
یک اقتصاددان:

اقتصاد معیوب سیاسی منشأ تمام مشکالت اقتصادی کشوراست

اوپک در  تولید نفت  داد  نظرسنجی رویترز نشان 
از آوریل سال  افزایش یافت و به باالترین میزان  اوت 
۲۰۲۰ تاکنون رسید با این حال کاهش تولید ناخواسته 

برخی اعضا، رشد بیشتر تولید این گروه را محدود کرد.
یافته های نظرسنجی رویترز حاکی از آن است که اوپک در 
اوت ۲۶.۹۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲۱۰ هزار بشکه 
در روز باالتر از ژوییه بود. تولید این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه 

بجز فوریه افزایش داشته است.
اوپک پالس با توجه به بهبود تقاضا برای نفت، در حال احیای 
محدودیت عرضه ای است که در آوریل سال ۲۰۲۰ با آن موافقت 
کرده بود. وزیران این گروه روز چهارشنبه دیدار می کنند و با توجه 
به رشد ۴۰ درصدی قیمت نفت در سال میالدی جاری، انتظار می 

رود سیاست خود برای احیای تولید را حفظ کنند.
صفحه ۳

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

واردات لوازم خانگی ممنوع شد
 قاچاق افزایش یافت!

مدیران عامل در بحران
مدیران عامل برتر در راستای دستیابی به 
باالترین سطح بهره برداری از ارتباطشان 
با هیئت مدیره، تهیه برنامه ای آینده نگر 
را در دستور کار خود قرار می دهند. مشارکت در 
تهیه چنین برنامه ای هیئت مدیره را به سوی چیزی 
فراتر از وظایف سنتی اش فرا می خواند. خروجی 
مانند  سازمان  موضوعات  ورودی  مشارکت،  این 
استراتژی، فناوری، فرهنگ، انعطاف پذیری، رویکرد 
ارتباط خارجی سازمان و... خواهد بود. دیدگاه های 
اعضای هیئت مدیره در این موارد می تواند بدون به 
خطر انداختن اختیارات مدیران عامل، به اداره بهتر 

سازمان کمک کند. 
صفحه 5

در قالب تفاهمنامه ای انجام شد

مشارکت بنیاد علوی و نوسازی مدارس 
در احداث واحدهای آموزشی

4
افزایش نابرابری در توزیع ثروت!

صفحه 3

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جعفر دهقان: 

اگر عشق نباشد، 
نمي توان بازیگري 

را تحمل كرد

6ورزش
كنکاش

 پیرامون
 عرفان ناب ایرانی

نک 1با

جعفر دهقان بازيگر پيشكسوت و شاخص سينما و تلويزيون 
كه معموال او در نقش هاي مكمل با بازي درخشانش ديده ايم، 
شب گذشته در برنامه تلويزيونی سرياليست كه به بررسي 
سينماي دفاع مقدس پرداخت، از حادثه وحشتناكی گفت كه 

سر صحنه فيلمبرداری برايش اتفاق افتاده است!

عليرضا قيامتی، استاد زبان و ادبيات فارسی و عضو هيئت 
علمی دانشگاه فرهنگيان مشهد، در يک سخنرانی با موضوع 
»نمادهای عرفانی«، گفت: عشق را شرط انسانيت و باخدا بودن 

در عرفان اشراقی دانست.

تنيس  ليگ  ايران،  بانک صادرات  روابط عمومی  گزارش  به 
ايران پس از سال ها، از امروز با حمايت بانک صادرات ايران 
و با مشاركت ٤٨ تيم و ٣٠٥ بازيكن برتر كشور در اين رشته 

كار خود را به صورت متمركز در استان البرز آغاز كرد.

آغاز لیگ تنیس 
سال ١٤٠٠

 با حمایت بانک 
صادرات ایران

تولید نفت اوپک افزایش یافت بحران کرونا موفقیت و خدمات رسانی
 قشر سالمت را نشان داد

وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی گفت: بحران کرونا چهره واقعی 
و تالش قشر سالمت را در ارائه خدمت رسانی به عنوان مدافعان به جامعه 
نشان داد که این موفقیت بزرگی است. به گزارش دنیای جوانان، بهرام عین 
اللهی در مراسم تکریم از زحمات نمکی وزیر سابق بهداشت افزود: امروز بیش از ۲۰۰ شهید 
سالمت در کشور داریم و باید قاطعانه و شجاعانه در راه خدمتگزاری به مردم پیش رویم.
صفحه ۲

گفت:  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
جزیره خارک نیاز به راه اندازی هرچه سریع تر یک 
درمانگاه مجهز در زمینه تامین اجتماعی دارد که این 
تصمیم از سوی سازمان تامین اجتماعی گرفته شده است، اما به 
علت نداشتن فضای مناسب هنوز نتوانسته ایم آن را راه بیاندازیم.
»سعید کشمیری« رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره 

وضعیت بیماری کرونا در جزیره خارک گفت: سیر نزولی بیماری 
تعداد  و  بوشهر شروع شده است  استان  در  چندروزی است که 
ورودی های  بیمارستان کمتر شده است. دیگر مریضی معطل نمی شود 
و حتی تخت خالی در استان بوشهر برای پذیرش بیماران کرونا وجود 

دارد. آمار مبتالیان هم نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است.
صفحه ۲

در جزیره خارک »دستگاه سی تی اسکن« نیست
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آگهي فراخوان پیمانکاران 
براي مناقصه عمومي همراه با ارزيابي کیفي )فشرده(   

شماره 10-1400- نوبت دوم
 در اجراي بند ))ج(( ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات ، اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاي  ذیل را به مناقصه بگذارد . لذا از شرکتهاي 
پیمانکاري داراي رتبه) حداقل 5ابنیه با ظرفیت الزم ( از سازمان برنامه و بودجه  ، دعوت مي شود که جهت دریافت اطالعات  بیشتر و اسناد مناقصه  به  سامانه تدارکات  

الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . تلفن تماس ۰77۳۳۳۲۴5۰5-۰77۳۳۳۲۴5۰۶- داخلي ۲۲۰ امورقراردادها
  www.setadiran.ir  محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه: سامانه تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس

از ساعت ۱۰ روز  ۱۴۰۰/۰۶/۰۹   تا ساعت ۰8 روز  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
زمان تسلیم  اسناد مناقصه به سامانه :  تا ساعت 8  روز: ۱۴۰۰/۰۶/۲8  

محل و زمان بازگشایي مناقصه  : سالن کنفرانس اداره کل نوسازي مدارس  استان ساعت ۹صبح روز ۱۴۰۰/۰۶/۲8 
پروژه هاي ذیل با فهرست بهاء سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برآورد گردیده و قرارداد آنها بر اساس بخشنامه سرجمع منعقد میگردد. 

حضور پیشنهاد دهندگان ویا نماینده آنها با معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکتها بالمانع است . 
تضمین شرکت در مناقصه-الف : ضمانت نامه بانکي  ب: واریز نقدي به حساب مرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر نزد بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران به شماره حساب ۴۰7۳۰۳۰۶۰785۰857  ) شماره شبا  IR7۹۰۱۰۰۰۰۴۰7۳۰۳۰۶۰785۰857 (  با شناسه پرداخت   ۰۹5۱-۳5۰۱-۶7۳۲-۹۱۲7-۹۶-
۴۰۰۰-۲۹۳۶-5۶۱5     ج : ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي  موسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز الزم از طرف بانک مرکزي جمهوري  اسالمي هستند  .

مبلغ تضمين شركت مبلغ برآورد  بريال نام پروژهنوع مناقصهرديف 
محل اعتباردر مناقصه بريال

1
يك  مي  عمو قصه  منا
مرحله اي همراه با ارزيابي 

كيفي )فشرده(   

12كالسه  مدرسه  تكميل 
ن   كنگا بنك  يعتي  شر

)حداقل امتياز 70(      
 ملي-/1/100/000/000-/21/897/000/000

تاریخ انتشار   : نوبت اول ۱۴۰۰/۰۶/۱۰  نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
                                                                                                     

      امورقراردادها و روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر   

آگهی
 تجديد مناقصه عمومی

 )نوبت دوم(
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۹۹8 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص )موضوعات مندرج درجدول ذیل( ازطریق تجدید مناقصه عمومی 
نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱- لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد.

 مبلغ سپرده شرکتمبلغ اعتبار)ریال(شماره فراخوان درسامانه حداقل رتبهشرحردیف
درمناقصه)ریال(

200009389700004715/000/000/000750/000/000راه وباند5زیرسازی وجدول گذاری معابرامیریه ))تجدید((1
۲- سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی(

۳- سایراطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.
۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

5- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
۶- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرج درجدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشورباشند.

7- مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ۱۴۰۰/۰۶/۰۶تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ساعت۱۳/۰۰ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت۱۴/۰۰مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۳درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۹- زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۴/۳۰مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۳درمحل:شهریارمیدان نماز،جنب پایانه ۲۲بهمن شهرداری شهریار
یاسرحیدریان-سرپرست شهرداری شهریار

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۶/۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۶/۱۱

وعده هــای  تحقــق  عــدم   
انتخاباتــی در دولت هــای قبــل موجــب 
آســیب جــدی بــه اعتمــاد عمومــی و 
کاهــش ســرمایه اجتماعــی شــده، امــا 
شــواهد نشــان می دهــد ایــن اعتمــاد 
بــا توجــه بــه وعده هــای داده شــده از 
ســوی رییــس جمهــوری و همراهــی 
نهادهــای خــارج از دولــت کامــال قابل 

بازســازی اســت.

ــنبه  ــیزدهم روز پنجش ــت س دول
۴ شــهریور نخســتین جلســه رســمی 
هیــات دولــت را بــا حضــور وزرای 
ــزار  ــت برگ ــه مل ــاد خان ــورد اعتم م
تریــن  محــوری   از  یکــی  و  کــرد 
ــی«  ــم رییس ــای »ابراهی ــت  ه صحب
رییــس جمهــوری نیــز تاکیــد بــر 
تحقــق وعــده  هایــی بــود کــه در زمان 
انتخابــات و از تریبــون  هــای مختلــف 
داده شــد. ایــن وعده هــا کــه بــه 
نوعــی بــا اســتقبال بخشــی از جامعــه 
هــم همــراه بــوده و اتفاقــًا نماینــدگان 
مجلــس نیــز در اعطــای رای اعتماد به 
وزاری پیشــنهادی نهایــت همــکاری را 
بــا آن داشــتند، یکــی از بــزرگ  تریــن 
نقــاط قــوت دولت ســیزدهم محســوب 
می شــود. بــه عبارتــی دولت ســیزدهم 
هــم همراهــی بخشــی از جامعــه را در 
ــت  ــم موافق ــود دارد و ه ــه خ کارنام
بی چــون چــرای مجلــس شــورای 
ــن  ــه در ای ــه ک ــا آن چ ــالمی. ام اس
ــیب در  ــود آس ــود دارد، وج ــن وج بی
»اعتمــاد عمومــی« بــه نظــام اجرایــی 
کشــور اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل 
شــرایط، موجــب دلخــوری برخــی 

ــد  ــد. البتــه بای ــه ش از اقشــار جامع
ــن آســیب در  ــه ای در نظــر داشــت ک
ــی بســیار مهــم و  هــر درجــه و میزان
ــت  ــروعیت از اهمی ــظ مش ــرای حف ب
بســیار باالیــی برخــوردار اســت. ایــن 
ــد الزم و ضــروری  ــن ح ــا بدی ــر ت ام
اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز 
در جدیدتریــن ســخنرانی خــود، ترمیم 
اعتمــاد عمومــی را یکــی از مهم تریــن 
اقدامــات دولــت دانســته و آن را در 
ــنهاد  ــت پیش ــات دول ــرلوحه اقدام س
ــای  ــه وعده ه ــل ب ــا عم ــا ب ــد ت دادن
نیــز  عمومــی  اعتمــاد  داده شــده، 

ــد. ــا یاب ارتق

تحقــق وعــده  هــا، بازســازی 
اجتماعــی ســرمایه 

بــدون شــک تحقــق وعــده  
ــل  ــن اص ــده، مهم تری ــای داده ش ه
در بازســازی اعتمــاد عمومــی و یکــی 
یعنــی  آن  مفاهیــم  مهم تریــن  از 
واژه  اســت.  اجتماعــی«  »ســرمایه 
ســرمایه اجتماعــی کــه در ســال های 
ــر در گفتمــان  و اســناد علمــی در  اخی
علــوم  جامعه شناســی،  قلمروهــای 
نیــز  اخیــرا  و  اقتصــاد  اجتماعــی، 
ــی  ــده، یک ــرح ش ــی مط ــوم سیاس عل
از بــا ارزش تریــن نــوع ســرمایه و 
بــه نوعــی گام نخســت بــرای جــذب 
ــرمایه  ــه س ــرمایه ها از جمل ــایر س س
اقتصــادی اســت. توجیــه ایــن تمرکــز 
بــر مقولــه ســرمایه اجتماعــی مبتنــی  
بر نقشــی اســت کــه ســرمایه اجتماعی 
ســرمایه های  افزایــش  و  تولیــد  در 
ــا  ــی ایف ــادی و محیط ــانی، اقتص انس

می کنــد. ســرمایه اجتماعــی بــه عنوان 
عاملــی بــرای موفقیــت در برنامه هــای 
رفــاه اجتماعــی از ســالمت اجتماعــی 
ــه  ــرد و ب ــرار می گی ــث ق ــورد بح م
همیــن دلیــل نیــز امــروزه در بررســی 
ــی و  ــاخص های اجتماع ــن ش و تدوی
ــر  ــازمان های معتب ــط س ــعه توس توس
ــه خــود  ــگاه خاصــی را ب ــی جای جهان

ــت. ــاص داده اس اختص
ــام  ــاده خ ــی، م ــرمایه اجتماع س
جامعــه مدنــی اســت کــه از تعامــالت 
روزمــره بیــن افــراد و دســتگاه  هــای 
ــن  ــد. ای ــود می آی ــه وج ــی ب حاکمیت
ســرمایه بــه تنهایــی در فرد یا ســاختار 
ــه در  ــت، بلک ــه نیس ــی نهفت اجتماع
می شــود.  ایجــاد  تعامــل  فضــای 
ــی  ــازار همگ ــا ب ــت و ی ــد دول هرچن
ــش  ــی نق ــرمایه اجتماع ــد س در تولی
ــد در نظــر داشــت کــه  ــد امــا بای دارن
ایــن ســرمایه مایملــک ســازمان، بــازار 
و یــا دولــت نیســت و درواقــع پدیده ای 
ــاال شــکل  ــه ب ــن ب اســت کــه از پایی

