گوشزد  ایران  فوتبال  فدراسیون  به  ها 
خواهند کرد. البته در این بازید تنها بهبود 
امکانات سخت افزاری مطرح نیست و 
در  قوانین  باید همه  فوتبال  فدراسیون 
زمینه تبلیغات و هم چنین بهره برداری 
اسپانسرهای AFC از فضای مجازی در 
ایران را مهیا کند. هم چنین حق پخش 
این بازی ها باید به طور رسمی از سوی 
کنفدراسیون  به  سیما  و  صدا  سازمان 

فوتبال آسیا پرداخت شود.

تصمیم نهایی ای اف سی برای مقدماتی جام جهانی؛

استادیوم آزادی میزبان بازی های تیم ملی شد

سرمربی تیم فوتبال تراکتور حضور 
از  پس  مطبوعاتی  نشست  در  عجیبی 

بازی با پرسپولیس داشت.
لیگ  سازمان  که  شرایطی  در 
ر  حضو به  نسبت  فته  گر تصمیم 
دستیاران  حضور  جای  به  سرمربیان 
با  کریمی  فیروز  کند،  سخت گیری 
از  را  اعتراضش  رویه،  این  از  ناراحتی 
و  کرد  اعالم  صحبت هایش  ابتدای 
آن را با به زبان آوردن مسائلی دور از 
شان یک سرمربی و معلم به زبان آورد. 
صحبت های کریمی درباره وضعیت بد 
مزاجی و اشاره به لزوم در اختیار داشتن 
پوشک و نکاتی از این دست، به هیچ 
وجه زیبنده وی که سابقه درخشان در 

فوتبال ایران دارد، نبود.
تلویحا  نشست  این  در  کریمی 
در  جدید  فصل  برای  که  کرد  اعالم 

تراکتور به کارش پایان خواهد داد.
ی  ا بتد ا ر  د یمی  کر ز  و فیر
صحبت هایش گفت: قبل از هر صحبتی 
این  اگر  به سازمان لیگ و  انتقاد دارم 
نامه را آقای دبیرکل هم داده، به آقای 
از  بعد  که  ندارد  لزومی  هیچ  دبیرکل. 
بازی حتما باید سرمربی لیگ ]در نشست 
خبری[ باشد. اگر ایشان از خودشان این 
بخشنامه را می دهند باید وضعیت روحی 
و جسمی سرمربیان را در نظر بگیرند. 
االن من مشکل داشتم، تکلیف بیرون 
روی ما چیست که ما داشتیم؟ چه کسی 
باید جواب بدهد؟ حداقل قضیه این است 
که چند عدد از این پنبرز )پوشک( ها 

بیاورند که اگر کسی وضعیتی مثل من 
کرده  پیدا  حضور  اینجا  بتواند  داشت، 
باشد. تیم آمده من را اجبار کند که گفتند 
سرمربی باید باشد. هرکس این بخشنامه 
را داده است، رویه غلطی است. اگر من 
می آیم یا کسی دیگر، به عنوان نماینده 
فنی می آید؛ بحث را از او بپرسید و او 
جوابگوست. االن  به من گفتند با این 
که دل پیچه داشتم، به شدت دل پیچه 
می کنم،  که صحبت  هم  االن  داشتم، 
بدبختی خودم  با هزار  و  دارم  درد  دل 

را رساندم اینجا.
کار  این  ندارد  معنی  افزود:  وی 
جریمه  و  محروم  به شدت  بگویند  که 
می شود. هزار کار برای محروم و محکوم 
کردن. اینجوری نیست که! بنشینیم در 
سایه خودمان که نمی دانیم چی شده و 
به حال و روز فالن مربی چه آمده. من 
نه به خاطر آن بخشنامه آمدم و نه به 
خاطر فدراسیون و نه سازمان لیگ، من 

به احترام شما )خبرنگاران( آمدم و فوق 
العاده هم حالم بد است. دل پیچه شدید 
دارم و علتش هم کمیته پزشکی بهتر از 
همه می داند. این را گفتم که به سازمان 

لیگ گفته باشم.
نمایش  به  اشاره  با  سرانجام  او 
به نظرم  بازی گفت: فوتبال  تیمش و 
خوب  تیم  دو  هر  بود.  خوبی  فوتبال 
ثمر  به  از  بعد  و  کردند  بازی  فوتبال 
تا  بنا را گذاشتیم  رسیدن گل اول، ما 
تمام  را  کار  برجاست،  پا  ما  توانمندی 
کنیم و بعد از گل ۱۵-۱۶ دقیقه سوار 
هرچه  بدمان  شانس  از  بودیم.  بازی 
و  خورد  آنها  دفاع  به  مسیر  در  زدیم 
از  بعد  ما  دفاع کردند.  جانانه  آنها هم 
نیامدیم  دفاعی  حالت  برای  اصال  گل 
ما  برعکس  آنها  اما  آوردیم.  بد  اما 
پای  به  توپ  گل  روی  آوردند  شانس 
بازیکن ما خورد. بعد از گل مساوی هم 
به نظر من عالی بازی کردند. از حق 

نگذریم عالی بازی کردند و استحقاق 
توفیق را داشتند.

بازیکنش  مصدومیت  درباره  وی 
خاطر  به  را  زاده  عباس  ما  گفت: 
مصدومیت از دست دادیم و نتوانستیم 
را  داشتیم  اول  نیمه  در  که  روندی 

ادامه دهیم.
سرمربی تراکتور در خصوص ادامه 
داشت:  اظهار  تراکتور  با  همکاری اش 
من مشکالت  خانوادگی داشتم و اگر 
ادامه داشته باشد، مشکالت خانوادگی 

مهم تر از ورزش است.
کریمی در پاسخ به این سوال که 
کدام بازیکن بیشتر حرصش را درآورد 
توضیح داد:  در نیمه اول، نیمه دوم، هم 
همه  آنور،  هم  اینور،  هم  بازی،  وسط 
درآوردند.  را  ما  بازیکنان حرص  طرف 
اصال  شان  مسابقه  با  تمرین  بازیکنان 
را  نفر  تمرین  در  نیست.  قیاس  قابل 
)دریبل  برمی دارند  خوردن  آب  مثل 
می زنند( اینجا تا نفر را از جلو برندارند، 
داشته  )برتری(  توفیق  نمی توانیم  ما 
از  را  مقابل  نفر  نتواند  تیمی  تا  باشیم. 
پیش رو بردارد، قادر نخواهد بود هیچ 
کاری انجام دهد، بچه های ما از این 
توپ  دویدن  در  اما  بودند  عاجز  قضیه 

خوب کار کردند.
این مربی باتجربه در پایان صحبت 
هایش با اشاره مجدد به وضعیت مزاجی 
در  تر  طوالنی  حضور  عدم  به  نسبت 
نشست خبری از خبرنگاران عذرخواهی 

کرد  و نشست خبری را ترک کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای هیات  آگهی 
سند رسمی 

برابررای صادره هیات تعیین تکلیف مستقردر اداره ثبت اسناد وامالک منطقه ۱سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
دردونوبت به فاصله ۱۵ روزجهت اطالع عموم درروزنامه کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده وگواهی وگواهی اخذ وتحویل اداره 
ثبت نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند ماکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نیست .
بخش ۳: مقدار ٤۰/۵۱۶٩٩۵۳٨٤ شعیرمشاع ازششدانگ یک درب باغ به نام فرج 
ملی  کد  سنندج  شناسنامه ۱2۶٩ صادره  شماره  نصراهلل  فرزند  آباد  اهلل حسنی صلوات 
۳٧۳۱۶2۶۱۰۱ تحت پالک ۱٤۶۰ فرعی از 2٧٤2 اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت 
به آدرس سنندج  از نسق نصراهلل حسنی زارع صاحب  ٩۵۳2 متر مربع خریداری شده 

صلوات آباد باغ مشهور به چم رودخانه 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج          م الف ۱٧۰۶ 

تاریخ نوبت اول: ۱٤۰۰/٤/2۱   تاریخ نوبت دوم : ۱٤۰۰/۵/۵ 

آگهی ابالغ اجراییه 
مشخصات محکوم له / محکوم له

۱-محمد حسین حیدری نیا  نام پدر حسین  نشانی ایالم – شهرستان ایالم – ایالم 
خ ولیعصر – ک شهید حسین الهدای 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم
۱-مینا بداوی نشانی خوزستان – شهرستان – اهواز – اتوبان آیت اله بهبهانی 