می گیــرد.  
ــرد و  ــن رویک ــه ای ــه ب ــا توج ب
همچنیــن در نظــر داشــتن فرمایشــات 
رییــس  و  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــت  ــوان گف ــرم، می ت ــوری محت جمه
ــه مــردم  کــه وعده هــای داده شــده ب
نبایــد تنهــا جنبــه تبلیغاتی و رســانه ای 
ــا تــالش هــر  ــد ب داشــته باشــد و بای
چــه تمام تــر بــه تحقــق آن هــا اهتمــام 
ورزیــد. امــا نکتــه ای کــه در ایــن بیــن 
ــل  ــت، عم ــت اس ــز اهمی ــیار حای بس
بــه ایــن وعده هــا بــا توجــه بــه نظــر 
علمــی کارشناســان و صاحبنظــران 

دانشــگاهی و همچنیــن مــد نظــر قرار 
ــی  ــا تاس ــرفت ب ــعه و پیش دادن توس
بــر رویکــرد »توســعه پایــدار« اســت. 
بدیــن ترتیــب تحقــق وعده هــا بــا هــر 
ــر از ایــن دو رویکــرد  روشــی کــه غی
باشــد بســیار آسیب زاســت و نــه تنهــا 
ســرمایه  بازســازی  بــه  نمی توانــد 
اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی بپــردازد 
بلکــه، نقشــی کامــال برعکــس را هــم 

ــد.     ــا می کن ایف
اجتماعــی  اعتمــاد و ســرمایه 
می آینــد  کار  بــه  زمانــی  درســت 
ــر دوش  ــکالت ب ــترین مش ــه بیش ک
جامعــه بــار شــده اســت. بــه عبارتــی 
درگیــر  جامعــه  یــک  زمانی کــه 
ــت،  ــادی اس ــم اقتص ــگ و تحری جن
ایــن ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد 
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس عموم
ــش  ــیده و از افزای ــه رس ــاری جامع ی
خشــونت و فســاد اقتصــادی جلوگیری 
ــه  ــه نمون ــت ک ــب اینجاس ــد. جال کن
ــتی  ــه درس ــه ب ــوم ک ــن مفه ــارز ای ب
ــید، در  ــران رس ــه ای ــدد جامع ــه م ب
ــه  دوران 8 ســال دفــاع مقــدس تجرب
شــد! بنابرایــن می تــوان گفــت توجــه 
ــتای  ــالش در راس ــر و ت ــن ام ــه ای ب
رســیدن بــه آن بــا اســتعانت بــه تحقق 
ــد یکــی  وعده هــای اعــالم شــده، بای
ــد. ــت باش ــداف دول ــن اه از بزرگ تری

اعالم برنامه مشخص، گام دوم
قطعــا توجــه داشــتن بــه نظــرات 
کارشناســی و علمــی در چارچــوب 
ــدار، گام نخســت  رویکــرد توســعه پای
بــرای بازســازی اعتمــاد اجتماعــی 

اســت، امــا تنهــا در نظــر داشــتن ایــن 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــل ب عوام
بــزرگ کارآمــد نیســت. در گام بعــدی 
بایــد برنامــه »زمان بنــدی« بــرای 
ــه  ــت. ب ــر گرف ــات در نظ ــن اقدام ای
عنــوان مثــال در حــوزه مســکن و بــه 
ویــژه در ســال های اخیــر شــاهد رشــد 
قیمت هــای  و چشــمگیر  بی ســابقه 
اجــاره و خریــد و فــروش هســتیم 
کــه یکــی از وعده هــای ایــن حــوزه، 
ــون واحــد  ســاخت ســاالنه یــک میلی
ــن  ــود. بدی ــردم ب ــرای م ــکونی ب مس
ترتیــب از همیــن ابتــدا بایــد مشــخص 
ــه  ــکن ب ــداد مس ــن تع ــه ای ــود ک ش
چــه صــورت، از کــدام منابــع، بــا چــه 
ــن  ــرای کدامی ــی و ب گســتره جغرافیای
واجدیــن شــرایط در نظــر گرفتــه 

شــده اســت؟
ــه  ــواالت ن ــن س ــه ای ــخ ب پاس
تنهــا موجــب شــفافیت هــر چــه 
ــت اســت، بلکــه  بیشــتر اقدامــات دول
از ابهامــات در مــورد آن کاســته و 
ــه نوعــی موجــب افزایــش ســرمایه  ب
اجتماعــی دولــت و بازســازی هــر چــه 
بیشــتر اعتمــاد عمومــی خواهــد شــد.
عوامــل  اصلی تریــن  از  یکــی 
کاهــش ســرمایه اجتماعــی دولــت 
ــه  ــر، عــدم توجــه ب در ســال های اخی
تحقــق وعده هــای داده شــده در ایــام 

ــوده اســت کــه متاســفانه  ــات ب انتخاب
نــه تنهــا بــه واقعیــت نپیوســت، بلکــه 
در مــواردی بــه شــکل معکــوس هــم 
عمــل شــد. بیــکاری تعــداد زیــادی از 
افــراد شــاغل در ســازمان های دولتــی 
نظیــر معاونــت فرهنگــی وزارت علوم، 
شــهرداری  فنــاوری،  و  تحقیقــات 
ــت  ــن دس ــه ای از ای ــران و... نمون ته
بی ســابقه  افزایــش  اســت.  مــوارد 
ــازار ارز،  ــکن، ب ــودرو و مس ــت خ قیم
ــازار  ــمگیر ب ــت چش ــی اف ــال و حت ط
ســرمایه)بورس( نمونه هــای بــارزی 
ــوان اغمــاض کــرد. اســت کــه نمی ت

ــت  ــل و وضعی ــت قب ــابقه دول س
کنونــی دولــت مســتقر نشــان می دهــد 
کــه  راه  هــا بــرای توفیــق در برنامــه  
هــای وعــده داده شــده، فراهــم اســت. 
بنابرایــن راه رســیدن بــه اهــداف 
ــرای آن  ــزم و اراده ب ــده، ع ــاد ش ایج
ــس  ــی مجل ــود دارد، همراه ــز وج نی
اقتصــادی  و  نظامــی  نهادهــای  و 
خــارج از دولــت هــم بــه عنــوان قــوام 
دهنــده ایــن وضعیــت فراهــم اســت و 
از همــه مهم تــر »قــوه قضاییــه« هــم 
ــت اهلل  ــوب آی ــابقه مطل ــل س ــه دلی ب
رییســی در ایــن قــوه، در حکــم شــتاب 
دهنــده بــرای مبــارزه بــا فســاد در کنار 

دولــت اســت.

بازسازی اعتماد مردم؛ راهی سخت اما شدنی

 لیگ تنیس سال ۱۴۰۰ ایران با حضور ۴8 تیم و ۳۰5 تنیسور برتر کشور و با 
حمایت بانک صادرات ایران کار خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، لیگ تنیس ایران پس از سال ها، 
از امروز با حمایت بانک صادرات ایران و با مشارکت ۴8 تیم و ۳۰5 بازیکن برتر 

کشور در این رشته کار خود را به صورت متمرکز در استان البرز آغاز کرد.
مهمترین هدف برگزاری این رقابت ها شناسایی و پشتوانه سازی در رشته تنیس 
در سطح کشور است که 8 نفر برتر این مسابقات به لیگ برتر و سایر رتبه های 
برتر به لیگ های دسته یک و دسته دو کشور هدایت خواهند شد. در این رقابت ها 

۴ بازیکن زیر ۲۰ سال حضور دارند. 
به گفته مسئوالن فدراسیون تنیس، مهمترین مشکالت موجود در این رشته، 

کمبودهای سخت افزاری و امکانات است.
بانک صادرات ایران به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از تیم های 
ورزشی را در دستور کار دارد و پیش ازاین از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی 

تنیس حمایت و در پایان از نفرات برگزیده تجلیل کرد.
در این رقابت ها که تا ۲5 روز آینده ادامه خواهد یافت، تیم پنج نفره بانک 
صادرات ایران نیز در قالب این لیگ به رقابت خواهد پرداخت. تیم بانک صادرات 
ایران که در اولین روز این مسابقات تیم هیئت تنیس اردبیل را با نتیجه قاطع سه 
بر صفر شکست داد ، در ادامه این مسابقات فردا چهارشنبه به مصاف تیم آکادمی 

تنیس طاهری می رود.

آغاز لیگ تنیس سال 1400
 با حمایت بانک صادرات ایران

صفحه ۳
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رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:
حقوق  از  دختران  سهم  کاهش  برای  طرحی  جلس  م

بازنشستگی پدر ندارد
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی با رد برخی اخبار 
درباره اقدام مجلس برای تصویب طرح کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی 

پدر، گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.
فاطمه قاسم پور درباره سهم بازماندگان از مستمری متوفی گفت: بعد از 
تأمین  بیمه  فوت متوفی، در صورتی که فرد دارای مستمری و تحت پوشش 
اجتماعی باشد، بازماندگان واجد شرایط می توانند مستمری متوفی را دریافت کنند.
فرد  اگر  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  ضو  ع
متوفی دارای چند بازمانده، که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان 
وراث خود داشته باشد، هر کدام بر طبق قانون از این حق برخوردار خواهند 
شد و نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در 

قانون بیان شده است.
قاسم پور با اشاره به ماده 8۶ قانون استخدام کشوری، خاطرنشان کرد: 
مطابق این ماده، وراث قانونی متوفی، عبارتند از فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و 
مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان 

فوت شده و در کفالت متوفی هستند.
وی افزود: عالوه بر این، در ماده ۴8 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ 
شرایط بازماندگان جهت دریافت این مستمری آمده است. برای مثال مطابق 
بند ۱ این ماده، زوجه دائم متوفی از این مستمری برخوردار می شود و ازدواج 
مجدد زوجه نیز مانع دریافت آن نیست. همچنین در صورت فوت شوهر بعدی 
و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل خواهد بود. 
عالوه بر این حتی زنانی که به واسطه اشتغال، از مستمری یا حقوق بازنشستگی 
استفاده می کنند هم می توانند پس از فوت شوهر از حقوق و مستمری شوهرشان 

بهره مند شوند و مانعی برای استفاده آن ها وجود ندارد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
شرایط شوهر، فرزندان پسر، فرزندخواندگان، والدین، فرزندان و نوادگان دختر 
نیز در قانون پیش بینی شده است، به شرایط فرزندان دختر اشاره کرد و گفت: 
مطابق بند ۳ قانون حمایت خانواده، فرزندان دختر متوفی در صورت نداشتن 

شغل یا شوهر مشمول سهم خود از مستمری پدر خواهند شد.
قاسم پور ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات پیش بینی شده در قانون، نحوه 
تقسیم مستمری بین بازماندگان متوفی است که در بخشنامه »شرایط و نحوه 
برخورداری بازمانده های بیمـه شدگان از خدمات و تعهدات قانونی سازمان تامین 

اجتماعی« بیان شده است.
این  مطابق  مثال  برای  گفت:  بخشنامه،  این  محتوای  به  اشاره  با  وی 
بخشنامه، میزان مستمری همسر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری اسـتحقاقی 
و میـزان مستمری هـر فرزند بیمه شده متوفی شامل دختر و پسر نیز معادل ۲5 
درصد مستمری اسـتحقاقی اسـت. در این شرایط به عنوان نمونه در صورتی که 
مردی فوت کند و دارای همسر و سه دختر متأهل و یک دختر مجرد و فاقد 
شغل باشد، مستمری او به زوجه و یک دختر مجردش خواهد رسید و سهم 
همسر 5۰ درصد و سهم دختر ۲5 درصد خواهد بود. مابقی نیز به نسبت مساوی 

بین آنها تقسیم خواهد شد.
قاسم پور با اشاره به اخبار کاهش مستمری دختران، گفت: همانطور که 
اشاره شد مجلس در این زمینه نه طرحی را در دستور کار دارد و نه چیزی را 
مصوب کرده است. طبق بررسی  که داشته ام مشخص شد که در حال حاضر 
صندوق های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی به طور کامل این مستمری 
را پرداخت می کنند اما صندوق  بازنشستگی لشکری طی بخشنامه ای داخلی این 

مستمری را کاهش داده است.
در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  خانواده  و  زنان  فراکسیون  ییس  ر
گفت وگو با وزیر مربوطه تاکید کردیم که این آیین نامه که زمان اندکی از آن 

می گذرد اصالح شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
در جزيره خارک »دستگاه سی تی اسکن« نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: جزیره خارک نیاز به راه اندازی 
هرچه سریع تر یک درمانگاه مجهز در زمینه تامین اجتماعی دارد که این تصمیم 
از سوی سازمان تامین اجتماعی گرفته شده است، اما به علت نداشتن فضای 

مناسب هنوز نتوانسته ایم آن را راه بیاندازیم.
»سعید کشمیری« رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره وضعیت 
بیماری کرونا در جزیره خارک گفت: سیر نزولی بیماری چندروزی است که 
در استان بوشهر شروع شده است و تعداد ورودی های  بیمارستان کمتر شده 
است. دیگر مریضی معطل نمی شود و حتی تخت خالی در استان بوشهر برای 
پذیرش بیماران کرونا وجود دارد. آمار مبتالیان هم نسبت به روزهای قبل 

کاهش یافته است.
وی افزود: میزان ابتال در جزیره خارک به دلیل کوچکی اش حتی اگر 
میزان بیماران کرونایی، از یک مورد به دو مورد افزایش پیدا کند به چشم 
می آید. طبیعتا در جزیره خارک هم مثل بقیه جاهای کشور، در پیک پنجم 
افزایش تعداد بیمار و بستری داشتیم، اما دقیقا در سطح بقیه استان بوده است 

و بیشتر از جاهای دیگر نبوده است.
کشمیری درباره ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در جزیره، گفت: اتفاقا 
مرکز جامع سالمت خارک سال گذشته بازسازی شد و یک مرکز بزرگتر و 
مجهزتر در جزیره خارک از سوی دانشگاه ایجاد شد. مرکز قدیمی جابه جا شده 
است و به یک مرکز بزرگتر و جدیدتر تبدیل شده است. مرکز بهداشت خارک 
مرکز اصلی بیماریابی، واکسیناسیون و خدمات بهداشت و پیشگیری خارک 
است که درحال حاضر فعال است. این مجموعه ۲۴ ساعته پزشک دارد و تمام 

کارهای بیماریابی جزیره را برعهده دارد.
کشمیری در ارتباط با وضعیت بیمارستان نفت افزود: بیمارستان نفت 
هم فعالیت خودش را دارد و بیماران در آنجا پذیرش می شوند. یک بالگرد 
درحال  مرتب  صورت  به  که  است  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار  در  م  ه
خدمت رسانی به مردم جزیره خارک است و بیماران مختلف، چه بیماران 
قلبی و چه بیماران تروما را منتقل می کند. اما قادر به انتقال بیماران کرونایی 
نیست، چرا که اصال طبق پروتکل ها انتقال بیمار کرونایی از سوی هلی کوپتر 
ممکن نیست و همه اعضای پروازی را درگیر خواهد کرد. این بیماران باید 

از طریق شناور منتقل شوند.
او در پاسخ به این سوال که به چه دلیل خدماتی از جمله سی تی اسکن 
در این جزیره ارائه نمی شود؟ گفت: بیمارستان نفت فاقد سیتی اسکن است، 
به همین خاطر با مسئوالن بهداشت و درمان نفت مذاکراتی انجام شده است 
که سی تی اسکن را هرچه سریع تر برای این بیمارستان خریداری کنند. باتوجه 

به شرایط کرونا قول مساعد داده اند و در تدارک خرید سیتی اسکن هستند.
کشمیری گفت: اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه 
انتقال بیماران، مادران باردار و غیره فعال است، اما قادر به انتقال بیماران کرونا 
نیست، زیرا پروتکل های وزارت بهداشت اجازه حمل و نقل بیماران کرونایی را 
نمی دهد و از طریق شناور این اتفاق می افتد. با هماهنگی هایی که بخشداری 
انجام می دهد، انتقال بیمار از طریق شناور جزیره به بوشهر انجام می شود و 

اورژانس بوشهر هم در اعزام و انتقال به بوشهر کامال هماهنگ است.
او گفت: جزیره خارک نیاز به راه اندازی هرچه سریع تر یک درمانگاه 
مجهز در زمینه تامین اجتماعی دارد که این تصمیم از سوی سازمان تامین 
اجتماعی گرفته شده است اما به علت نداشتن فضای مناسب هنوز نتوانسته ایم 

آن را راه بیاندازیم.

وزیر بهداشت:

بحران کرونا موفقیت و خدمات رسانی قشر سالمت را نشان داد
وزیر بهداشت،  درمان و 
آموزش پزشکی گفت: بحران 
تالش  و  واقعی  چهره  رونا  ک
قشر سالمت را در ارائه خدمت رسانی 
به عنوان مدافعان به جامعه نشان داد 

که این موفقیت بزرگی است.
بهرام  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
عین اللهی در مراسم تکریم از زحمات 
نمکی وزیر سابق بهداشت افزود: امروز 
از ۲۰۰ شهید سالمت در کشور  بیش 
داریم و باید قاطعانه و شجاعانه در راه 

خدمتگزاری به مردم پیش رویم.
وی اظهار داشت: پیش از بحران 
جامعه  از  وحشتناکی  تصویر  رونا،   ک
طلب  فرصت  و  سودجو  که  زشکی  پ
هستند در جامعه بود ولی بحران کرونا 
چهره واقعی این قشر را نشان داد و این 

موفقیت بزرگی است.
عین اللهی تصریح کرد: امروزه در 
پیج و حمایت تاریخ بسر می بریم که این 
بحران کرونا در کشور کم نظیر است، 
در دوران هشت سال دفاع مقدس تعداد 
بیماری  این  ولی  بود  هزار   ۲۳۰ شهدا 

منحوس باعث مرگ بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر شده است.وزیر بهداشت تصریح کرد: 
مردم کشورمان در طول تاریخ در برابر 
همه چیز ایستاده اند و این بحران را با 

کمک یکدیگر بسر می بریم.
نمکی  دکتر  کرد:  تصریح  ی  و
نظام  ارتقای  برای  زیادی  حمات  ز
کرونا  بحران  در  خصوص  به  سالمت 
این  نیز در  به ما  نیاز داریم  کشیدند و 

مسیر کمک کنند.

 : کرد طرنشان  خا للهی  ا ین  ع
نیروی  لحاظ  از  اسالمی  جمهوری 
انسانی در حوزه نظام سالمت در منطقه 
حرف اول را می زند و با وجود تحریم ها 
و کمبود امکانات و تجهیزات، ما دارای 
نیروی انسانی دانشمند و متدین هستیم.
برای  زیادی  ناگفته های  مکی:  ن

مردم دارم
سابق  وزیر  نمکی  سعید  کتر  د
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 

در این مراسم گفت: ناگفته های زیادی 
برای مردم دارم که در این روزها آن ها 
را می نگارم و به اطالع مردم می رسانم.

وی تصریح کرد: برای ارتقای نظام 
به خصوص  و  تحول  طرح  و  سالمت 
زیادی  بحران کرونا همکارانم زحمات 

کشیدند که از آنها تشکر می کنم.
برخی  از  تاسف  اظهار  با  مکی  ن
بداخالقی ها درخصوص عملکرد وی در 
وزارت بهداشت،  گفت: با وجود اقدامات 
خوب حمایت برخی نهادها، مقام رهبری 
و مردم، حرف هایی زده شد و ما را تنها 
گذاشتند که روزی مردم خواهند فهمید.

وی تصریح کرد: کجای دنیا، وزیر 
بهداشت می رود واکسن بیاورد به موقع 
به استحضار مردم می رسانم که برخی 
نگذاشتند واکسن وارد شود و از این بی 

مهری ها غصه نخورید.
نمکی گفت: از مدافعان سالمت، 
معاونان، مدیران، روسای دانشگاه ها و 
همه همکارانم در همراهی شان تشکر 
می کنم که زحمات زیادی به خصوص 

در بحران کرونا انجام دادند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

واکسن »مدرنا« ۲ برابر »فايزر« آنتی بادی می سازد
 )Moderna(”یک مطالعه جدید نشان می دهد که واکسن کووید-۱۹ »ُمدرنا
دو برابر بیشتر از واکسن »فایزر”)Pfizer( آنتی بادی)پادتن( تولید می کند و همچنین 

ممکن است در پیشگیری از ابتالی افراد واکسینه شده بهتر عمل کند.
به گزارش آی ای، با افزایش شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ در سال گذشته 
میالدی، دریافت واکسن کووید-۱۹ از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار شد. یک 
سال بعد، با افزایش تعداد افراد واکسینه شده و صدور مجوز برای تزریق دوز یادآور، 
اکنون می توانیم بدانیم کدام واکسن در جلوگیری از ابتال به این بیماری موثرتر است.
در حال حاضر یک مطالعه جدید می گوید در میان واکسن های ساخته شده 
با پلتفرم mRNA، واکسن »ُمدرنا« دو برابر بیشتر از واکسن »فایزر« آنتی بادی 

ایجاد می کند.
آران اِی  پایه  بر  نوع که  این  از  واکسنی  از همه گیری کووید-۱۹، هیچ  بل  ق
پیام رسان)mRNA( باشد، برای استفاده در انسان تأیید نشده بود. اما نیاز مبرم به 
واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ و توانایی تولید آن در مقیاس وسیع منجر به این شد که 
واکسن های mRNA چراغ سبز را دریافت کرده و برای واکسیناسیون اکثر جمعیت 

ایاالت متحده مورد استفاده قرار گیرند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها)CDC( از حدود ۳7۰ میلیون 
دوز واکسن که تاکنون تزریق شده است، حدود ۳5۴ میلیون واکسن mRNA بوده 

است و واکسن »فایزر« بیش از ۲۰۹ میلیون دوز تزریق شده است.
در حالی که هر دو شرکت بر اساس داده های کارآزمایی بالینی خود ادعا می کردند 
که تاثیر باالی ۹۰ درصد برای این واکسن ها وجود دارد، هنوز هیچ اطالعاتی در حوزه 

عمومی موجود نیست که تأثیر آنها را در دنیای واقعی روشن کند.
محققان یک بیمارستان غیر دانشگاهی در خنت بلژیک، کارکنان بیمارستان 
را برای مطالعه مقایسه ای این دو واکسن تحت بررسی قرار دادند. در مجموع ۱۶۴7 
نفر که هر دو دوز واکسن mRNA را دریافت کرده بودند، در مطالعه ای که میزان 
آنتی بادی آنها را قبل و شش تا ۱۰ هفته پس از تزریق دوز دوم اندازه گیری می کرد، 

شرکت کردند.
۶88 شرکت کننده با واکسن مدرنا و ۹5۹ نفر با واکسن فایزر واکسینه شدند. 
در هر دو گروه برخی افراد حاضر بودند که قبل از واکسیناسیون به کووید-۱۹ مبتال 
شده بودند و این افراد قبل از واکسیناسیون در مقایسه با افرادی که مبتال نشده بودند، 

سطح آنتی بادی باالتری را نشان می دادند.
در میان افرادی که مبتال نشده بودند، آنهایی که با واکسن مدرنا واکسینه شدند، 
سطوح آنتی بادی باالتری را تا ۲88۱ واحد در میلی لیتر)U/ml( نشان دادند و این 

عدد در افراد واکسینه شده با واکسن فایزر ۱۱۰8 بود.
بر اساس یک مطالعه جداگانه که در مجله نیچر)Nature( منتشر شده است، 
سطح آنتی بادی، پیش بینی کننده حفاظت ارائه شده توسط واکسن ها است و بنابراین، 

واکسن مدرنا احتمااًل محافظت بهتری در برابر این بیماری ارائه می دهد.
محققان در مقاله خود در پاسخ به این سوال که آیا سطوح باالتر آنتی بادی 
همچنین منجر به حفاظت طوالنی تر می شود یا خیر، گفتند که این موضوع باید 

بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این مطالعه جدید، دو دلیل قابل قبول برای سطوح باالی آنتی بادی 
تولید شده توسط واکسن مدرنا وجود دارد. یکی مقدار mRNA باالتری است که در 
واکسن مدرنا وجود دارد)۱۰۰ میکروگرم(، در مقایسه با ۳۰ میکروگرم که در واکسن 
فایزر قرار داده شده است.دلیل دوم، مدت زمان بین تزریق دو دوز آنها است. در حالی 
که دوز دوم واکسن فایزر سه هفته پس از اولین دوز تزریق می شود، دوز دوم واکسن 
مدرنا بعد از چهار هفته تزریق می شود.مطالعه انجام شده توسط محققان دانشگاه 
»آکسفورد« که خود نیز یک واکسن برای کووید-۱۹ ساخته و هم اکنون در بسیاری 
از کشورها جز ایاالت متحده مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد که تزریق دوز 

دوم ۴5 هفته پس از دوز اول، منجر به افزایش پاسخ ایمنی می شود.
یافته دیگری از این مطالعه نشان داد که میزان آنتی بادی تولید شده بر اثر 
تزریق واکسن در بین افرادی که قبال به کووید-۱۹ مبتال نشده بودند، یک رابطه 
منفی با سن وجود دارد، به این معنی که میزان آنتی بادی در افراد جوان زیر ۳5 سال 

بیشتر بوده و در افراد مسن کاهش یافته است.

هويت اجساد داخل تانکر آب در سیرجان مشخص شد
بقایای جسد زن و  با اشاره به کشف  انقالب سیرجان  دادستان عمومی و 
مردی میانسال در تانکر آب یکی از شرکت های پیمانکاری معدن گهرزمین در این 
شهرستان طی روزهای اخیر گفت: هویت این اجساد شناسایی شده و مربوط به ۲ 

معتاد متجاهر بوده است.
به گزارش ارسالی روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، 
محسن نیک ورز افزود: براساس تحقیقات تکمیلی و تخصصی پلیس آگاهی و دیگر 
مراجع متولی، این افراد زمستان ۱۳۹8 فوت شده اند و فرضیه قتل در این پرونده 

نیز منتفی شده است.
وی افزود: یکی از این افراد از اهالی استان کرمان نبوده و برای انجام کار وارد 

شهرستان سیرجان شده است.  
نیک ورز خاطر نشان کرد: به احتمال قوی این افراد به دلیل مصرف مواد مخدر 

فوت شده اند و دلیل جنایی و قتل در این پرونده مطرح نیست.
واکنش به یک شایعه

در  شایعاتی  اجساد  این  کشف  با  اظهارداشت:  همچنین  سیرجان  ادستان  د
فضای مجازی درباره استفاده طوالنی از این تانکر برای آب شرب کارگران  معدن 
مذکور مطرح شده که تمامی این شایعات رد شده و اعالم می شود بر اساس گفته 
مسئوالن یکی از شرکت های پیمانکار گهرزمین، این تانکر که قباًل در یک مکان 
متروکه بوده و  از آن استفاده نمی شده است، بتازگی برای  آب پاشی محیط معدن 
خریداری شده و قبل از استفاده و هنگام تنظیف داخل آن، کارگران متصدی، ۲ 
جسد اسکلتی با لباس را داخل این تانکر مشاهده کردند و به مسئوالن شرکت خبر 

دادند که پیگیری های بعدی انجام گرفت.
نیک ورز یادآورشد: به منظور ساماندهی معتادین متجاهر، مرکز درمان اجباری 
معتادان متجاهر ماده ۱۶ ) ترک اعتیاد اجباری( سیرجان در سال گذشته با پیگیری 
دادستانی سیرجان و با همکاری بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه 

های مربوطه راه اندازی شده است.

ششم شهریورماه انتشار خبری از کشف بقایای ۲ جسد در تانکر آب یکی از 
شرکت های مجتمع گل گهر سیرجان بازتاب پیدا کرده بود که جزییات مربوط به 

آن خبر را اینجا می توانید مالحظه کنید.