جنب ایران خودرو  کوچه اردشیر 
محکوم به : 

    بسمه تعالی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره  ٩٩۰٩٩٧۰٨٤٨٩۰۰۳۶2و 
شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه )خوانده دوم خانم مینا بداوی ( محکوم است به انتقال 
سند یک دستگاه خودرو ام وی ام مدل ۱۳٩۰ به شماره انتظامی ٨٤م ٩2٤ ایران ۱٤ به 
عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ هزینه اجراییه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
۱-ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجراگذارد ) ماده ۳٤ قانون اجرایی احکام مدنی 
(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳- مالی معرفی کند  که  اجرای حکم و استیفا  
محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری  ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار ضمیمه دادخواست اعصار به مقام قضایی ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد ٨ و ۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳٩٤  قانون نحوی اجرای محکومیت مالی ۱۳٩٤ (٤- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال منظورفرار  از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد حکم )ماده ۳٤ قانون اجرایی احکام مدنی و ماده 2۰ ق . م . ا و ماده ۱۶ قانون 
نحوی اجرای محکومیت مالی ۱۳٩٤(۵- انتقال مال به دیگری به نحو با انگیزه فرار از از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
) ماده 2۱ قانون نحوی اجرای محکومیت مالی ۱۳٩٤ ( ۶- چنانجه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود. آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موفقیت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا ومعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره ۱ ماده 2۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳٩٤ ( 
اختالف شهرستان   اختالف شعبه ٩ شورای حل  مسئول دفتر شعبه شورای حل 

ایالم – شهین هاشم بیگی
  

حاشیه های نشست مطبوعاتی سرمربی تراکتور؛

فیروز کریمی از طنازی تا بی ادبی!

فوتبال  تیم  دروازه بان های  مربی 
در  دارد  قصد  تیمش  می گوید  استقالل 
تقدیم  جام  یک  حذفی،  جام  رقابت های 

هواداران استقالل کند.
دروازه بانان  مربی  غالمپور،  بهزاد 
استقالل، درباره پیروزی ۳ بر یک آبی پوشان 
هفته  در  مازندران  نساجی  مقابل  پایتخت 
اظهار  برتر  لیگ  رقابت های  نهم  و  بیست 
در  کردن  بازی  اما  بود  خوبی  بازی  کرد: 
چمن مصنوعی برای هر تیمی سخت  است. 
شهید  استادیوم  مصنوعی  چمن  امیدوارم 
وطنی قائمشهر به چمن طبیعی تبدیل شود 
و مسئولین فکری به حال این چمن بکنند 
تا بازی کردن در این زمین برای بازیکنان 
راحت تر شود. کل بازی دست استقالل بود 
و در نهایت هم آبی ها موفق شدند سه امتیاز 

بازی را به دست بیاورند.
او درباره گل اولی که استقالل مقابل 
نساجی در دقیقه ۱٧ دریافت کرد گفت: ما 
بعد حدود ۱۱ بازی، شرایط خوبی به دست 

پیروزی  برای  را  بازی ها  همه  و  آوردیم 
می رفتیم. تمام شرایط تکنیکی و تاکتیکی ای 
که آقای مجیدی مد نظر داشت پیاده شد و 
بازیکنان با وجود گلی که  خوردند در بازی 
مقابل نساجی توانستند به بازی برگردند و 

پیروز میدان شوند.
تیمش  تقابل  خصوص  در  غالمپور 
این  کننده  تعیین  نقش  و  سپاهان  مقابل 
بازی در مشخص شدن قهرمان این فصل 

تمام  ما  گفت:  برتر  لیگ  های  رقابت  از 
بازی ها را برای برد می رویم و برای ما فرقی 
نمی کند چه تیمی جلوی ما باشد. استقالل 
یک تیم بزرگ با هواداران میلیونی است و ما 
همیشه اخالق را مد نظر خود خواهیم داشت 
و تا آخرین دقیقه برای سربلندی استقالل 
شرافتمندانه  بازی  یک  و  می کنیم  تالش 

مقابل سپاهان خواهیم داشت.
در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

کدام  از  استقالل  مانده  باقی  بازی های 
دروازه بان استقالل استفاده می شود؟ گفت: 
از  حسینی  حسین  سید  و  مظاهری  رشید 
روی  و  هستند  ایران  خوب  دروازه بان های 
کدام  هر  کردیم.  باز  ویژه ای  حساب  آن ها 
درون  در  که  وقت  هر  دروازه بانان  این  از 
از  خوبی  عملکرد  بودند،  استقالل  دروازه 
خودشان بر جای گذاشتند. در هر صورت، در 
بازی های باقی مانده هر کدام که دروازه بان 
تیم باشد، به نحو احسن از دروازه استقالل 
محافظت می کند.مربی دروازه بانان استقالل 
در خصوص بازی  پیش روی استقالل در نیمه 
جام  گفت:  حذفی  جام  رقابت های  نهایی 
حذفی، جام شگفتی هاست. ما تمام تالش 
خود را کردیم که بتوانیم یک مقامی برای 
هواداران بیاوریم. سه تیم دیگری که در نیمه 
نهایی جام حذفی حضور دارند، تیم های قابل 
این  بر  ما  تمام تالش  اما  احترامی هستند 
است که بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم و 

یک جام تقدیمشان کنیم.

بهزاد غالمپور:

مقابل سپاهان، شرافتمندانه بازی می کنیم
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دنیای جوانان: شورای کتاب کودک در نامه ای به کودکان 
و نوجوانان خوزستان نوشت: روایت شما کودکان و نوجوانان 
امروز نیز چون روایت کودکان دیروز خوزستان گفته خواهد 

شد، به هزار داستان.
کتاب  شورای  نامه  متن  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کودک که در پی مشکالت ناشی از کم آبی و خشک شدن 
تاالب ها در استان خوزستان و درگیر شدن خانواده ها و بچه ها 

با این بحران نوشته شده آمده است:
ایرانی  و  ایران  که  شود  گفته  اگر  بود  نخواهد  »گزافه 
مدیون خوزستان است. اقلیمی که ساکنانش هر آن چه داشته اند 
نثار هم وطنان شان کرده اند. از این رو هربار که زخمی بر چهره 
سوخته از مهِر خوزستان نشسته، گرد غم نیز بر رخسار ایران 
پاشیده شده است. این بار موضوع »آب« است و نبودنش در 

خوزستان و هر کسی به نوعی در پی ادای دین. 
درست به مصداق سخن شاعر که »هر کس نقش خویش 
می بیند در آب« ما اهالی شورای کتاب کودک نیز نقش خویش 

می بینیم در »آب« که چیزی نیست جز دوستی شما و کتاب. 
توان  قلب مان  اما  ندارد،  گشایی  توان گره  گرچه  دستان مان 
با شما کودکان و نوجوانان امروز خوزستان را دارد.  همدلی 
همچنان که سال ها در کنار کودکان دیروز خوزستان بودیم و 
گوش سپردیم به روایت آن ها در ادبیات و فرهنگ کودکی و 
خواندیم داستان شان را و با شنیده ها و خوانده های مان زندگی 
کردیم: از »باشو« که امروز دیگر غریبه نیست گرفته تا »یدو«، 
خویشاوند دیرینه و نورسیده امروز. از سلحشوری »خلو« در 
در  مصائب »هستی«  و  »زال«  تا غصه های  گرفته  انقالب 

جنگ هشت ساله و...
روایت شما کودکان و نوجوانان امروز نیز چون روایت 
داستان.  به هزار  کودکان دیروز خوزستان گفته خواهد شد، 
سقف های آرزو و خیال و پروازتان را باال بگیرید و بخوانید 
روایت پدران و مادران تان را که پایان خوش داستان و آینده 
روشن خوزستان در دستان کودکان و نوجوانان کتاب خوانش 

خواهد بود.

برای کودکان و نوجوانان خوزستان

نان: مهدی  جوا دنیای 
شیوه  این که  بیان  با  رجبی 
نوجوانان  برای  مسائل  بیان 
و  دارد  باریکی  مرز  بزرگساالن  و 
و  هنرمندی  هم  مفاهیم  برخی  بیان 
مرز  این  در  تا  می خواهد  چیره دستی 
فکر  می گوید:  نکند  سقوط  باریک 
عشق  چون  موضوعی  بیان  می کنم 
البته شیوه  برای نوجوان ضرورت دارد 
بیان موضوع بسیار مهم است زیرا مرز 

باریکی است.
و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
در  بزرگساالنه  مفاهیم  درباره  نوجوان 
کرد:  اظهار  نوجوان،  و  کودک  ادبیات 
پاسخ به این سوال می تواند کلی باشد، 
شرایط  دارند؛  فرق  هم  با  بچه ها  زیرا 
اجتماعی  روابط  و  فرهنگی  و  زیستی 
نوجوانی که در تهران زندگی می کند با 
نوجوانی که در شهرستان زندگی می کند 
فرق دارد، و شاید درک شان از مفاهیمی 
که برای شان توضیح می دهید، متفاوت 
هضم  قابل  راحت تر  یکی  برای  باشد. 
باشد و برای دیگری قابل هضم نباشد. 
اما به طور کلی همه نویسنده ها، نه فقط 
برای  ندارد  لزومی  می دانند  ایران،  در 
عاطفی  مسائل  مانند  مفاهیمی  کودک 
بزرگسال  ادبیات  در  که  به شیوه ای  را 

هست، بگویید.
او افزود: اما در نوجوانی یک سری 
می کند.  بروز  عشق  نند  ما ئل  مسا
نوجوانان در سنی هستند که به شدت 
عاشق می شوند و باید درباره این ها در 
زد؛  حرف  داستانی  ادبیات  و  کتاب ها 
قشنگ  نوجوانی  معتقدند عشق  برخی 
می گویند  برخی  ما  ا است  پاک  و 
خطرناک  می گویند  عده ای  گذراست، 
و  نگاه  مذهبی   فیلتر  با  برخی  است، 
عده ای  و  می کنند  رد  را  موضوع  این 
و  کرده  نگاه  روانکاوانه  فیلتر  با  هم 
رشد  از  مرحله ای  هم  این  می گویند 
آرا متضارب هستند  و صحبت  است. 
در این حیطه دشوار است. اما  من فکر 
عشق  چون  موضوعی  بیان  می کنم 
برای نوجوان ضرورت دارد البته شیوه 
بیان موضوع بسیار مهم است زیرا مرز 

نویسنده  است  ممکن  است.  باریکی 
فراتر برود و ذهن نوجوان را به هم بزند 
اما باز هم مخاطب ها متفاوت هستند.

بیان  این که  بر  تأکید  با  رجبی 
برخی از مفاهیم هنرمندی و چیره دستی 
باریک سقوط  این مرز  از  تا  می خواهد 
مانند  باریک  مرز  این  داد:  ادامه  نکند، 
است  ممکن  است.  ابتذال  و  هنر  مرز 
و  بشود  عمیق  و  زیبا  موسیقی  یک 
و  مصرفی  موسیقی ای  است  ممکن 
گذرا شود در حالی که هر دو از یک نوع 
ابزارآالت موسیقی استفاده می کنند. یا 
نویسنده ای در زمینه وحشت بنویسد و 
ابزار  ابتدا تا پایان سالخی کند و از  از 
کلمه استفاده  کند اما نه ساختار داشته 
باشد نه فرم و نه محتوا و نه پس زمینه 
و  کند  بیان  را  خود  روزگار  اجتماعی 
نوجوان کتاب هم نوجوانی خودش باشد 
نه نوجوان امروز. البته محدودیت ها هم 
با  نویسنده  است  و ممکن  است  بسیار 
شوم   بی خیال  است  بهتر  بگوید  خود 
بهتر  ندهم  انجام  ابتر  کار  یک  اگر  و 
است.  مثال درباره اعتیاد نوجوان کتابی 
نداریم درحالی که سن اعتیاد پایین آمده 
است. نویسنده نمی تواند به این موضوع 
بپردازد، اما نمی توانیم خاک را زیر فرش 
بدهیم، نوجوان باید بداند که این مسائل 

وجود دارد.
او سپس بیان کرد: برای خیلی ها 
و  نوجوانان  بین  کتاب ها  دسته بندی 
کتاب  مانند  است  دشوار  بزرگساالن 

»ناتور دشت« سلینجر؛ برخی می گویند 
معتقدند  برخی  و  است  نوجوان  کتاب 
کتاب بزرگساالنه است و نوجوانان از آن 
اما من فکر می کنم  چیزی نمی فهمند 
چیزهایی  اما  می فهمند  هم  نوجوانان 
گیج  را  نوجوان  است  ممکن  که  دارد 
باتجربه  بزرگسال  نشود.  متوجه  و  کند 
متن  از  عمیق تری  الیه های   می تواند 
نوجوان  این که  برای  کند.  دریافت  را 
استفاده  متنی  از  اندازه  همان  به  هم 
و  روان  و  روح  از  کافی  شناخت  ببرد، 
شخصیت نوجوان الزم است تا الیه های 
زیرین متن را دریافت کند. کتاب های 
فلسفی و دیگر کتاب ها به خاطر این که 
و   جامعه شناختی  و  روانشناسی  زمینه  
نوجوان  برای  چندان  دارند،  سیاسی 
کتاب »مرشد  مثال  نیستند  قابل درک 
پس زمینه ای  کتاب  این  مارگاریتا«.  و 
از شوروی و فضای کمونیستی دارد و 
مخاطب بزرگسالی که کتاب را می خواند 
دریافت هایش با نوجوان ۱۵ساله متفاوت  
است. این نوجوان ممکن است متوجه 
پیوندها  نمی تواند  اما  شود  قصه  یک 
و  سیاسی  پیش زمینه  و  متن  بین  را 
نویسنده های  کند.  برقرار  اجتماعی 
کودک و نوجوان هم سعی می کنند اگر 
موضوعی را می گویند درخور شخصیت 
کودک و نوجوان موضوع را بگویند. یا 
کتاب »قلعه حیوانات« جورج اورول را 
نوجوانان می توانند بخوانند و قصه را هم 
متوجه شوند اما پس زمینه ذهنی اورول و 

نقدی را که بر کمونیسم و جوامع بلوک 
شرق دارد، متوجه نشوند. کتاب کتاب 
بزرگسال است و برای مخاطب نوجوان 

کاربردی نخواهد داشت.
کتاب هایی  درباره  رجبی  مهدی 
که مرزی بین گروه های سنی ندارند و 
همه می توانند آن ها را بخوانند نیز بیان 
کرد: برخی از کتاب ها را همه می توانند 
بخوانند اما مخاطب شناسی شان متفاوت 
است و گاه به دوره ای که نویسنده در 
مثال  دارد.  بستگی  کرده،  زندگی  آن 
و  فکری  زمینه  در یک  بهرنگی  صمد 
اجتماعی  فکر می کرد و »ماهی سیاه 
است،  چریکی  عقاید  دارای  کوچولو« 
وقتی امروزه به این کتاب نگاه می کنید 
می خواهد  چه  نویسنده  این  می گویید 
بگوید؟ برخی می گویند شما عقیده تان 
ممکن  یا  نمی فهمید  و  است  این طور 
است بگویند در دهه ٤۰ و ۶۰ مانده اید. 
کرده  را  کار  این  دوره  آن  در  نویسنده 
متفاوت  کوچولو«  »شازده  اما  است.  
و یک سری  نوجوانان می خوانند  است. 
جمالت قشنگ درمی آورند، درباره عشق 
حرف می زند، درباره مفهوم مرگ حرف 
بخواند  هم  بزرگسال  یک  اگر  می زند. 
دریافت  ر  تفسیردا موضوعات  کلی 
می کند و بچه ها که می خوانند لطافت 
می کنند.  درک  را  کالمی  و  ساختاری 
جمالت »شازده کوچولو« به شکل کد 
قول  نقل  در فضای مجازی  و  درآمده 
می شود. این کتاب ها خیلی نادر و برای 
همیشگی  بحران های  زیرا  هستند  ابد 
در  را  مرگ  و  شدن  عاشق  تولد،  بشر 
خود دارد. این موضوع در ادبیات کودک 

و نوجوان خیلی خیلی دشوار است.
با  گوالخ ها«  و  »بردیا  نویسنده 
نویسندگان  محدودیت های  به  اشاره 
از  خیلی  درباره  نمی توانیم  ما  گفت: 
هم  نویسنده  و  بنویسیم  موضوعات 
چیزی  گر  ا می کند،  خودسانسوری 
اگر  نمی تواند،  عمال  بگوید  می خواهد 
است  گنگی  چیز  بگوید  عشق  درباره 
دوست  را  کسی  دلش  در  طرف  مثال 
این  جامعه  واقعیت  که  درحالی  دارد؛ 

نیست.