شرور فراری در عملیات ضربتی پلیس بردسیر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر از دستگیری فرد شروری که سال گذشته 
با تیراندازی موجب ایجاد جراحت ۲ نفر و ایجاد وحشت عمومی در شهر شده بود، 

خبر داد.
مورد  یک  اعالم  پی  در  گذشته  سال  افزود:  غضنفری  جعفر  سرهنگ 
تیراندازی در یکی از بخش های شهرستان بردسیر که منجر به مجروح شدن 
۲ نفر از اهالی شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت این 

شهرستان قرار گرفت.
شد  مشخص  تیراندازی  عامل  سوابق  بررسی  در  داشت:  اظهار  وی   
این فرد در خصوص حمل و فروش مواد مخدر تحت تعقیب بوده و شرارت 
نیز در  را  با سالح سرد و فروش مواد مخدر  نزاع و درگیری  از جمله  هایی 

پرونده خود دارد.
غضنفری ادامه داد: در نهایت این فرد طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و 

با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی با اشاره به تالش همه جانبه پلیس برای تامین نظم و امنیت بر عزم 
جدی پلیس در برخورد با هرگونه ناامنی در شهرستان بردسیر تاکید کرد و از عموم 
مردم خواست در خصوص معرفی افراد تحت تعقیب یا دارندگان سالح غیرمجاز 

با پلیس همکاری کنند.

بیش از ۵00 کیلوگرم ترياک در نايین کشف شد
فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان از کشِف5۰۰ کیلو و ۲۶۰گرم 

تریاک از بار یک دستگاه کامیون کشنده عبوری در این شهرستان خبر داد.
 سرگرد هادی کیان مهر گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی این 
شهرستان حین کنترل و رصد خودروهای عبوری در ایستگاه شهید شرافت نایین 
به یک دستگاه کامیون کشنده که از استان های جنوبی کشور به سمت مرکز کشور 

در حرکت بود، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی اظهار داشت: پس از بازرسی صورت گرفته افزون بر نیم تن مواد مخدر که 

به شکلی ماهرانه در قسمت بار کامیون جاسازی شده بود، کشف شد.
 فرمانده انتظامی نایین افزود: خودروی مذکور توقیف و راننده آن تحویل 

مرجع قضایی شد.  
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تیم کوک قبل از بازنشستگی، احتماال حداقل 
از یک پروژه بزرگ رونمایی خواهد کرد

کوک از زمان پذیرفتن مدیرعاملی اپل در سال ۲۰۱۱، شرکت واقع در کوپرتینو را به 
موفق ترین برند فناوری در جهان تبدیل کرده است. سبک او آن چنان پرزرق وبرق و شیوه ی 
کار وی به  اندازه بنیان گذار شرکت، استیو جابز، به یادماندنی نیست؛ اما رویکرد کوک در تجارت 
و زندگی، در بخشی از DNA اپل نهادینه شده است و این جزوی از میراث به یادماندنی 
او محسوب می شود. تقریباً ۱۰ سال پیش بود که استیو جابز از سمت مدیرعاملی شرکتی 
که ساخته بود استعفا داد و تیم کوک را به عنوان مدیرعامل جدید اپل رسما معرفی کرد. 

دیری نپایید که استیو جابز درگذشت و سکان هدایت اپل کاماًل به دست تیم کوک افتاد.
تیم کوک در شرایطی آشفته زمانی که جابز با سرطان لوزالمعده مبارزه می کرد 
و آینده این شرکت نامشخص به نظر می رسید، توانست به خوبی اوضاع را مدیریت و از 
سقوط احتمالی شرکت جلوگیری کند. گمانه زنی ها از آن حکایت دارند که کوک به زودی 
بازنشسته خواهد شد و احتماال اپل به دنبال فردی قابل برای جایگزینی او است؛ اما 
از پروژه بزرگ  بازنشستگی اش قصد دارد  از  شواهد نشان می دهد که تیم کوک قبل 

دیگری رونمایی کند.
برای یادآوری، اولین دستگاهی که تیم کوک در سمت مدیرعاملی معرفی کرد آیفون 
۴ اس در سال ۲۰۱۱ بود که یک روز قبل از مرگ جابز معرفی شد. جابز بر توسعه دستگاه 
نظارت داشت؛ اما این نخستین آیفونی بود که با مدیرعاملی تیم کوک عرضه شد. اولین 
آیفونی که به طور کامل با رهبری تیم کوک توسعه یافت آیفون 5 در سال ۲۰۱۲ بود. این 
گوشی نقطه عطفی در تاریخ آیفون محسوب می شود؛ زیرا اولین  بار از آیفون ۴ در سال 

۲۰۱۰ بود که آیفون یک بازطراحی کلی را تجربه می کرد.
 One More دو سال بعد، اپل واچ به عنوان اولین اعالمیه محصول کوک با شعار
Thing )یک چیز دیگر( رونمایی شد. اپل واچ در حقیقت اولین محصول کاماًل جدید اپل 
در دوران پس از جابز و در دوران مدیریت کوک بود. دومین محصول معرفی شده توسط تیم 
کوک با شعار یادشده به سال ۲۰۱7 بازمی گردد؛ سالی که دهمین سالگرد رونمایی از آیفون 
اورجینال بود. برای این مناسبت خاص، تیم کوک آیفون X را معرفی کرد که می توان آن 
را بزرگ ترین بازطراحی آیفون در نظر گرفت. جدیدترین محصول اپل با شعار معروفش 

به تراشه M۱ مربوط می شود که سال گذشته در رویدادی به همین نام رونمایی شد.
مارک ِگرمن در جدیدترین خبرنامه هفتگی اش به آینده حضور کوک در اپل و محصول 
بزرگ بعدی این شرکت پرداخته است. ِگرمن معتقد است که تیم کوک با توجه اقتضای سن 
احتماال طی سالیان آینده بازنشسته خواهد شد؛ اما احتماال پیش از آن، از هدست واقعیت 
مجازی در سال آینده میالدی و عینک واقعیت افزوده اپل در سال ۲۰۲5 رونمایی خواهد کرد.

شاید عده ای بر این باور باشند که محصول بزرگ بعدی کوپرتینویی ها یک وسیله 
نقلیه الکتریکی با نام احتمالی اپل کار باشد که اخیراً بارها اخبار و شایعات متعددی درباره 
آن منتشر شده است؛ اما گرمن معتقد است که بازه و برنامه مشخصی برای رونمایی از اپل 
کار وجود ندارد و ممکن است بعد از بازنشستگی کوک رونمایی شود؛ بنابراین، محتمل ترین 

محصول بزرگ بعدی هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی خواهد بود.
تیم کوک، اخیراً در پادکست Sway و مصاحبه با روزنامه نگار سرشناس، کارا سویشر، 
به مسائلی همچون تسال و جایگاهش در وسایل نقلیه ی الکتریکی پرداخته و خاطرنشان 
کرده است احتماال ۱۰ سال دیگر در اپل حضور نخواهد داشت. در این پادکست سویشر 
به طور مشخص از کوک پرسید آیا تا ۱۰ سال دیگر در اپل حضور خواهد داشت یا خیر. 

کوک در پاسخ به این سؤال می گوید:
۱۰ سال دیگر؟ احتماال نه؛ اما می توانم به شما بگویم االن احساس خوبی دارم. البته ۱۰ 
سال دیگر مدت زیادی است و احتماال نه، من ۱۰ سال دیگر در اپل حضور نخواهم داشت.

سویشر همچنین پرسید تیم کوک پس از ترک اپل چه برنامه ای دارد و چه کاری 
می تواند انجام بدهد. او در جواب گفت: »من حرفی برای گفتن ندارم؛ زیرا آن قدر این شرکت 
را دوست دارم که تصور زندگی من بدون آن دشوار است؛ بنابراین من فکر نمی کنم بتوانم 
این سؤال را پیش از ترک اپل جواب بدهم. زیرا فکر می کنم آن قدر سریع می دویدم که 

هرگز در مورد آن فکر نخواهم کرد. آیا این منطقی است؟«
اعتقاد بر این است که نخستین هدست واقعیت ترکیبی اپل با مشخصات سخت افزاری 
بسیار قوی در سال ۲۰۲۲ معرفی و عرضه خواهد شد. از قرار معلوم، اپل در این دستگاه برای 
غوطه وری بیشتر کاربر، تلفیقی از فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ارائه خواهد داد. 
کانون توجه اپل می تواند بر ارائه ی بازی  یا احتماال بهره وری و برنامه های آموزشی معطوف 
شود. گفته می شود این دستگاه با نام رمز N۳۰۱، کاربر را در محیطی کامال مجازی، مانند 
هدست آکیولس کوئست غرق می کند و مانع دید محیطی کاربر می شود؛ اما منظره ای از 
جهان اطراف او ارائه می دهد تا یک اثر واقعیت ترکیبی ایجاد کند. گفته می شد این محصول 

در آخرین مرحله از توسعه ی نمونه ی اولیه قرار دارد.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس 
اینترنتی  پالک  تعویض  از  ناجا  اهور  ر
تهران  در  پالک  تعویض  مرکز  دو  ر  د

خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ 
تعویض  در خصوص خدمات  محمدی 
تهران  در  مرکز  دو  در  اینترنتی  پالک 
اینترنتی  اظهار کرد: در شماره گذاری 
دقیقه خدمات  از ۱۰  شخص در کمتر 

دریافت می کند و این دریافت خدمات 
بدون این است که فرد از خودرو پیاده 

شود. 
وی با تاکید بر اینکه همه خودروها 
خدمات دریافت می کنند، گفت: به هر 
کسی که بتواند ثبت نام کند، از پیکان 
و پراید تا هر نوع خودروی دیگر خدمات 

ارائه می کنیم. 
خدمت  این  داد:  ادامه  محمدی 

رسانی دایر است و هم در مرکز میثم 
است  فعال  خاوران  مرکز  در  هم  و 
مثل  کالنشهرهایی  در  زودی  به  و 
اندازی  راه  نیز  خراسان  و  صفهان  ا

شد.  خواهد 
رییس مرکز شماره گذاری پلیس 
خدمات  این  اینکه  بیان  با  ناجا  اهور  ر
عموم  از  گفت:  است،  خوبی  سیار  ب
شهروندان که نمی توانند نوبت بگیرند 

انتظار داریم به شماره گذاری اینترنتی 
با  عملیات  درصد   85 کنند.  راجعه  م
تلفن همراه در منزلشان انجام می شود 
و صرفا برای ۱۰ تا ۱5 درصد به مرکز 
مراجعه می کنند که صرفا برای بازدید 
خودرو و فک و نصب پالک خواهد بود. 
همچنین هیچ تماسی بین شهروندان و 
همکاران ما برقرار نمی شود و از خودرو 

پیاده نمی شوند.

تعویض پالک در ۲ مرکز تهران بدون پیاده شدن از خودرو 

رییس دانشگاه الزهرا درباره شرایط 
گفت:  دانشگاه  در  دانشجویان  حضور 
هر  در  دانشگاه  در  دانشجویان  ضور  ح
یک از مقاطع کارشناسی یا تحصیالت 
دوره  دو  هر  انجام  به  منوط  کمیلی  ت
ایمنی  آن  باید  و  است  واکسن  زریق  ت

الزم فراهم شود.
دانشگاه  رییس  مالنظری،  مهناز 
سال  ریزی های  برنامه  درباره  الزهرا، 
تحصیلی پیش رو در این دانشگاه گفت: 
ما برنامه و تقویم آموزشی سال تحصیلی 
جدید را تنظیم کرده ایم، طبق این برنامه 
از ۲7 شهریور ماه نیمسال اول تحصیلی 
سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه الزهرا آغاز 

خواهد شد.
در  کالس ها  اینکه  بیان  با  وی 
نیمسال اول مجازی خواهد بود، گفت: 
برنامه  و  حاضر  شرایط  به  توجه  با 
واکسیناسیون  برای  که  ریزی هایی 
دانشجویان تا به االن دنبال شده است، 
داریم،  لحظه  این  تا  که  اطالعاتی  با 
با  مقابله  ستاد  توصیه های  مجموعه 
کرونا و پروتکل هایی که دانشگاه الزهرا 
نیم  کالس های  است؛  داشته  نظر  مد 
سال اول هم به صورت مجازی برگزار 

خواهیم کرد.
حال  عین  در  گفت:  مالنظری 
واکسیناسیون  روند  جدِی  پیگیری  با 
نیم سال دوم  برای  را  شرایط و زمینه 
مهیا می کنیم. به هر حال تزریق دز دوم 
واکسن و مدت زمان حداقل دو هفته ای 
است که ایمنی های الزم برای حضور 
لذا  می کند،  ایجاد  را  درس  در کالس 
اینگونه برنامه ریزی شده تا دانشجویان 
بعد از دریافت دز دوم و گذراندن زمان 

تعیین شده بتوانند به دانشگاه برگردند.
ما  گفت:  الزهرا  دانشگاه  رییس 
مرداد   ۱7 از  را  واکسیناسیون  مقدمات 
از  برخی  مرداد   ۱7 تا  کرده ایم.  شروع 
واکسن  خود  تناسب سن  به  ما  اساتید 
جوانتر  اساتید  اما  بودند،  کرده  دریافت 
تعیین شده  زمانی  بازه  در  ما که هنوز 
قرار نگرفته بودند، با هماهنگی دانشگاه 
و برنامه ریزی که برای واکسیناسیون 
بود،  گرفته  صورت  دانشگاه  داخل  در 

واکسینه شدند.
وی افزود: در فاز اول همه اساتید 
از  زیادی  بسیار  تعداد  و  ما  وقت  تمام 
نیم  ریزی  برنامه  در  که  مدعو  اساتید 
خواهند  حضور  دانشگاه  در  اول  سال 
داشت، دز اول واکسن را دریافت کردند. 
اساتید  کردن  واکسینه  ریزی  برنامه  با 
برای پژوهشگران پسا دکتری، کارکنان 
تحصیالت  نشجویان  دا و  ه  نشگا دا
تکمیلی هم برنامه ریزی شده است. در 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  میان 
در  که  است  دانشجویانی  با  اولویت 
دانشجویانی  یا  داشتند  حضور  خوابگاه 
تحقیقاتی  پروژه  و  کار  نوع  به  بنا  که 