 بیان برخی از مفاهیم هنرمندی و چیره دستی می خواهد

روایت فتح، شقایق در »روزهای زخمی«
دنیای جوانان: کتاب »روزهای 
زخمی« یادداشت های مستند و روزانه 
محمد صدری کارگردان و مستندساز 
کشور از سفرهایش به عراق و سوریه 
در  جنگ  گزارش  شبه  عبارتی  به  و 

این کشورهاست.
خمی  ز ی  ها ز و ر ب  کتا
یادداشت های مستند و روزانه محمد 
صدری از سفرهایش به عراق و سوریه 

منتشر شد.
در  )زاده۱۳٤2  صدری  محمد 
کارگردان  و  کننده  تهیه  تهران( 
سینما  رشته  فارغ التحصیل  و  ایرانی 
ارشد  کارشناس  و  هنر  دانشگاه  از 
پژوهش هنر از همان دانشگاه است.

اقصی  در  مستند  برنامه های  تولید  زمینه  در  کار  سابقه  سال   2۰ او 
نقاط جهان دارد.

روایت فتح، شقایق، سرزمین خسته، سفری به شرق دور، از آفریقا، 
همراه با نیل، چشمه و شقایق، کوبا مرز سایه روشن از جمله آثار تصویری 

اوست.
»روزهای زخمی«؛ روایت مکتوب یک مستندساز از جنگ عراق و شام

صدری در پیشگفتار کتاب روزهای زخمی نوشته است: زمستان ٩٨ 
بعد از بازگشت از سفر سوم سوریه بود که ویروس کرونا همه را خانه نشین 
کرد. قرنطینه خانگی خیلی ها را به کارهایی واداشت که در وضعیت معمول 
انجامشان را نداشتند. من هم بیمار شدم و دوران نسبتًا طوالنی  فرصت 
بیماری، که همه عالئم ابتال به کرونا را هم داشت، پشت سر گذاشتم و 
پس از بهبودی نسبی کار نوشتن کتاب را آغاز کردم. چندین بار خاطرات 
و عکس های سفر عراق و سوریه را مرور کردم. حاصل آن کتابی است که 

حاال پیش روی شما است.
و  داستان سرایی  پی  در  مستندسازی  سابقه  به  توجه  با  نویسنده 
معتقد  چون  کند  منتقل  را  واقعیت ها  می کند  سعی  و  نیست  قصه پردازی 

است که گاهی واقعیت از هر قصه ای جذاب تر است.
او ادامه می دهد: سعی کرده ام خواننده را با تجربه های خود در مسیر 
ثبت و ضبط رویدادها و هم قدمی و هم نفسی با مردان جنگ شریک کنم و 
آنچه را که دیده، شنیده و فهمیده ام بازگو کنم. اگر جایی به تناسب موقعیت 
و موضوع، اطالعاتی را در کنار خاطره ای بیان کرده ام مطلقًا قصد ورود به 
بحث های کارشناسانه و تخصصی در آن موضوع نداشته و فقط خواسته ام 
خواننده را نسبت به مطالعه بیشتر در آن زمینه ترغیب کنم. این رویه را از 
حدود سی سال پیش، و در جریان نگارش سفرنامه های سه جلدی سیاره 

رنج، هم داشته ام.
تولیدات  کنار  در  نوشتن  برای  تالشش  به  اشاره  با  ساز  مستند  این 
تلویزیونی، معتقد است: خاطراتم گاهی در نهایت اختصار و در حد پرداختن 
به کلیات امور و گاهی کمی مفصل و با جزئیات بیشتر است. انگیزه اصلی هم 
بیان دردها و رنج هایی است که بشر امروز برای پرداختن بهای زندگی های 

مرفه و بی درد سرمایه ساالران ینگه دنیایی کشیده و می کشد.
این  با  دوستانم  میان  و  خودمان  ایران  در  بارها  می گوید:  صدری 
پرسش مواجه بوده ام که چرا مستند جنگی می سازی. سؤالی که هیچ کس 
زندگی خرس های قطبی می پردازند،  به  مثاًل  بقا، که  راز  از مستندسازان 
نمی پرسد. و من نمی دانم جواب این دوستان را چه بدهم. اگر این، پرسش 
روزهای  یادداشت های  البه الی  را  پاسخش  بتوانید  شاید  باشد،  هم  شما 

زخمی پیدا کنید.
یابس«، »سفر سوم؛  وادی  دوم؛  بیک«، »سفر  اول؛ سلیمان  »سفر 
بادیه الشام« و »سفر چهارم؛ سرزمین های شمالی« از بخش های مختلف 

کتاب روزهای زخمی هستند. 
در بخشی از کتاب می خوانیم:

همان طور که حدس می زدم پذیرایی الغدیری ها کم کم فروکش می 
کند. دیشب به هتل دیگری به نام قصر الرضا منتقل شدم. در قصر الرضا از 
تمیزی هتل زمزم خبری نیست. ملحفه ها کثیف و الیه ای از گرد و خاک 
همه جا را گرفته. سرویس بهداشتی مرتب و تمیزی هم ندارد. حس می 

کنم این سیر نزولی باز هم ادامه دارد. خدا به خیر کند.
صبح حدود ساعت هشت علی انصاری می آید هتل و راهی بغداد می 
شویم. بین راه با علی درباره مسائل مختلف حرف می زنیم. خوشبختانه 
خودرویی که در اختیارمان گذاشته اند بهتر از اتومبیلی است که با آن از 
بغداد به نجف آمدم. یک ون هیوندای استارکس؛ بزرگ، جادار و نسبتا نو. 
نام راننده تحسین عبید است و تا پایان کار و بازگشت به نجف همراهمان 

خواهد بود... )ص. 2۳(
توسط  نسخه  و 2۵۰  هزار  با شمارگان  در 2۶٨ صفحه  کتاب  این   

انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

یک کتاب تصویری برای بچه ها
دنیای جوانان: کتاب تصویری »من روی دستم می ایستم« نوشته علی 

خدایی برای کودکان منتشر شد.
 این کتاب که با طراحی و تصویرگری علی خدایی به چاپ رسیده، 
اثری است تصویری و بدون کلمه، که با الهام از داستان فیل در تاریکی 
مثنوی معنوی طراحی شده است و سعی دارد که روایتی را از طریق تصاویر 

شرح و بسط دهد.
کتاب »من روی دستم می ایستم« در 2٨ صفحه تمام رنگی با شمارگان 
2۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۵هزار تومان برای گروه سنی باالتر از ٤ سال 

در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
در معرفی کانون از کتاب های تصویری آمده است: مهم ترین کارکرد 
کتاب های تصویری بدون کلمه این است که می توانند جنبه  مهمی از هنرهای 
تصویری تجسمی را به نمایش بگذارند و بیننده با نشانه های دیداری ساده 
و پیچیده ای روبه رو می شود که سعی می کند معنای آن ها را کشف کند و 

به یک روایت و داستان برسد.
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پروانه رسولی خوشبخت

یک نویسنده معروف جهان عرب درگذشت

دنیای جوانان: »جبور الدویهی« نویسنده و رمان نویس لبنانی در سن 
٧2 سالگی  و پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری درگذشت.

 »الدویهی« در سال 2۰۱۳ برای رمان »سرگردان« جایزه ادبیات عرب 
را دریافت کرد و در سال 2۰۱۵ هم برای رمان »محله آمریکایی« جایزه 
ادبی »سعید عقل« را به دست آورد که این رمان نامزد جایزه بین المللی 

ادبیات عرب در بخش داستانی نیز شد.
»باران حزیران«، »پادشاه هند«، »چاپ در بیروت«، »اعتدال پاییز« 
و »چشم گلگون« از دیگر آثار مهم این نویسنده لبنانی به شمار می روند 
که رمان »پادشاه هند« در سال 2۰2۰ به جمع نامزدهای نهایی جایزه بوکر 

عربی راه یافت.
آخرین رمان »جبور الدویهی« با عنوان »زهر در هوا« در ماه ژوئن 
امسال منتشر شد که روایتی است از شکوه و جالل ازدست رفته شهر بیروت.

ضرورت ایجاد واژگان استاندارد برای ذخیره و 
بازیابی اطالعات

دنیای جوانان: فریبرز خسروی از انتشار اصطالحنامه عمومی ادارات با 
استفاده از فناوری های وب معنایی در کتابخانه ملی خبر داد و از ضرورت های 

ایجاد واژگان استاندارد برای ذخیره و بازیابی اطالعات گفت.
و  اسناد  روابط عمومی سازمان  از  نقل  به  دنیای جوانان،  به گزارش 
تدوین  کار  گفت:  نهاد  این  معاون  خسروی  فریبرز  ایران،  ملی  کتابخانه 
اصطالحنامه فرهنگ فارسی از سازمان مدارک انقالب اسالمی شروع شد. 
ایران  در آن زمان مجری طرح بودم و به سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

منتقل شد و تا امروز هم این اصطالحنامه زنده است.
وی در توضیح تعریف اصطالحنامه و کارکرد آن گفت: اصطالحنامه 
از واژگان و اصطالحات است که  در تعریف کتابدارانه آن »مجموعه ای 
بین آنها روابط سلسله مراتبی، همبسته، مترادف و دیگر روابط بیان شده و 
هدف آن ایجاد واژگانی استاندارد برای ذخیره و بازیابی اطالعات است.« 
برای توضیح ملموس اصطالحنامه باید بگویم که اگر یک شجرنامه را در 
چه  افراد  می کند  و مشخص  است  قید شده  نسبت ها  آن  در  بگیریم  نظر 
هستند.  کسانی  چه  آنها  مادران  و  پدران  و  دارند  یکدیگر  با  نسبت هایی 
اصطالحنامه هم همچون شجره نامه ها ارتباط بین اصطالحات حوزه های 

مختلف معارف را برقرار می کند.
ایران  اسناد و کتابخانه ملی  ادامه داد: سازمان  معاون کتابخانه ملی 
در مستند موضوعی در سه حوزه فعال بوده است. یکی از آنها »سرعنوان 
موضوعی« است که از گذشته توسط خانم پوری سلطانی و آقای کامران 
فانی و همکاران آنها به انجام رسیده است و تا امروز هم ادامه دارد. دیگری 
اصطالحنامه فرهنگ فارسی است که در تدوین آن از تخصص بیش از ۶۰ 
متخصص بهره برده شده خوشبختانه این اصطالحنامه تا امروز به زبان های 
استفاده می شود.  تاجیک تدوین شده و  انگلیسی، عربی، روسی و گویش 
اصطالحنامه پزشکی یکی دیگر از اصطالحنامه هایی است که توسط خانم 
رها دوست در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدوین شد و جزء کارهای 
ماندگار برای سازمان است که ویرایش جدید آن سال گذشته به پایان رسید.

در  گفت:  ادارات  عمومی  اصطالحنامه  انتشار  توضیح  در  خسروی 
اتوماسیون های اداری به هر برنامه ای موضوع داده شود. چون این موضوعات 
بدون استفاده از مستند انجام می شود لذا در آینده استفاده از این موضوعات 
این سازمان قابل  نامه ها در  این  خود ساخته در سطح کالن برای آرشیو 

استفاده نخواهد بود.
که  رسیده شد  نتیجه  این  به  این موضوع  بررسی  در  داد:  ادامه  وی 
ضرورت دارد که پدیدآوراِن برنامه های اتوماسیون اداری برنامه هایشان را به 
گونه ای تدوین کنند که یک اصطالحنامه عمومی برای موضوع دهی در آن 
بارگذاری شده باشد، تا کارمند بتواند موضوع نامه خود را از »اصطالحنامه« 
انتخاب کند. انجام این کار به نوعی پیش هم آرایی موضوعی را ایجاد کرده و 
باعث می شود تفکیک نامه ها در سازمان های متفاوت با شکل واحدی صورت 
گیرد و برای رسیدن به این هم آرایی نیاز به تدوین و انتشار اصطالحنامه 
عمومی ادارات بود. البته ضرورت دارد ادارات در حوزه تخصصی خود هم 

تزاروس هایی را تدوین کنند.
با  ادارات  انتشار اصطالحنامه عمومی  خسروی اضافه کرد: تدوین و 
در  که  اصطالح هایی  که  ترتیب  این  به  انجام شد.  مالمیر  خانم  همکاری 
چندین موسسه استفده شده بود، مبنای بررسی قرار گرفت و اصطالحات 
عمومی از دل آنها بیرون آمد و به شکل اصطالحنامه در قالب زباِن »نت« 

روی شبکه قرار گرفت.
فریبرز خسروی معاون کتابخانه ملی در پاسخ به این سئوال که وجود 
کند؟  می  کشور  مطالعاتی  جامعه  به  کمکی  چه  اصطالحنامه هایی  چنین 
گفت: برای پاسخ به این سئوال مثالی می زنم. فرض کنید یک پژوهشگر 
می خواهد کتابی در حوزه ایده آلیسم پیدا کند. این کلمه را به 2 دیکته متفاوت 
»ایدآلیسم« و »ایدآلیزم« نوشته می شود و یا به »پندارگرایی« ترجمه شده 
است. فرد پژوهشگر هم در سرچ خود یکی از این 2 دیکته را به کار می برد 
امکانی  باید  بنابراین  باشد.  از هر 2 دیکته وجود داشته  اما حتمًا در منابع 
وجود داشته باشد که وقتی یکی از این دیکته ها سرچ می شود همه دیکته ها 
و ترجمه های مربوطه را برای پژوهشگر نمایان کند. کار اصطالحنامه ها و 
سرعنوان های موضوعی همین است و بهترین پاسخ و نزدیکترین ها را برای 

پژوهشگر فراهم می کند.

دنیای جوانان: یک پژوهشگر هنر با 
اشاره به اینکه »ما با یک خأل تاریخ نگاری 
هنر معاصر در ایران روبه رو هستیم«، در 
این زمینه افزود: تا زمانی که تاریخ هنر 
معاصر تدوین نمی شد، هنرمندان کشور 
مانند شمع هایی لرزان در باد بودند که هر 
یک هر چند تالش خود را می کردند اما 

کارشان به درستی دیده نمی شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
روابط عمومی این پروژه تالیفی، »تاریخ 
تحلیلی هنر معاصر ایران« از آغاز تاثیر هنر 
غرب تا جنبش سقاخانه عنوان جدیدترین 

کتاب تالیفی پریس تنظیفی است.
کتاب  این  درباره  تنظیفی  پریس 
گفت: سال هاست که در عرصه هنرهای 
این  فعالیت می کنم. در طول  تجسمی 
سال ها به شکلی خاص به عرصه هنرهای 
تجسمی معاصر به ویژه عرصه نقاشی 
متاسفانه  پرداخته ام.  مجسمه سازی  و 
درباره  مدونی  و  مشخص  منبع  هیچ 
تاریخ هنرهای تجسمی معاصر ایران در 
دسترس عالقه مندان وجود نداشت. بدین 
مفهوم ما با یک خأل تاریخ نگاری هنر 
معاصر در ایران روبرو هستیم. تا زمانی 
نمی شد  تدوین  معاصر  هنر  تاریخ  که 
هنرمندان کشور مانند شمع هایی لرزان 
در باد بودند که هر یک هر چند تالش 
خود را می کردند اما کارشان به درستی 

دیده نمی شد.
او افزود: همین امر هر کس را که 
در حوزه هنرهای تجسمی معاصر ایران 
فعالیت کرده باشد با یک پرسش اساسی 
روبرو می کند؛ اینکه من کیستم؟ و پیشینه 
من به عنوان یک هنرمند چیست؟ پاسخ 
را  اصلی  یا محرک  نیرو  این سوال،  به 
»تاریخ  کتاب  تا  کرد  فراهم  من  برای 
تحلیلی هنر معاصر ایران« را تدوین کنم. 
آن چه موجب شد تا در این مسیر استوار 
قدم بردارم پیشینه فعالیت من به عنوان 
منتقد و نظریه پرداز در عرصه هنرهای 