نیاز به حضور در آزمایشگاه ها و کارگاه ها 
داشتند که واکسیناسیون این افراد هم 

انجام شده است.
رییس دانشگاه الزهرا گفت: اعضا 
ابالغی  بخشنامه  اساس  بر  دانشگاه 
وزارت بهداشت، برنامه ریزی و زمانبندی 
مدیریت  توسط  شده  گرفته  نظر  در 
حروف  ترتیب  به  دانشگاه،  این  اداری 
اول واکسن  نام خانوادگی، دوز  الفبای 
کووید-۱۹ خود را دریافت کردند. محل 
واکسیناسیون این افراد نیز در دانشگاه 
بود و فرآیند تزریق، طبق روز و ساعت 
پیامک ارسالی از سوی روابط عمومی 

دانشگاه الزهرا انجام شد.
واکسیناسیون  درباره  مالنظری 
دانشجویان بین المللی گفت: بر اساس 
لیست هایی که وزارت علوم از دانشگاه ها 
دانشجویان  تمامی  اسامی  خواسته، 
ما،  الملل  بین  و  ایرانی  کارشناسی 
طبق  امیدواریم  و  است  شده  ارسال 
بتوانیم  ماه،  شهریور  در  برنامه ریزی ها 
دانشجویان  کردن  واکسینه  فرصت 

کارشناسی را هم داشته باشیم.
وی اضافه کرد: طبیعی است که 

هر  در  دانشگاه  در  دانشجویان  حضور 
یک از مقاطع کارشناسی یا تحصیالت 
دوره  دو  هر  انجام  به  منوط  تکمیلی 
ایمنی  آن  باید  و  است  واکسیناسیون 

الزم فراهم شود.
این سوال  به  پاسخ  مالنظری در 
که آیا دانشجویان به آموزش حضوری 
یا حضوری؟ گفت:  دارند  تمایل  بیشتر 
صورت  که  نظرسنجی هایی  براساس 
در  حضور  به  دانشجو  طبیعتا  گرفته، 
همچنین  است،  عالقه مند  نشگاه  دا
دانشجویان  حضور  به  هم  خودمان  ما 
ولی  هستیم،  عالقه مند  دانشگاه  در 
همه  و  آنان  خانواده های  دانشجویان، 
دانشجویان  حضور  دنبال  به  مسئوالن 

در شرایط اطمینان و سالمت هستند.
عالقه  رغم  علی  لذا  افزود:  وی 
همه ما به حضور دانشجویان در فضای 
دانشگاه، طبیعتا استفاده از آموزش های 
مجازی در این شرایط خاص بهتر است. 
همه  شدن  واکسینه  با  امیدواریم  ما 
زیرساخت  شدن  فراهم  و  دانشجویان 
کم  کالس های  در  حضور  برای  الزم 
تعداد و همه مالحظاتی که پروتکل های 
بهداشتی به ما توصیه می  کنند، بتوانیم 
نیم سال  ترم دوم  برای  را  این حضور 

تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ داشته باشیم.
پایان  در  الزهرا  دانشگاه  رییس 
این  زودتر  هرچه  امیدواریم  گفت: 
ویروس مهار شود و ما بتوانیم دانشگاه 
را باحضور اساتید، دانشجویان و برگزاری 
حضوری کالس  های درس داشته باشیم. 
تمام تالش ما این است اما تا مهیا شدن 
این فرصت قطعا ما ملزم به بهبود شرایط 

آموزش مجازی در هر ترم هستیم.

رییس دانشگاه الزهرا:

حضور دانشجو در دانشگاه منوط به تزریق دو ُدز واکسن است
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رسمی  ر  ما آ به  د  ستنا ا
توزیع  فزایش  ا برای  تائیدی 
افزایش  نابرابر درآمد و ثروت و 
فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، 
جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم 
ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه های 

پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است.
به گزارش دنیای جوانان، طی روزهای 
گذشته میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و 
بودجه - در اظهاراتش با انتقاد از رویه بودجه 
ریزی و منابع ناپایدار در بودجه های سنواتی 
موجب شده  روند  این  که  بود  کرده  اعالم 
افزایش  و  نقدینگی  خلق  سمت  به  دولت 
تورم حرکت کند که در این حالت به نوعی 
برداشت از اقشار ضعیف صورت می گیرد و 
اکنون شاهد آن هستیم که طی سال های 
که  داشته  افزایش  جینی  ضریب  گذشته 
خود نشان دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع 

مرفهین است.
ایران  آمار  مرکز  اخیرا  آن،  دنبال  به 
منتشر  جینی  ضریب  وضعیت  از  گزارشی 
سال  در  شاخص  این  داد  نشان  که  کرد 
گذشته افزایش یافته است؛ این ضریب که 
تعریف می شود هر چقدر  بین صفر و یک 
افزایش  بیانگر  کند  حرکت  یک  سمت  به 

نابرابری در توزیع ثروت است.
این در حالی است  که توزیع عادالنه 
درآمد از اهم شاخص های ارزیابی عملکرد 
اقتصادی کشورها به شمار می رود و آن طور  
که در گزارش های  مرکز آمار ایران به آن 
اشاره شده در صورتی که یک فرد در جامعه 
تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد توزیع 
و  است  ممکن  وضع  ناعادالنه ترین  درآمد 
زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل 
عادالنه ترین  شوند  مند  بهره  جامعه  درآمد 

حالت وجود دارد.  
طبق این گزارش اکنون مساله مهم 
افراد  توانایی های  مبنای  بر  عادالنه  توزیع 
مختلف است که می توانند به ایجاد تعادل 
و توازن بیشتر منتهی شود؛ به گونه ای که 
و  ثروتمندان  شمار  متعادل  جامعه  یک  در 
که  چرا  است  کم  بسیار  کشور  در  فقیران 
وجود گروه های بسیار پردرآمد یا بسیار کم 
درآمد نشان دهنده توزیع نامناسب درآمد در 

آن منطقه است.  
اما بررسی جزئیات آمار  اخیر در مورد 
وضعیت ضریب جینی حاکی از آن است که  
در سال گذشته به ۰.۴۰۰۶ رسیده در حالی 
 ۰.۳۹۹۲ شاخص  این   ۱۳۹8 سال  در  که 
فاصله  افزایش  از   نشان  که  است  بوده 

طبقاتی دارد.  
در مناطق شهری نیز ضریب جینی از 
۰.۳8۲8 به ۰.۳8۳5 و در مناطق روستایی 
از ۰.۳5۳۹ به ۰.۳5۹۰ افزایش یافته است.  
نابرابری های ۲۰ سال گذشته چگونه 

بوده است؟
 بررسی جریان تغییرات ضریب جینی 
خانوارهای کشور در حدود ۲۰ سال گذشته 

نیز قابل تامل است.
که   ۱۳8۰ سال  از  جینی  ضریب 
 ۱۳85 سال  در   ۰.۴۳5۶ به  بوده   ۰.۴۳۰۴
برای سال ۱۳۹۰  آنچه  ولی  یافته  افزایش 
گزارش شده بیانگر کاهش آن به ۰.۳7۰۰ 
است که نشان می دهد در این سال کمی از 
فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت 

به قبل برابرتر شده است.
اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال 
۱۳۹5 ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ رسیده که 
بار دیگر نشان دهنده افزایش نابرابری است. 
در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی به روند افزایشی 
ادامه داده به ۰.۳۹8۱ و در سال ۱۳۹7 به 
مجددا   ۱۳۹8 سال  می رسد.در   ۰.۴۰۹۳
ضریب جینی کمتر شده و به ۰.۳۹۹۲ کاهش 
ضریب  افزایش  گذشته  سال  ولی  می یابد 
جینی مشهود  و ۰.۴۰۰۶ گزارش شده است.  

توزیع درآمد نیز عادالنه نیست
اما بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی 
توزیع  وضعیت  دهنده  نشان  تنهایی  به 
درآمد نیست، از این رو برای محاسبه میزان 
از  عدالت در توزیع سهم درآمدی هر یک 
آماری  های  گزارش  در  جامعه  گروه های 

محاسبه می شود.

بر این اساس، اگر فاصله بین درآمدی 
که ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پایین ترین گروه 
جامعه به دست می آورند با درآمد ۱۰، ۲۰ و 
۴۰ درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی 
ناعادالنه  توزیع  دهنده  نشان  باشد  داشته 

درآمد در آن جامعه است.
درباره  آمار،  مرکز  گزارش  بررسی 
کم  و  مدترین  آ ر پرد ی  ینه ا هز نسبت 
 ۱۳۹8 سال  در  جمعیتی  بخش  درآمدترین 
تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نسبت هزینه 
کم  درصد   ۱۰ به  پردرآمدترین  درصد   ۱۰
درآمدترین جمعیت ایران از ۱۳.۶۹ به ۱۳.۹۶  

افزایش یافته است.  
درصد   ۲۰ هزینه  نسبت  همچنین 
درآمدترین  کم  درصد   ۲۰ به  پردرآمدترین 

نیز از 7.۹7 به 8.۱۳ رسیده است.  

هزینه  نسبت  دیگر  ای  مقایسه  در 
کم  درصد   ۴۰ به  پردرآمدترین  درصد   ۴۰
درآمدترین نیز از ۴.۲5 به ۴.۳۲ افزایش دارد.

در  ثروت  و  درآمد  توزیع  توازن  عدم 
حاشیه افزایش تورم و یارانه های پنهان 

بر این اساس، در سال گذشته عدالت 
در توزیع درآمد نیز بین اقشار جامعه ایرانی 

کاهش داشته است.
و  جینی  ضریب  شاخص  جزئیات 
نسبت های درآمدی جمعیت در حالی نشان 
از ضعیف تر شدن قشر کم درآمد و حرکت 
ثروت به سمت پردرآمدها دارد که در یکی- 
افزایش  به  نیز رو  اخیر روند تورم  دو سال 
رفته و اکنون نرخ تورم در باالترین حد خود 
در حداقل هشت سال گذشته در نرخ بیش 

از ۴5 درصد قرار دارد؛ موضوعی که مورد 
اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به 
آن بوده و از عوامل رشد این تورم را بودجه 

دولت عنوان کرده بود.
به نظر می رسد طی سال هایی که 
ضریب جینی کاهشی بوده در کنار کاهش 
توزیع  آن،  نسبی  ثبات  و  تورم  مقطعی 
تاثیر  بی  ها  سال  آن  در  نقدی  یارانه های 
نبوده باشد، شروع توزیع یارانه نقدی ۴5 هزار 
و 5۰۰ تومانی در سال ۱۳8۹ یا یارانه های 
معیشتی که  در سال ۱۳۹8 در دستور کار 

قرار گرفته بود.
اما در این بین وجود یارانه های پنهان 
میلیارد  هزار   ۱7۰۰ حدود  عظیم  حجم  با 
تومانی قرار دارد که سهم طبقه ثروتمند و 
پردرآمد ایرانی در آن بسیار باالست، گزارشی 
که در سال ۱۳۹7 از سوی سازمان برنامه و 
بودجه منتشر نشان داد که حداقل در بخش 
سوخت یارانه پردرآمدترین دهک، ۲۳ برابر 

دهک های کم درآمد بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا 
از وضعیت یارانه های پنهان و نحوه توزیع 
آن انتقاد کرده و گفته بود که که یک عده 
دارای  و  داشته  مطلوبی  مالی  وضعیت  که 
اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم 
را می برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار 

اندکی از یارانه انرژی دارد.
در هر صورت تحلیل وضعیت ضریب 
جینی و توزیع نابرابر ثروت و افزایش فاصله 
کارشناسان  که  است  موضوعی  طبقاتی 
می توانند  دولتی  مدیران  البته  و  مربوطه 

پاسخگوی آن باشند.

مديرعامل بانک سینا در سفر به استان های آذربايجان شرقی و اردبیل
مشتری مداری و دسترسی آسان به خدمات غیرحضوری ، 

از اولویت های مهم بانک سینا است
مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان های آذربایجان شرقی 
و اردبیل و بازدید از شعب منطقه گفت: درکنار توسعه زنجیره شعب، 
گسترش خدمات غیرحضوری برای مشتریان و ارائه محصوالت نوین 

در اولویت برنامه های توسعه ای این بانک قرار دارد.
منطقه،  شعب  همکاران  جمع  در  حضور  با  ایمانی  دکتر 

ضمن قدردانی از زحمات آنان در تحقق اهداف بانک و ارتقاء شاخص های عملکردی گفت: 
تکریم مشتری و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع زمینه ساز رشد و شکوفایی بانک است و 

رضایتمندی مشتریان حرکت رو به جلو برنامه های توسعه ای را سرعت می بخشد.
وی در ادامه بیان نمود: تداوم برنامه های توسعه ای بانک در راستای خدمات غیرحضوری 
برای مشتریان، مسیر را برای همسو شدن با نظام اقتصادی کشور و سالمتی هم میهنان عزیز 
فراهم می کند.دکتر ایمانی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل باالی منطقه در افزایش سهم 
بازار تاکید کرد و گفت: با استفاده از خدمات متنوع بانک و ارائه تسهیالت مناسب به بنگاه 
های تولیدی و ارتقاء توانایی آنان می توان به جذب منابع جدید و کمک به اشتغالزایی که 
یکی از اهداف ترسیم شده بانک است، دست پیدا کرد.گفتنی است در این سفر یزدی خواه 
معاون شعب و مناطق و جالئی مدیر بازرسی بانک همراه مدیرعامل بودند و شعبه آیت اهلل 

کاشانی در اردبیل را افتتاح و از شعب میانه و خلخال نیز بازدید کردند.