تجسمی کشور بود.
به گفته این پژوهشگر، در واقع یکی 
از بزرگ ترین ضعف های آموزش آکادمی 
که هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی 
و مجسمه سازی در دانشگاه های کشور 
نبود یک کتاب تاریخ هنر معاصر است که 
به شکل تحلیلی و جامع روند دگردیسی 
هنر ایران را تبیین کرده باشد و نشان داده 
باشد که چگونه هنرهای سنتی ایرانی در 
تعامل با جامعه و تغییرات آن دستخوش 
دگرگونی شده و برای پاسخ به نیازهای 
معاصر  هنرهای  به  هنرهای  به  جامعه 
طریق  بدین  است.  گشته  بدل  کنونی 
نگارش این کتاب پاسخی است به نیاز 
جامعه هنری ایران و عالقه مندان هنر 

در کنار دانشجویان کشور.
کتاب  این  تالیف  شیوه  درباره  او 
عنوان  به  می توان  کتاب  این  از  گفت: 
یک کتاب مرجع آکادمیک برای تدریس 
در دانشگاه ها استفاده کرد و البته با توجه 
به گستره و دامنه اطالعاتی که در آن بیان 
شده است کلیه پژوهشگران و عالقه مندان 
به هنرهای تجسمی معاصر می توانند از 

آن استفاده کنند. این کتاب نخستین جلد 
از سه جلد کتابی است که با عنوان تاریخ 
تحلیلی هنر معاصر ایران نوشته ام و در 
این کتاب از آغاز تاثیر هنر غرب جنبش 
سقاخانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 
است. دو جلد دیگر این کتاب که در آینده 
منتشر خواهد شد و در این مجلدات به 
هنرمندان معاصر که عضو جنبش سقاخانه 
نبودند و همچنین به نمایشگاه های مهم 

پرداخته می شود.
تاریخ  داد:  ادامه  پژوهشگر  این 
تحلیلی هنر معاصر ایران از آغاز تاثیر هنر 
غرب تا جنبش سقاخانه در واقع تنها کتابی 
است که به این دوره تاریخی پرداخته است 
و هنر معاصر ایران را با توجه به تحوالت 
بسیار عمیق و شگرف آن معرفی و ارائه 
می کند. در واقع نمونه دیگر و مشابهی در 
این زمینه وجود ندارد این برای نخستین 
در یک  تاریخی  دوره  این  است که  بار 

کتاب بررسی و ارائه می شود.
او افزود: این کتاب شامل فصل های 
سرآغاز، نخستین مواجهه با هنر اروپا، آغاز 
تأثیر آشنایی با هنر اروپا، از فرنگی سازی 

تا پیکرنگاری درباری، ظهور و بروز کمال 
الملک، مدرسه صنایع مستظرفه، دانشکده 
مکتب  تهران،  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
سقاخانه بازگشت به هنر ایرانی و سرانجام 

سخن است.
به گفته تنظیفی، در این کتاب از 
سیاسی  و  فرهنگی  مواجهه  نخستین 
ایران در دوران امارت ترکمانان بر ایران 
سخن آغاز می شود و تاثیرات این مواجهه 
بر هنر ایران از آن زمان تا زمان تاسیس 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
و ایجاد مکتب سقاخانه در کشور بررسی 

و معرفی می شود.
تغییرات  به  توجه  با  دوره  هر  در 
برای  کشور  هنر  اجتماعی  و  سیاسی 
دچار  تغییرات  ین  ا به  پاسخگویی 
و  دگردیسی ها  این  که  شد  دگردیسی 
رابطه آن با تغییرات اجتماعی و سیاسی 
کشور در این کتاب به خوبی نشان داده 

شده است.
کتاب تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران 
در 2۰۵ صفحه و با قیمت 2۰۰ هزار تومان 

از سوی نشر چاپش منتشر شده است.

تاکید یک پژوهشگر بر ثبت تجارب هنرهای تجسمی

هنرمند: من کیستم؟
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از راست به چپ پرویز حاصلی راد ، حبیب اهلل بیگناه ، حسن روزبهی ، فرشید شاهسون پور ، رضا افضلی ، 
محمود خیبری ، تقی فتوت بر مزار عماد خراسانی در جوار آرامگاه فردوسی اختصاصی دنیای جوانان

در کوفه روزه را
سحر افطار می کنند!

 احمد بابایی

تکفیریان ز بیعت حق، عار می کنند
در کوفه روزه را سحر افطار می کنند!

مردی که ذوالفقار ز دستش وضو گرفت
عدل از سر شکستۀ او آبرو گرفت

دارند سقف بر سرم آوار می کنند
از خواب، گرگ را ز چه بیدار می کنند؟!

از فرط عدل، اهل جراحت شدی پدر
ُفزُت َو رِبّ کعبه و... راحت شدی پدر

حیرت شروع شد؟ نه، تماشا حرام شد
ُفزُت َو رِبّ کعبه... گمانم »تمام شد!«
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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به تازگي کتاب صندلی خالی، 
 ٩ شامل  که  شیخی  پیمان  نوشته 
سفرکرده  پیشکسوتان  با  مصاحبه 
انتشارات  در  سینماست،  و  تئاتر 
کتابي  است.  شده  منتشر  غنچه 
ین  ا در  مهم  بسیار  و  رزشمند  ا
الگویي  مي تواند  طبیعتا  که  عرصه 
براي جوانان تازه وارد به عرصه هنر 

خصوصا تئاتر باشد.
ین  ا ه  ر با ر د شیخی  ن  پیما
گفت:  نان  جوا دنیاي  به  کتاب 
مصاحبه   ٩ شامل  خالی،  صندلی 
چون  هنرمندی  پیشکسوتان  با 
داریوش اسدزاده، جمشید مشایخی، 
خلیلی،  سروش  کسبیان،  حسین 
معیری،  فرهنگ  ر،  فشا ا سعدی 
و  رشیدی  داوود  آبادی،  ابراهیم 
پیشتر  من  که  است  مطیع  محمد 
هنرمندان  این  مصاحبه  از  بخشی 
را در کتاب خاطره بازی پیشکسوتان 

تئاتر، چاپ کرده بودم اما متاسفانه 
زیرا  درنیامد  آب  از  موفقی  کتاب  
تبلیغات کمی داشت و آن گونه که 
من دوست داشتم کتاب  در سراسر 
بسیاری   افراد  و  شود  منتشر  ایران 

آن را بخوانند، اتفاق نیفتاد.
این  نگارش  ایده  درباره  او 
کتاب بیان کرد: من در دوران کرونا 
که  قدیمی  کاست های  از  برخی 
مربوط به مصاحبه هایم با هنرمندان 
و  کردم   mp۳ به  تبدیل  را  بود 
سپس برخی از مصاحبه ها را گوش 
کردم. مثال مصاحبه ای که با آقای 
حسین کسبیان انجام داده بودم را 
گوش کردم و دیدم از یک ساعت 
داشته ام  ایشان  با  که  مصاحبه ای 
به اندازه نیم ساعت آن چاپ شده 
که  گرفتم  تصمیم  بنابراین  است. 
دوباره  را  مصاحبه ها  این  تک تک 
که  تفاوت  این  با  اما  کرده  پیاده 

برخالف  ثانیا  و  باشد  کامل تر  اوال 
سری پیش که مصاحبه ها را پیاده 
کردم و ادبیات مصاحبه شونده ها را 
براساس  دقیقا  این بار  دادم،  تغییر 
مصاحبه ها  افراد،  آن  گویش  نوع 
هنرمندان  از  بعضی  کنم.  پیاده  را 
که  خبرنگارها گالیه مند هستند  از 
است  نشده  کتابی  آنها  ادبیات  چرا 
و من اتفاقا در این کتاب به جنگ 
این اتفاق رفته ام. من همانطور که 
در سایر کتاب هایم بخشی از تاریخ 
شفاهی تئاتر را معرفی می کنم، در 
شفاهی،  تاریخ  عالوه بر  کتاب  این 
ز  ا تعدادی  بیان  و  گویش  نوع 
زمان  از  برهه  یک  در  که  آدم ها 
منتقل  را  کرده اند  زندگی  ایران 
کرده ام. احساس کردم که من حق 
دهم،  تغییر  را  آدم ها  ادبیات  ندارم 
ادبیات  با  را  مصاحبه ها  بنابراین 
هیچ  و  کردم  پیاده  هنرمندان  خود 

هم حذف  را  مصاحبه ها  از  بخشی 
این  در  که  دیگری  تفاوت  نکردم. 
کتاب قائل شدم این بود که از بین 
2٨ مصاحبه ای که قبال کار شده بود 
٩ هنرمند که در قید حیات نیستند 
که  مصاحبه ای  و  کردم  گلچین  را 
با آنها داشتم را در کتاب قرار دادم. 
این ٩ نفر در مصاحبه ها دقیقا درباره 
صحبت  خودشان  هنری  زندگی 
شخصی  زندگی  به  من  می کنند. 
سعدی  آقای  ندارم.  کاری  آدم ها 
بود  عزیز  بسیار  من  برای  افشار 
و من هم برای ایشان خیلی عزیز 
اما  بودم  ایشان  به  نزدیک  و  بودم 
تا مراسم چهلم ایشان نمی دانستم 
که ایشان نوه ای به نام سحر شیران 
دارد چون اصال با زندگی شخصی 
سعی  بلکه  نداشتم  کاری  آدم  این 
مرور  را  آنها  هنری  زندگی  کردم 
مدتی  خالی،  صندلی  کتاب  کنم. 

است که از طریق انتشارات غنچه 
منتشر شده و ۱۶۰ صفحه دارد. در 
شده  منتشر  نسخه   ۵۰۰ شمارگان 
تومان است.  و قیمت آن ۵۰ هزار 
طراح جلد و صفحه آرای آن نیز آقای 
حسین کشتی کار است. این کتاب، 
کتاب  پنجمین  من  کتاب  هفتمین 

تئاتری است که منتشر می کنم.
پژوهشگر  و  نویسنده  ین  ا
داستانی  کتاب  دومین  درخصوص 
خود تحت عنوان طهرون، خاطرات 
عنوان  کوتاه  قصه های  و  آقاجان 
کرد: من در این کتاب یک پاالیش 
که  چرا  کردم،  خطا  و  آزمون  و 
را  خودم  و  نیستم  قصه نویس  من 
داستان هایی  مستندنویس می دانم. 
اخالقی  پیام  یا  می نویسم  من  که 
پیام  این  درصدشان   ٩۰ یا  دارند 
به  حواسش  خدا  که  می رساند  را 
کتاب  ین  ا در  من  هست.  شما 

و  شده ام  قائل  تفاوت  یک  آمده ام 
از داستان هایی که مربوط  تعدادی 
به آدم های دیگر می شود و منتج به 
یک پیام اخالقی شده اند را با اجازه 
خود آنها منتشر کرده ام. در بین آن 
ولی  هستند  هم  هنرمندان  افراد، 
حتما  که  نداشته ام  اصراری  اصال 
آدم هایی  بلکه  باشند،  هنرمندان 

شده اند.  مواجه  من  با  که  هستند 
مهرماه  تا  کتاب  این  می کنم  فکر 

منتشر شود.
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  او 
کتاب  تدوین  حال  در  همچنان 
است،  دراماتیک  هنرهای  اداره 
کتابی  گفت:  نیز  کتاب  آن  درباره 
که من در حال نگارش آن هستم 

هنرهای  اداره  اینکه  با  ارتباط  در 
بلکه  نیست،  بوده،  کجا  دراماتیک 
مجموعه ای از مستندات، عکس ها، 
اسناد، خاطرات شخصی و خاطرات 
که  است  گذشته  خیلی  آدم های 
این خاطرات مربوط به ثبت تاریخ 
یک  نوعی  به  یعنی  است.  شفاهی 

وقایع نگاری است.
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از ماجراي نیمروز تا زخم کاري

مهدي زمین پرداز: دوست دارم نقش هاي متفاوت از یکدیگر را بازي کنم
محمد حسین زاده

شبکه  سریال هاي  دوستداران 
به شدت  روزها  این  نمایش خانگي 
مخاطب سریال زخم کاري شده اند و 
علیرغم اینکه این سریال دچار سانسور 
و حواشي متعددي شد ولي مخاطب 
ارتباط خوبي با آن برقرار کرده است. 
یکي از بازیگران اصلي این سریال، 
مهدی زمین پرداز است که او بیشتر 
با بازی در فیلم های ماجرای نیمروز 
یاد  به  فیلم جرم است  این  و دیدن 
داریم. جوانی که ایفای نقش شهید 
حسن باقری را هم در کارنامه دارد. 
مجموعه  در  روزها  این  زمین پرداز 
زخم کاری به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان حضور دارد و نقشی متفاوت 
موفقیت آمیز  همکاري  و  کرده  ایفا 
کرده  تجربه  مهدویان  با  را  دیگري 
است. با او همراه شدیم تا بیشتر درباره 

مسیر کاري اش بدانیم...

نقش های  در  معموال  را  -شما 
مثبت دیده ایم، ولی در مجموعه زخم  
کاری در نقشی منفی حضور دارید! 
تجربه کردن نقش های متفاوت چه 

اندازه برایتان اهمیت دارد؟
*اولین جذابیت برای یک بازیگر 
متفاوت بودن است. یعنی با توجه به 
می کند،  دریافت  که  پیشنهادهایی 
عالقمند است همیشه متفاوت باشد 
و بازی در نقش های بسیاری را تجربه 
کند. به این ترتیب تاکنون در فیلم 
التاری و مجموعه زخم کاری ایفاگر 
نقش های منفی کوتاه بودم. البته در 
این مدت بازی در چند فیلم کوتاه را 
نیز تجربه کردم که در همه آنها نقش 

منفی دارم.

در  نیمروز،  ماجرای  در  -شما 
حاضر  متفاوت  بازجوی  یک  نقش 
شدید و در ادامه نقش یک بسیجی 
فیلم جرم  این  در دیدن  را  معترض 
است تجربه کردید. بعد هم نوبت زخم 
نقش ها  این  در  بازی  رسید...  کاری 

چطور اتفاق افتاد؟
به  اتفاق  این  دلیل  *اولین 
با  که  است  کارگردان هایی  خاطر 
انتخاب شان به شما اعتماد می کنند. 
برخی کارگردان ها با اعتماد به بازیگر 
دست او را باز می گذارند تا هر کاری 
می خواهد با مشورت آنها انجام دهد. 
اما در مقابل برخی کارگردان ها بسته 

هستند و می خواهند همان اتفاقی که 
در ذهن شان است انجام دهید. یعنی 
از بازیگر به عنوان یک ابزار استفاده 
می کنند. شکر خدا اکثر کارگردان هایی 
که من با آنها کار کردم، با هم رفیق 
بودیم. بنابراین اجازه دادند با یکدیگر 
به تعامل برسیم. به نوعی برای خلق 
یک آدم جدیدتر که به خود مهدی 
زمین پرداز نزدیکتر باشد، اجازه بحث 
و گفتگو را می دهند که در نهایت به 
نتیجه بهتری برسیم. همین موضوع 
سبب می شود شما تفاوت را در بازی 
خود ببینید. عالوه بر این هدایت خوب 
کارگردان که بازی را می شناسد، در 
این موضوع خیلی اهمیت دارد. برای 
مثال محمدحسین مهدویان بازی را 
بازیگر  دلیل  همین  به  و  می شناسد 
را در جای درست خود قرار می دهد. 
فقط کافی است شما زرنگ و زیرک 
باشید و بتوانید از آن فضا استفاده کنید. 
رضا زهتابچیان هم در فیلم دیدن این 
فیلم جرم است، همین خصوصیات 

را داشت.

نقش ها  برای  اندازه  چه  -تا 
بیرونی  مشاهده  و  می کنید  مطالعه 

دارید؟
نقش  هر  ی  یفا ا ی  ا بر *
برای  که  است  نیاز  تمرین هایی 
رسیدن به شخصیت استفاده می شود. 
برای مثال قبل از بازی کردن در فیلم 
دیدن این فیلم جرم است، به کارگردان 
گفتم من ۱٧ روز تمرین می خواهم. 
بازیگر  یک  نمی کرد  باور  کارگردان 
بیاید و بگوید من این میزان روز به 
تمرین احتیاج دارم. به این ترتیب ۱٧ 
روز از ساعت ٨ صبح همراه گروه به 
کارخانه ارج کرج می رفتیم و تا ساعت 
٨ شب تمرین می کردیم. چرا که در 
فیلم همه بچه های یک پایگاه بودیم 
و باید با هم رفیق می شدیم و اتود 
می زدیم. در نتیجه کار کردن در آن 

فضا، خیلی به من کمک کرد.