مدیرعامل بانک دی در پیام هفته بانکداری اسالمی:
با چارچوب های شريعت، زمینه ساز توسعه و رشد  بانکی  انطباق عملیات 

بخش واقعی اقتصاد شده است
مدیرعامل بانک دی گفت: اجرای موازین شریعت و انطباق 
با چارچوب های شریعت برخالف تصور برخی، نه  بانکی  عملیات 
تنها باعث ایجاد محدودیت در عمل نشده، بلکه زمینه ساز توسعه و 

رشد بخش واقعی اقتصاد شده است.
طی  کریمی  برات  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
پیامی، فرا رسیدن هفته بانکداری اسالمی را به فعاالن اقتصادی و 
کارکنان شریف شبکه بانکی کشور به ویژه همکاران تالشگر بانک 

ارزش آفرین دی تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

»تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور در 
دهم شهریور ۱۳۶۲ باهدف عالی و اساسی اعتالی نظام بانکی و تسهیل مسیر خدمت رسانی 
به آحاد مردم بوده است. این دستاورد عظیم که به واسطه دوراندیشی و دقت نظر معمار کبیر 
انقالب اسالمی امام راحل عظیم الشأن)ره( به دست آمده است، امروزه با تمرکز و توجه به 
سایر مؤلفه ها، اصول و مبانی شریعت و با تکیه بر چارچوب اخالقی می تواند نقش کلیدی در 
اثربخشی بیشتر نظام بانکداری، کاهش عملیات صوری و هزینه مبادله و در نهایت کمک به 

پویایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور داشته باشد.
کشور عزیزمان که بستر اجرایی و عملیاتی این قانون مهم به شمار می رود، امروزه 
بزرگ ترین شبکه بانکی اسالمی را داراست. اجرای موازین شریعت و انطباق عملیات بانکی 
با چارچوب های شریعت برخالف تصور برخی، نه تنها باعث ایجاد محدودیت در عمل نشده، 

بلکه زمینه ساز توسعه و رشد بخش واقعی اقتصاد شده است.
نقشه  اجرای  با  و هم زمان  اسالمی  انقالب  پنجم  دهه  آغازین سال های  در  و  امروز 
راه ابالغی رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب، اقتصاد یک نقطه کلیدی 
تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قّوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور 
است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. در این 
راستا بانک ها به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی 
را در کشور فراهم آورده و از طریق حفظ ارزش پول، تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی و 

صنعتی، رفع نیازهای ضروری مردم و عدالت اقتصادی را زمینه ساز شوند.
و  ربا  بدون  بانکداری  عملیات  اجرای صحیح  زمینه  در  اخیر  در سال های  بانک دی 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری مدظله العالی از طریق طراحی 
به  اسالمی  بانکداری  مفاهیم  آموزش  شریعت،  موازین  با  منطبق  بانکی  خدمات  بسته های 
صورت فراگیر به سرمایه های انسانی شاغل در شعب و واحدهای ستادی و اجرای طرح های 
پایش میدانی سنجش میزان هم راستایی اجرای عقود با چارچوب و موازین شریعت اسالم، 
که همانا رضایت حداکثری  اساسی خود  به هدف  دستیابی  بر  تا عالوه  است  کرده  تالش 
جامعه هدف معظم شاهد و ایثارگر است، از طریق بستر فراهم شده به کاهش زیان انباشته و 

سودآوری نیز دست پیدا کند.
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیئت مدیره ضمن تبریک و گرامیداشت دهم 
مدیران  و  کارکنان  اقتصادی،  فعاالن  تمامی  به  اسالمی  بانکداری  هفته  آغاز  و  شهریورماه 
از  ایثارگران و خانواده معظم شهدا،  بانک به ویژه  این  بانکی و سایر ذی نفعان  شریف نظام 
فعاالن پرتالش و متعهد این بخش به عنوان همسنگران جبهه اقتصاد مقاومتی صمیمانه 
قدردانی کرده و از خداوند منان برای همگان توفیق روز افزون مسئلت دارم. امید است در 
سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری مزین به سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« شده 
است، همگی با همتی مضاعف و تالشی بی بدیل، گام های آینده را محکم تر برداشته و از 
طریق تقویت حمایت نظام بانکی از بخش های تولیدی، شاهد توسعه اقتصادی و خروج از 

مسائل و دغدغه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشیم.«

باحمايت بانک پارسیان انجام می شود؛ استفاده از فناوری های نوين در 
کشف و بهره برداری از منابع جديد آبی استان سیستان و بلوچستان

با حمایت شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، استفاده از 
فناوری های نوین در کشف و بهره برداری از منابع جدید آبی استان 

سیستان و بلوچستان تسهیل و پشتیبانی خواهد شد.
در مراسمی، با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
پارسیان  بانک  مدیرعامل  پرویزیان  کورش  و  جمهوری  رییس 
مطالعات  نوین  فناوری های  کارگیری  به  و  »توسعه  تفاهم نامه   ،
استان سیستان  از آب های ژرف  بهره برداری  و  اکتشاف  تکمیلی، 

و بلوچستان« به امضای نمایندگان سه حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری، استانداری 
سیستان و بلوچستان و سرمایه گذاری بانک پارسیان رسید.

در این مراسم، دکترکورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، با قابل توجه عنوان کردن 
حجم ارائه تسهیالت در حوزه دانش بنیان و صندوق های جسورانه گفت: این تفاهم نامه در ادامه 
همکاری ها برای توسعه فعالیت های فناورانه در کشور بوده که به تامین آب منجر می شود.
قادری  اسماعیل   ، پارسیان  گذاری  سرمایه  شرکت  عامل  مدیر  سمیعی نژاد،  مسعود 
ابراهیمی  نادر قلی  فر، رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، 
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست واحمد 
علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان امضاکنندگان تفاهم نامه سه جانبه »توسعه و به 
کارگیری فناوری های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشاف و بهره برداری از آب های ژرف استان 

سیستان و بلوچستان« بودند.
توسعه فناوری های پیشرفته حوزه اکتشاف

در این مراسم، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
مطالعات آب ژرف در استان های سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز و مطالعات مربوط 

به ۲ پهنه از ۳ پهنه انجام شده است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه دسترسی به آب ژرف این مشکالت 
را رفع می کند، افزود: توسعه مدل علمی این حوزه در دستور کار قرار دارد تا به آب با کیفیت 

باالتری دست پیدا کنیم.
ستاری تحول صنعت در دو استان را در گرو توسعه آب ژرف دانست و گفت: هزینه های 
باالی انتقال باعث شده فناوری ها برای حفاری آب ژرف توسعه پیدا کند. در بحث حفاری 
نفت دکل های زیادی داریم که تعدادی از آنها بالاستفاده است و می شود برای حفاری آب 
از آنها استفاده کرد. آب های ژرف حوزه بزرگی برای سرمایه گذاری است که شرکت های 

می توانند سهم باالیی از بازار آن داشته باشند.
موضوع و اهداف تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه »توسعه و به کارگیری فناوری های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشاف 
و بهره برداری از آب های ژرف استان سیستان و بلوچستان« سرمایه گذاری در حوزه آب های 
ژرف است به طوری که استفاده از فناوری های نوین مطالعات تکمیلی، اکتشافی و بهره برداری 

از این آب ها در سیستان و بلوچستان رونق گیرد.
بستر سازی، نهادینه کردن و مستندسازی انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع 
تفاهم نامه، بهره برداری از آب های تجدید پذیر در محدوده طرح، شناسایی و انتقال فناوری 
های پیشرفته شناسایی آبخوان های پی سنگی و نیز کمک به بومی سازی دانش های فنی 
مربوط به بهره برداری آب های ژرف منطقه از جمله اهداف این تفاهم نامه عنوان شده است.
با امضای این تفاهم نامه زمینه سرمایه گذاری در حوزه آبهای ژرف زمینه استفاده از 
توانمندی فناوران کشور و تجارب بین  الملل برای توسعه در به کارگیری فناوری های مورد 

نیاز فراهم خواهد شد.

باغ  مرکز  در  زمین  ايران  بانک  همکاران  جامانده  واکسیناسیون  تکمیل 
موزه دفاع مقدس

واکسیناسیون کارمندان بانک ایران زمین که در نوبت های 
گذشته موفق به تزریق نشده بودند عصر روز گذشته در محل باغ 

موزه دفاع مقدس انجام شد.
پرسنل  واکسیناسیون  مراسم  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
زاده  با حضور مجید رضی  روز گذشته  زمین عصر  ایران  بانک 
امور  مدیر  استاد  حسین  محمد  سید  و  پشتیبانی  و  مالی  معاون 
دبیرخانه  اداره  رییس  بصیر  اسماعیلی  مهدی  و  عمومی  روابط 

هیئت مدیره بانک ایران زمین در مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس 
برگزار شد.

رضی زاده در این مراسم بابیان این موضوع که سالمت همکاران ما در بانک ایران 
زمین از اولویت های تعیین شده است ،بیان کرد: به همکاران خوبم توصیه می کنم همچنان 

با رعایت پروتکل های بهداشتی از سالمتی خود و خانواده هایشان محافظت نمایند.
در این مراسم استاد ضمن اعالم رضایت از اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل نظام 
بانکی کشور گفت : در حال حاضر کلیه پرسنل بانک ایران زمین دوز اول واکسن را تزریق 

کرده و به تدریج در هفته های آینده همکاران واکسینه کامل می شوند.

تولید نفت اوپک افزايش يافت
افزایش یافت و به  نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در اوت 
باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ تاکنون رسید با این حال کاهش تولید ناخواسته 

برخی اعضا، رشد بیشتر تولید این گروه را محدود کرد.
یافته های نظرسنجی رویترز حاکی از آن است که اوپک در اوت ۲۶.۹۳ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲۱۰ هزار بشکه در روز باالتر از ژوییه 

بود. تولید این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه بجز فوریه افزایش داشته است.
اوپک پالس با توجه به بهبود تقاضا برای نفت، در حال احیای محدودیت 
عرضه ای است که در آوریل سال ۲۰۲۰ با آن موافقت کرده بود. وزیران این 
گروه روز چهارشنبه دیدار می کنند و با توجه به رشد ۴۰ درصدی قیمت نفت در 
سال میالدی جاری، انتظار می رود سیاست خود برای احیای تولید را حفظ کنند.
یک منبع آگاه اوپک پالس به رویترز گفت: با در نظر گرفتن سطح فعلی 
قیمتها و احتمال افزایش تقاضا برای نفت، اوپک پالس احتماال به تصمیم قبلی 

خود برای افزایش تولید پایبند خواهد ماند.
طبق توافق اوپک پالس، مقرر شد تولید اعضای این گروه در اوت مجموعا 
۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند که از این میزان، ۲5۳ هزار بشکه در روز 

سهم ۱۰ تولیدکننده عضو اوپک بود که در این توافق مشارکت دارند.
این  از  این نظرسنجی، اگرچه ۱۰ عضو اوپک بیش  یافته های  بر اساس 
میزان تولیدشان را افزایش دادند اما رشد ماهانه تولید محقق نشد و اعضای این 

گروه همچنان کمتر از سقف توافق شده نفت تولید کردند.
نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می شود و بر مبنای 
آمار کشتیرانی فراهم شده از سوی منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطالعات 
از  نفتکشها مانند پترولجستیک و کپلر و اطالعات فراهم شده  شرکتهای رصد 

سوی منابع داخلی شرکتها، اوپک و شرکتهای مشاوره انرژی است.
نرخ پایبندی اوپک به توافق محدودیت عرضه در اوت ۱۱5 درصد بود که 

در مقایسه با ژوییه تغییری نداشت.
عربستان سعودی بزرگترین افزایش تولید را در میان اعضای اوپک داشت 
که به ۱8۰ هزار بشکه در روز رسید. دومین افزایش بزرگ تولید مربوط به عراق 
بود که صادراتش را در اوت افزایش داد. صادرات آنگوال هم در مقایسه با ژوییه 

افزایش یافت.
امارات متحده عربی مطابق با سهمیه تولید جدیدش ۴۰ هزار بشکه در روز 
به تولیدش اضافه کرد در حالی که تولید کویت ۲۰ هزار بشکه در روز رشد کرد.

در میان کشورهایی که تولید کمتری داشتند، بزرگترین کاهش تولید مربوط 
به نیجریه بود و تولید این کشور ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. صادرات 

پایانه فورکادوس به دلیل نشت نفت، تحت وضعیت فورس ماژور قرار گرفت.
ایران که از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا تولیدش 
را افزایش داده است، در اوت تولید کمتری داشت. ایران از مشارکت در پیمان 
محدودیت عرضه اوپک معاف بوده و مذاکرات برای احیای توافق هسته ای با 

قدرتهای جهان فعال متوقف است.
بر اساس گزارش رویترز، لیبی و ونزوئال دو تولیدکننده دیگر عضو اوپک 
هستند که از مشارکت در پیمان محدودیت عرضه معاف هستند. تولید لیبی به 
دلیل نشت یک خط لوله کاهش یافت در حالی که ونزوئال موفق شد تولیدش 

را اندکی افزایش دهد.

با خارج شدن ۲ نیروگاه از مدار؛
1۲ هزار مگاوات کمبود تولید برق داريم

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با خارج شدن ۲ نیروگاه 
از مدار و محدودیت تولید نیروگاه های برقابی، در روز )چهارشنبه( ۱۲ هزار مگاوات 

اختالف بین نیاز مصرف مردم و تولید برق وجود داشت.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
»مصطفی رجبی مشهدی«افزود: پیش بینی نیاز مصرف ما امروز ۶۴ هزار و ۱۰۰ 

مگاوات است.
وی ادامه داد: این درحالی است که  میزان تولید در نیروگاه ها 5۲ هزارمگاوات 
است به دلیل محدودیت های پیش آمده و خارج شدن دو نیروگاه از مدار فاصله 

تولید و مصرف افزایش یافته است.
سخنگوی صنعت برق گفت: باتوجه به تقاضای مصرف از هموطنان انتظار 
می رود  اعمال راهکارهای مدیریت مصرف از جمله رعایت مصرف در ساعت اوج 
بار که از ساعت ۱۲ تا ۱8 و ۱۹تا ۲۳ است را در اولویت قرار دهند تا بتوان روزهای 

اوج بار را با محدودیت کمتر پشت سر گذاشت.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع 
مصرف  در  اداری  مشترکان  از  برخی  برای  شرایط  گفت:  امروز  برق  نیروی 
برق در روزهای اخیر به نظر می رسد عادی تر جلوه کرده و به همین دلیل از 
دو روز گذشته نسبت به تشدید طرح بازرسی و پایش دستگاه ها و سازمان ها 

اقدام شده است.

گزارش مرکز آمار ایران؛

افزايش نابرابری در توزيع ثروت!
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زیر نظر: محمد امامی

صعود نفت 
در آستانه دیدار وزیران اوپک پالس

قیمت نفت در واکنش به کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا 
در معامالت روز چهارشنبه افزایش یافت.

بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در نوامبر ۴۹ سنت معادل ۰.7 
درصد افزایش یافت و به 7۲ دالر و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر با 5۰ سنت 

معادل ۰.7 درصد افزایش، به ۶۹ دالر در هر بشکه رسید.
آوتار ساندو، معامله گر ارشد کاالی شرکت فیلیپ فیوچرز اظهار کرد: 
گزارش روز سه شنبه موسسه امریکن پترولیوم که کاهش هفتگی بیش از 
حد انتظار ذخایر نفت آمریکا را نشان داد، مثبت بود و از قیمتها پشتیبانی کرد.