پیش  سال  چند  همین  -تا 
به  تکیه  با  تنها  افراد  از  بسیاری 
بازیگری  دنیای  وارد  زیبا  ظاهری 
می شدند. همین موضوع سبب شده 
باید  بازیگران توانمند آنطور که  بود 
حضور  شاهد  اکنون  نشوند.  دیده 
چهره های تازه  در سینما هستیم که 
موافقان و مخالفان خود را دارد. نگرش 
حاکم بر بازیگری در سینمای ایران 

دارای چه مولفه هایی است؟
این  همه  سوای  *بازیگری 
شمار  به  علم  یک  و  است  موارد 
با  برخورد  اکنون  متاسفانه  می آید. 
بازیگری خیلی ساده انگارانه شده است. 
اکنون شاهدیم همچون درمانگاه های 
یکی دوتا  محلی  هر  در  که  پزشکی 
بازیگری  آموزشگاه های  دارد،  وجود 
به شدت زیاد شده است. چون نظارت 

آنها نمی شود و همین  خوبی روی 
سطح توقع را باال برده است. به طوری 
که اگر من به آموزشگاه بروم، دوست 
دارم فردا که بیرون می آیم، یک بازیگر 
حرفه ای شده باشم. اکنون وقتی برخی 
از سریال های تلویزیون را می بینیم، 
متوجه سطح بسیار پایین بازیگری در 
آنها می شویم. چرا که با این نگرش 
که چهره های تازه را به تلویزیون وارد 
استفاده  باتجربه  بازیگران  از  کنیم، 
نمی کنند. بازیگری یعنی تجربه کردن، 
آموختن و صبور بودن. شکر خدا از 
پنجم ابتدایی در کانون مطهری شروع 
به تئاتر کار کردن کردم. این موضوع 
رفته رفته انگیزه ای شد تا در دانشگاه 
نیز رشته بازیگری را ادامه دهم و به 
دنیای حرفه ای ورود پیدا کنم. تا آنجا 
که من یاد گرفته ام، بازیگری تمرین، 
دیدن، تجربه کردن و اندوختن است. 
همه این موارد باالخره یک جا برای 
بازیگر به دست می آید. اما متاسفانه 
اکنون با وجود این میزان آموزشگاه 
بازیگری، همه عجله دارند به سرعت 
جلوی دوربین بیایند. در صورتی که 
بازیگری یک پروسه است که شما باید 
پله پله آن را طی کنید. در نهایت باید 
بگویم نگاه به بازیگری بر مبنای ظاهر 
و چشم رنگی بودن افراد نیست اما 
دنیای سینما به همه ظاهرها نیاز دارد.

صحبتی  گذشته  روزهای  -در 
از اصغر فرهادی در جشنواره کن با 
واکنش های بسیار و متفاوت مواجه 
انتخاب  به  انتقاد  در  ایشان  شد. 
که  گفت  آخرش  فیلم  بازیگران 
بر  نمی توان  و  است  بازیگر  بازیگر، 
حضور  آن  در  که  کارهایی  مبنای 
تا چه  را قضاوت کرد.  او  پیدا کرده 
اندازه حرف آقای فرهادی را درست 
می دانید؟ آیا بازیگر در اندیشه ارائه شده 
را  او  باید  و  نیست  فیلمساز شریک 

منفک از اثر ببینیم؟

گفته  درست  فرهادی  *آقای 
است. بحث اعتقاد به مباحثی مانند 
دین مرتبط است که کامال شخصی 
است اما در بازیگری شاید من نقش 
یک دزد را بازی کنم، آیا اعتقاد دارم 

دزد هستم!؟

-منظور سوال من اندیشه پشت 
فیلم بود نه نقش فردی یک بازیگر...

با  را  بازیگر  یک  *نمی توان 
من  کرد.  قضاوت  فیلمی  در  حضور 
در گذشته نقش شهید حسن باقری 
را بازی کردم، اما در زندگی شخصی 
خطاهایی دارم؛ نباید زندگی من را با 
من  چراکه  کرد.  مقایسه  شهید  آن 
مهدی زمین پرداز هستم ولی آن عزیز 
یکی از بزرگان و نخبه های جنگ ما 
بوده که واقعا روحشان شاد. عده ای 
و  می کنند  مقایسه  ایشان  با  را  من 
شهید  یک  نقش  چون  می گویند 
در  نباید خطا کنی.  بازی کردی،  را 
صورتی که من هم انسانی جایزالخطا 
هستم و زندگی شخصی خودم را دارم. 
یکسری اعتقادات شخصی و درونی 
است. بنابراین فکر می کنم حرف آقای 
فرهادی درست و منطقی است. نباید 
به این صورت مقایسه شود و بنده خدا 
امیر جدیدی را با مقیاس دیگری غیر 
ایشان جایگاه  بازیگری بسنجیم.  از 
خود را دارد و یکی از بازیگران خوب 

کشور ماست.

در  حضور  تجربه  مورد  -در 
تا  بگویید؟  کاری  زخم  مجموعه 
چه اندازه انتقادها به فیلم را درست 

می دانید؟
*واقعیت چون درگیر کار بودم، 

نقدها را نخواندم.

به  مهدویان  آقای  -اعتراض 
سانسور زخم کاری بهانه ای شده تا 
متوجه  را  فراجناحی  نقدهای  برخی 

چرا  می پرسند  عده ای  کنند.  ایشان 
ایشان در گذشته فیلم هایی ساخته که 
بخش مهمی از تاریخ معاصر در آنها 
سانسور شده است ولی اکنون نسبت 

به سانسور فیلم خود معترض است؟
*حسین مهدویان همیشه نسبت 
بوده  معترض  کارهایش  به سانسور 
با  کرده  کاری  هر  خدا  بنده  است. 
حتی  است.  شده  مواجه  سانسور 
کرد،  کار  را  نیمروز  ماجرای  وقتی 
درگیر این قضیه بود. وقتی شما در 
هر  به  هستید،  جلو  به  رفتن  حال 
حال سنگ اندازی هایی جلوی پایتان 
هست. در واقع شما را به این طرف 
و آن طرف متصل می کنند. به نظرم 
ایشان  اشتباه است.  این موارد  همه 
اندیشه و اعتقادات شخصی خودش 
را دارد و کار خود را نیز درست انجام 
را  می دهد. شکر خدا مخاطب خود 
الکی  که  نیست  آدمی  و  دارد  هم 

شعار بدهد.

-از کارهاي جدیدتان بگویید؟
دم غروب  فیلم  در  تازگی  *به 
نام  با کارگردانی جوان به  زعفرانیه، 
محمد خراط زاده کار کردم که با توجه 
به همکاری خوبی که داشتیم، حس 
می کنم اتفاقی خوبی رخ داده باشد. در 
این فیلم نقش یک کتابفروش را دارم 
که قبال درگیر یک رابطه عاشقانه بوده 
که خانم نسیم ادبی نقش آن را بازی 
می کند. این نقش از آنجا برایم جذاب 
بود که آن مرد کتابفروش با اینکه از 
از  مدتی  و  بود  شده  جدا  همسرش 
این موضوع می گذشت، هنوز درگیر 
عشق خود بود و فکر می کرد می تواند 
به آن زندگی برگردد. این شخصیت 
تفاوت هایی در کار کردن و بازی کردن 
داشت که این موارد سبب شد برایم 
این  بر  عالوه  باشد.  داشته  جذابیت 
سکانس پالن بودن این فیلم، یکی 
از ویژگی هایی بود که برایم جذابیت 
داشت. چون هیچوقت این جنس کار 
را تجربه نکرده بودم و دوست داشتم 
بازی  پالن  سکانس  شوم  متوجه 
واقع  است.در  چه صورت  به  کردن 
تجربه بازی در مقابل دو دوربین بدون 
اینکه بازی خود را قطع کنم داشتم و 
می خواستم متوجه حس این مدل از 

کار نیز بشوم.

-این تجربه برایتان رضایت بخش 
بود؟

*به هر حال ما بازیگریم. شما 
به عنوان بازیگر انتخاب می کنید و در 
نهایت دوست دارید نتیجه آن را ببینید. 
شما به عنوان بازیگر تالش می کنید 
برای خوب و بهتر شدن. به طور کل، 
کار گروهی یعنی همین. همه یکدل 
خوبی  نتیجه  تا  می کنند  کار  هم  با 
حاصل شود. حال باید دید در نهایت 
این همدلی چه نتیجه ای داشته است.