آمریکا در هفته  نفت  پترولیوم، ذخایر  امریکن  طبق گزارش موسسه 
منتهی به ۲7 اوت به میزان چهار میلیون بشکه کاهش یافت. گزارش اداره 
اطالعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز جاری منتشر می شود. تحلیلگران در 
نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر نفت به میزان ۳.۱ میلیون بشکه را پیش 

بینی کرده بودند.
تحلیلگران می گویند انتظار می رود قیمت نفت آمریکا تحت فشارهای 
کاهشی بماند زیرا تولید نفت و گاز فراساحلی در منطقه خلیج مکزیکو پس از 
وقوع توفند قدرتمند آیدا به تدریج در حال احیا است اما فعالیتهای پاالیشگاهی 

احتماال مدت بیشتری زمان می برد تا به وضعیت عادی برگردد.
روز  میلیون بشکه در  برآورد کرد مجموعا ۲.۳  آمریکا  انرژی  وزارت 
ظرفیت پاالیش نفت که معادل ۱۳ درصد ظرفیت پاالیش در آمریکاست 
در لوییزیانا به دلیل توفند آیدا متوقف شده است. همزمان حدود ۹۴ درصد 

از تولید نفت و گاز طبیعی خلیج مکزیکو معلق شده است.
قطعی برق احتماال فرآیند بازگشایی پاالیشگاهها را آهسته می کند اما 
مجتمع باتون روژ اکسون موبیل با ظرفیت تولید روزانه 5۲۰ هزار بشکه، 

روز سه شنبه در تدارک ازسرگیری فعالیت بود.
بیورن تونهاگن، مدیر بازارهای نفت شرکت ریستاد انرژی در یادداشتی 
گفت: پیش بینی می کنیم از دست رفتن تقاضای پاالیشگاهی آمریکا برای 
نفت بیشتر و طوالنی تر از مدت توقف عرضه نفت باشد و این امر می تواند 

روی قیمت وست تگزاس اینترمدیت در سپتامبر تاثیر منفی بگذارد.
قیمتها در آستانه دیدار وزیران نفت اوپک، افزایش یافتند. انتظار می 
رود اوپک و متحدانش برنامه افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز 

تا دسامبر را تایید کنند.
بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند با وجود 
بازگشت فوری تولید نفت آمریکا، اوپک پالس انتظار دارد بازارها دستکم تا 

پایان سال ۲۰۲۱ با کمبود عرضه روبرو باشند.
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زیر نظر: میثم اسدی

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
واردات لوازم خانگی ممنوع شد

 قاچاق افزایش یافت!
نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: ۴ سال است که در 
مورد کاالهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم شرکت های کره ای هم ایران را ترک 
کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی کنند. ما نمی توانیم با یک نوع کاال تمام سالیق 
مردم را پوشش دهیم. بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کاالهای خارجی که 

واردات آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند.
واردات  ممنوعیت  مورد  در  جوانان،  دنیای  با  گفتگو  در  اسالمیان  محمدحسین 
لوازم خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: ۴ سال است که در مورد 
کاالهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم شرکت های کره ای هم ایران را ترک کرده 
و دیگر داخل ایران تولید نمی کنند. ما نمی توانیم با یک  نوع کاال تمام سالیق مردم را 
پوشش دهیم. بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کاالهای خارجی که واردات آنها 

ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند.
وی ادامه داد: مگر در این ۴ سال که واردات کاالهای درشت لوازم خانگی خارجی 
ممنوع بود کاالهای کره ای در بازار موجود نبودند؟ سامسونگ و ال جی واردات آنها 
ممنوع شد به وفور در بازار دیده می شود. اگر این ممنوعیت تا ۴ یا 8 سال دیگر ادامه 
داشته باشد و جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم یعنی نتوانیم سطح کیفی و کمی 

محصوالت خود را به قدر آن محصول خارجی باال ببریم، قطعا همین کاالها در ۴ سال 
آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد. 

نیاز داخل کشور  افزود: در یک بخشی خود کشور تولید دارد و می تواند  وی 
را تامین کند همچنین به کیفیت و کمیت کافی رسیده است قبول داریم که مشابه 
 8۰ ریز  خانگی  لوازم  کاالی  مورد  در  اما  نشود  وارد  آن  از  تر  ضعیف  یا  کاال  آن 
به  را  زیادی  بخش  هستند.  وارداتی  هستند،  موجود  بازار  در  که  کاالهایی  درصد 
را  کاالها  از  برخی  نکرده ایم.  تولید  توان  کمبود  یا  زیرساخت  نبود  مانند  دلیلی  هر 
دنیا  کجای  هیچ  در  کاالها  همه  تولید  نمی کنیم،  تولید  هم  کمتر  کیفیت  با  حتی 

نیست. صرفه  به  مقرون 
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: پیشرفته ترین کشور های 
دنیا که تولیدی هم هستند این طور کار نمی کنند که همه نیاز داخل را بخواهند از تولید 
کشور خود تامین کنند این اصاًل توجیه ندارد برای مثال در مورد پنل تلویزیون دو یا سه 
کشور در دنیا آن را تولید می کنند. خیلی از کشور ها قابلیت تولید پنل را دارند اما تولید 

برایشان مقرون به صرفه نیست و بنابراین آن را وارد می کنند. 
وی همچنین تصریح کرد: اگر ما کاالیی داریم که مشابه کاالی خارجی است وارد 
نشود تا از کاالی داخلی هم حمایت شود اما در مورد بعضی از اقالم اصاًل تولید داخل 
نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی گرفته شود قاچاق افزایش می یابد. نمی 
توان مردم را مجبور کرد که به زور کاالی باکیفیت ایرانی بخرند یا اگر نبود نیاز خود را 

حذف کنند. این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد.
نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از ایجاد شرایط انحصاری 
در بازار گفت: هرنوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت 
و افزایش قیمت خواهد شد کما این که شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده ایم. 
شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم مجبور شدیم که کاالهای بسیار بی کیفیت را 

به باالترین قیمت بخریم. 
وی همچنین اضافه کرد: توصیه من این است که اگر قرار است برای صنعت لوازم 
خانگی تصمیمی گرفته شود حتما یک طرف تصمیم گیری توزیع کنندگان لوازم خانگی 
باشند چرا که یکی از مهمترین بخش ها در این صنعت بخش توزیع است. مشکالت 

سطح بازار و ذائقه مردم را هیچ کسی بهتر از توزیع کنندگان نمی شناسد.

یک اقتصاددان:

اقتصاد معیوب سیاسی منشأ تمام مشکالت اقتصادی کشوراست
یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بیان 
اینکه هیچ یک از مشکالت اقتصادی 
باشد،  داشته  اولویت  دیگری  بر  نباید 
گفت: منشأ تمام مشکالت اقتصادی از 
جمله تورم باال به ساختار معیوب اقتصاد 
سیاسی کشور برمی گردد که برای مهار 
تورم و سایر اصالحات اقتصادی نیز باید 

این ساختار اصالح شود.
به گزارش دنیای جوانان، محمود 
از  که  آمارهایی  اینکه  بیان  با  جامساز 
است،  ضدونقیض  می شود،  ارائه  تورم 
در  درصدی   ۴5.۲ تورم  کرد:  اظهار 
مرکز  سوی  از  شده  اعالم  مردادماه 
ادراک  مردم  توسط  که  تورمی  با  آمار 
و  خرید  قدرت  کاهش  در  و  می شود 
افزایش  قیمت ها خود را نشان می دهد، 
تنها  حاضر،  حال  در  ندارد.  همخوانی 
نیست  ایران  اقتصاد  مشکل  باال  تورم 
شاخص های  که  مشکالت  تمام  بلکه 
اقتصادی معرف آنند همانند حلقه های 
نمی توان  و  متصل اند  بهم  زنجیر  یک 
تنها یک متغیر اقتصادی را بطور انتزاعی 
و مجرد اصالح کرد. اقتصاد باید بصورت 

یک کل بهم پیوسته دیده شود.
با  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
اقتصاد  در  دولت ها  که  دخالت هایی 
می کنند، فعاالن اقتصادی انگیزه سرمایه 
نرخ  داده اند،  دست  از  را  مولد  گذاری 
انتظار  لذا  است؛  منفی  سرمایه گذاری 
تردیدآمیز  اقتصادی  رشد  به  دستیابی 
فعاالن  حتی  اقتصادی  بی ثباتی  است. 
بازارهای  وارد  را  اقتصاد  واقعی  بخش 
مالی کرده و اسباب تضعیف بیش از پیش 
بخش مولد اقتصاد را فراهم کرده است. 
کرد:  بیان  ادامه  در  اقتصاددان  این 

دولت ها برای تامین کسری بودجه طی 
روال معمول از بانک مرکزی استقراض 
اسکناس  مرکزی  بانک  یعنی  می کنند 
منتشر و به دولت وام  می دهد که به منزله 
افزایش پایه پولی و باال رفتن حجم نقدینگی 
و تورم است. برداشت از صندوق توسعه ملی 
نیز همان اثر تورمی را دارد که تاوان آن را 

جامعه به قیمت، فقر بیشتر می دهد.
در  اقتصاد  وزیر  مهم  ماموریت 

مالیات ستانی
دولت  دیگر  گزینه  افزود:  وی 
برای تامین کسری بودجه و درآمدزایی، 
مالیات است که وعده ها و اولویت های 
مطرح شده از سوی وزیر جدید اقتصاد 
پیش از این هم بوده که در این زمینه، 
اصل مهم و اساسی برای مالیات ستانی، 
اخذ مالیات براساس درآمد واقعی و ثروت 
که  است  حقوقی  و  حقیقی  افراد  تمام 
وزیر  ماموریت  مهم ترین  و  بزرگترین 
فرار  راه های  باشد که  این  باید  اقتصاد 
مالیاتی را ببندد و طیف مؤدیان مالیاتی 
بنیادها  نهادها،  از  و  دهد  گسترش  را 
پرداخت  از  سال ها  که  سازمان هایی  و 
به  وابستگی  به علت  یا  معافند  مالیات 
رانت قدرت های فرادولتی، مالیات قانونی 

و  قدرت  اعمال  با  نمی پردازند،  را  خود 
ابزارهای قانونی مالیات ستانی کند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
راه  نیز  دولتی  خدمات  بهای  افزایش 
از کسری  تأمین بخشی  برای  دیگری 
شرایط  به  توجه  با  که  است  بودجه 
گرانی و نارضایتی جامعه از آن، این اقدام 
پتانسیل اعتراضات جامعه را افزون کرده 
و از اعتبار دولت می کاهد. عملیات بازار 
باز نیز روش دیگری برای تأمین کسری 
بودجه است که در این راستا نمی توان 
چندان روی انتشار اوراق قرضه حساب 
باز کرد. مضاف برآنکه اوراق قرضه که 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد  ادبیات  در 
نوعی  اوراق مشارکت خوانده می شود، 
بدهی است که باز پرداخت اصل و فرع 

آن به دولت بعدی منتقل می شود. 
برای اصالحات اقتصادی فساد را 

ریشه کن کنید
ساختار  براینکه  تاکید  با  جامساز 
اقتصاد سیاسی کشور باید متحول شود، 
بیان کرد: فساد گسترده و سیستماتیک 
در  هم  و  دولتی  بخش های  در  هم 
که  کرده  رسوخ  خصوصی  بخش های 
در حال حاضر، عالوه بر مافیای تحریم 

و دالالن تورم، کاسبان کرونا هم شکل 
گرفته اند که به قیمت جان مردم ثروت 
اندوزی می کنند؛ بنابراین، آیا در وجود 
چنین فساد گسترده ای که به تورم دامن 

می زند، می توان تورم را کنترل کرد؟ 
وی با بیان اینکه الزمه اصالحات 
اقتصادی، ریشه کن کردن فساد است، 
مثلث  در  شده  نهادینه  فساد  افزود: 
قدرت، ثروت و اطالعات بر شدت تورم  
می افزاید که در راستای مهار تورم، باید 
روش و ابزار مشخص شود اینگونه که 
چه الزامات اقتصادی نیاز است و چگونه 
باید سیاست وزارتخانه ها هماهنگ شوند 
که در جهت کاهش تورم حرکت کنند.

 این کارشناس اقتصادی در پایان 
سخنانش مطرح کرد که به سامان کردن 
استراتژی  یک  تدوین  مستلزم  اقتصاد 
را در  اقتصاد  کلی است که بهبود کل 
اقتصادی  براساس یک نظام  برگیرد و 
تاکتیک های  توسعه گرا،  شده  تعریف 
این  اهداف  به  دستیابی  برای  الزم 
استراتژی مشخص شود و هر بخشی به 
وزارتخانه مرتبط با صراحت و بدون ابهام 
و ایهام به منظور اجراء ابالغ شود. رئیس 
جمهور مسئولیت سنگین هماهنگی بین 
وزارتخانه ها در اجرای بهینه دستیابی به 
اهداف استراتژی را برعهده دارد و  سایر 
باید  قانونی  ابزارهای  از طریق  نیز  قوا 
تخلفی  هیچ  از  و  باشند  پیگیر  و  ناظر 
چشم پوشی نکنند تا این نظام اقتصادی 
تعریف شده بتواند در بستری عاری از 
خود  اهداف  به  تبعیض  و  رانت  فساد، 
منافع و مصالح ملی چه در  تأمین  که 
جهانی  عرصه  در  چه  و  داخلی  قلمرو 

است، دست یابد.
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سال  مالی  صورتهای 
فاضالب  و  آب  شرکت   ۹۹
استان بوشهر در جلسه مجمع 
عمومی عادی صاحبان سهام تصویب 

شد
دی  عا می  عمو مجمع  جلسه 
صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر به  صورت ویدئو کنفرانسی 
باحضور مهندس خشایی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و مهندس حمزه پور 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، اعضا 
هیأت مدیره ، معاونین ، صاحبان سهام 
شرکت و مدیران شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر برگزار شد .
و  عمومی  بط  روا گزارش  به 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
جلسه  این  ابتدای  در  بوشهر،  استان 
رئیس  حمزه پور  عبدالحمید  مهندس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب 
تقدیر  بوشهرضمن  استان  فاضالب  و 
بیان  با  خشایی  مهندس  حضور  ز  ا
از  گزارشی   ۹۹ سال  مالی  صورتهای 
شامل  شرکت   ۹۹ سال  های  فعالیت 
فاضالب،  و  آب  بخش  راهبردهای 
درآمدها و هزینه های منابع و مصرف، 
اطالعات بهره برداری تاسیسات آب و 
فاضالب، مهندسی، توسعه و بهسازی 
بهبود  و  نی  نسا ا بع  منا تاسیسات، 
تکالیف  انجام  تحقیقات،  وری  بهره 
موجود  اهم چالش های  و  مدیریت  و 
در سال  اهداف شرکت  و  راهکارها  و 

جاری را بیان نمود .

وی با تاکید بر کاهش هزینه های 
غیر ضروری گفت : تالش نموده ایم با 
برنامه ریزی الزم و انضباط مالی هزینه 
تا  دهیم  کاهش  را  شرکت  این  های 
بتوانیم بین درآمدها وهزینه های جاری 

شرکت توازن ایجاد نمائیم و به اهداف 
مورد نظر دست یابیم .

مهندس  جلسه،  این  پایان  در 
امور  و  ریزی  برنامه  معاون  خشایی 
و  آب  مهندسی  شرکت  قتصادی  ا

بعمل  های  تالش  از  کشور  فاضالب 
آمده توسط مدیریت و کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر در خصوص 
وتشکر  تقدیر  مطلوب شرکت  عملکرد 

نمود.

صورت های مالی سال ۹۹ شرکت آب وفاضالب استان بوشهر
به تصويب رسید

دفاع مقدس؛ يادآور شکوه بزرگ مردان افتخارآفرين

سهیال دهقانی: سرپرست شهرداری شاهرود، با اشاره به گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس، گفت: هشت سال دفاع مقدس در جبهه حق علیه باطل، یادآور بزرگی 
و شکوه ملت ایران و بزرگ مردانی است که جانانه در مقابل دشمن ایستادند و از 

کیان ایران اسالمی دفاع کرده و عزت و افتخار آفریدند.
جواد وفایی در جلسه کارگروه شهرداریهای شهرستان با محوریت فضا سازی 
شهری در هفته دفاع مقدس که با حضور جانشین فرمانده سپاه ناحیه شاهرود و  
شهرداران شهرستان برگزار شد با بیان اینکه رزمندگان ایران اسالمی در هشت 
سال دفاع مقدس با دالوری،  ایمانی محکم،  عزمی راسخ و استوار در برابر دشمن 
تا دندان مسلح ایستادند و در مقابل دشمن متجاور چنان دفاع جانانه ای کردند 
که در تاریخ جنگ های معاصر بی سابقه و بی نظیر است، افزود:جنگ هشت 
سال دفاع مقدس دوره فراموش نشدنی در تاریخ پرافتخار انقالب اسالمی است.

وی ضمن بیان این مطلب که دورانی که اقشار مختلف به ویژه جوانان و 
نوجوانان از  همه داشته هاشان گذشتند و در میدان های نبرد با دشمن بعث و هم 
پیمانانشان از میهن اسالمی دفاع نمودند، ابراز داشت:امروز همه ما در هر جایگاهی 
که قرار داریم عزت و سربلند و بیش از آرامش، امنیت و اقتدار کشورمان را مدیون 
رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ایثارگران و جانفشانی های 
شهدا هستیم، باید قدر و منزلت ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی را بدانیم و 

ادامه دهنده راه آنان باشیم.

38 واحد تولیدی و صنعتی درسه ماهه اول سالجاری 
ازنعمت گازطبیعی برخوردارشدند

مرکزی  گازاستان  شرکت  مدیرعامل   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
گفت:مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه درراستای رونق تولید 
و کمک به اقتصاد کشور، تعداد ۳8واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی  درسه 
ماهه اول سال۱۴۰۰ گازرسانی شده است، گفت: جهت کاهش آلودگی محیط 
زیست وهمچنین کاهش موانع تولید این تعداد ازواحدهای تولیدی وصنعتی به جمع 

تولیدکنندگانی که ازنعمت گازطبیعی برخوردارمی باشند،افزوده شدند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی 
گفت : باتوجه به اینکه این استان ازقطب های مهم صنعتی کشوربوده ،بی هیچ 
تردیدی نقش پررنگ گاز در سبد انرژی قابل توجه و چشمگیر بوده و تالش می 
شود به جهت افزایش  تولید و کمک به رشد صنایع وحمایت ازآن ها و همچنین 
حفظ محیط زیست نسبت به جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع در صنایع و 
واحدهای تولیدی اقدامات الزم انجام پذیرد که ازجمله آنها درسال ۱۴۰۰ تعداد 
۳8واحد تولیدی و صنعتی با حجم جایگزینی ۱۱هزارو 8۳۴مترمکعب برساعت 
گاز طبیعی با سوخت مایع جایگزین شده که ازاین مقدار تعداد ۱۹ واحد جزء 

مصوبه شورای اقتصاد هستند.
سمیعی با بیان اینکه گازرسانی به این واحدها مستلزم ایجاد زمینه ایمن و 
ایجاد شبکه های استاندارد است، ادامه داد: در این راستا ۱۰هزار و  ۴7۰مترشبکه 
گازرسانی اجرا شده و تعداد  ۲۲علمک نصب و همچنین ۱8 ایستگاه راه اندازی 

شده است.

رفع تصرف 8۵ هکتار از اراضی ملی استان سمنان در پنج 
ماهه اول سال جاری

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
گفت: 85 هکتار از اراضی ملی با تالش ماموران یگان حفاظت در پنج ماهه اول 

سال جاری از دست سودجویان رفع تصرف شد. 
سرهنگ علیرضا ابوطالبی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان 
سمنان گفت: مناطق شمالی استان سمنان به دلیل دارا بودن زمین های با ارزش 
بیشتر گرفتار تصرف های غیرقانونی است و این میزان رفع تصرف اراضی ملی در 
استان در قالب تشکیل ۳۶ پرونده در دستگاه قضا انجام شد. وی افزود تصرف در 
اراضی ملی خط قرمز ماموریت های یگان حفاظت می باشد و در صورت مشاهده 

و یا اطالع از این موضوع سریعا برابر مقررات رفتار می گردد .
ابوطالبی بیان کرد: همراهی دادستان های سراسر استان سمنان برای 
اجرای این قانون نقش بازدارندگی خوبی از تصرف اراضی ملی و ساخت و 
ساز غیر مجاز دارد و انتظار می رود همکاران دستگاه قضا در این زمینه بیش از 

پیش همراهی کنند. 
سرهنگ علیرضا ابوطالبی با اشاره به کاهش بارش ها و خطر آتش سوزی به 
عنوان تهدیدی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در استان سمنان، ابراز 
کرد: گرمای هوا، خشک بودن گیاهان ، وزش باد های موسمی و سهل انگاری 
مردم احتمال وقوع آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی را افزایش داده است

وی ادامه داد: مبارزه با تصرفات اراضی ملی و حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی از چنگال سودجویان در اولویت کاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان سمنان قرار دارد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از 
مردم خواست هر گونه تخلف و جرم شامل : تخریب و تصرف اراضی ملی ، قطع 
درختان ، حریق ، چرای غیر مجاز دام  و ورود غیر مجاز به مناطق تحت قرق و 

حفاظت را با شماره تلفن های  ۱۳۹و ۱5۰۴ اطالع دهند.
او اضافه کرد: طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می تواند در صورت رسیدن به قطعیت 
در زمینه تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز بدون مراجعه به مراکز 
قضایی رفع کند، اما اجرای این قانون نیازمند حمایت همکاری دستگاه قضا در 

استان سمنان است.

ايالم  استان  دامپزشکی  کل  برتراداره  رتبه  کسب 
درجشنواره شهیدرجايی

در جریان برگزاری جشنواره شهید رجایی استان ایالم در سال ۱۴۰۰ براساس 
ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره و گروه ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی ، اداره کل دامپزشکی استان ایالم  موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های 

عمومی دربین  دستگاه  اجرایی استان ایالم شد
دکتر رامین پورنجف  مدیرکل دامپزشکی استان ایالم نیز در این مراسم 
به  عنوان مدیر دستگاه  اجرایی برتر، موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید 

رجایی شد و لوح تقدیر این جشنواره توسط استاندار ایالم به وی اهدا گردید.
 مدیرکل دامپزشکی استان ایالم  ضمن عرض تبریک به کلیه همکاران 
زحمتکش ستادی اداره کل و ادارات دامپزشکی شهرستانهای استـان بمناسبت 
کسب این افتخار، از زحمات یکایک آنها تشکر و قدردانی نمود و این نشان را 

مرهون زحمات و تالش های  شبانه روزی آنها دانست.

38۹0 خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت 
رايگان دوگانه سوز شدند

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  دهقانی:  سهیال 
شاهرود  گفت : با اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
از ابتدای شروع طرح از مرداد ماه سال گذشته تا کنون  ۳8۹۰ دستگاه خودرو 
عمومی  در پنج کارگاه فعال در سطح استان در حوزه عملیاتی این منطقه 

گازسوز شده اند. 
نام شده  ثبت  از مجموع ۴5۰۰ خودرو  افزود:  عربعامری   اکبر  علی 
در سامانه  ، تعداد ۳8۹۰  خودرو به صورت رایگان در سطح استان سمنان 

دوگانه سوز و مابقی نیز در حال انجام است .   
عربعامری خاطر نشان کرد : در حال حاضر از پنج  کارگاهی که به این 
امر اختصاص داده شده است ، شامل  سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه در 
شاهرود ، همگی فعال و آماده خدمت رسانی می باشند و اولویت گاز سوز 
کردن با خودروهایی است که زودتر در سامانه مورد نظر با ثبت کد ملی و 

شماره همراه اقدام کرده باشند . 
به  مالکین خودروهایی که توسط وزارت کشور   ، به ذکر است  الزم 
شرکت ملی پخش معرفی شده اند و اغلب پیامک دریافت کرده اند ، در 
صورت مجاز بودن می توانند نسبت به ثبت نام و دریافت نوبت اقدام نمایند.

تقدير استاندار بوشهر از مدير درمان تامین اجتماعی به 
جهت تالش در خدمات رسانی به بیماران کرونايی

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت از سوی عبدالکریم گراوند استاندار 
بوشهر از مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت تأمین اجتماعی بوشهر؛همزمان با 
هفته دولت عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست ستاد استانی مقابله 
با کرونا با اهدای لوح سپاس از خدمات  درمانی دکتر سید جواد رکاب پور 
مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر در ارائه خدمات شایسته به بیماران و 

مبتالیان به ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
در این لوح سپاس خطاب به دکتر سید جواد رکاب پور مدیر درمان 

تأمین اجتماعی استان آمده است :
از خود گذشتگی شما و همکاران  از جانفشانی و  در راستای تجلیل 
گرانقدر و به پاس شایستگی و ارائه خدمات ارزشمندتان به مراجعین ،بیماران 
و مبتالیان به ویروس کرونا ،توسعه و تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی 
ارائه خدمات بیشتر به  استان و به خصوص مهار و کنترل موج چهارم و 
بیماران در موج پنجم از شما تشکر داشته و توفیق روزافزون شما را در ّظل 
توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم )عج(از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

با  اردبیل  استان  برق  توزيع  ديدار مدير عامل شرکت 
فرمانده جديد سپاه حضرت عباس استان اردبیل

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با سردار محمدی اصل 
را  انتصاب وی  و  دیدار  اردبیل  استان  عباس  سپاه حضرت  فرمانده جدید 

تبریک گفت 
حسین قدیمی در این دیدار با اشاره به ناترازی تولید و  مصرف برق 
در کشور بر لزوم مدیریت مصرف توسط مشترکان تاکید کرد و گزارشی 
را از اجرای پروژه مشترک نصب پنل های خورشیدی با همکاری سازمان 

بسیج استان ارائه داد.  
انرژی  از  مختلف  کشورهای  استفاده  به  اشاره  با  نیز  اصل  محمدی 
منظور  به  خورشیدی  های  سلول  از  گیری  بهره  ضرورت  بر  خورشیدی 
حل ریشه ای مشکل کمبود تولید برق و بر تعامل و انسجام در این زمینه 

تاکید کرد.
در پایان جلسه فرمانده سپاه حضرت عباس استان اردبیل ضمن تشکر 
از همکاری شرکت توزیع برق با سپاه استان بر ضرورت تسریع در اجرای 

پروژه برق رسانی به قرارگاه قدس با توجه به ابالغ اعتباری شد

کسب رتبه برتر سازمان صمت ايالم در جشنواره شهید 
رجايی استان  

در ارزیابی عملکرد سال۹۹ دستگاههای اجرایی استان ایالم در جشنواره 
شهید رجایی، سازمان صمت استان ایالم موفق به کسب »رتبه برتر« در 

شاخص اقتصاد مقاومتی شد.
، بیست وچهارمین جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار ایالم در 
ارزیابی عملکرد در سال  براساس  برگزار و  استانداری  سالن شهید رجایی 

۹۹، از دستگاه های اجرایی برتر تجلیل بعمل آمد.
سازمان  ایالم،  استان  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  بررسی  پایان  با 
برتر« شاخص  به کسب »رتبه  ایالم موفق  استان  صنعت،معدن وتجارت 

اقتصادمقاومتی در استان شد.
الزم به ذکر است جشنواره شهید رجایی به منظور شناسایی و تقدیر از 
تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی  و ملت شریف 
عملکرد  بهبود  و  ارتقاء  فرهنگ  نهادینه کردن  و  اسالمی  ایران  بزرگوار  و 
آنها هر  از طریق تقدیر و تشویق  اجرایی در سطوح مختلف  دستگاه های 

سال در سطوح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

بهره برداری از مسجد جامع دره شهر در امسال 
عبداهلل بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم در بازدید ساختمان 

مسجد جامع دره شهر، از تکمیل این طرح طی امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی) ایالم(، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان درمورد این طرح گفت: ساختمان مسجد جامع شهر دره 
شهر با زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع درسه طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود 8۰ 

درصد درحال احداث است.
بهادری افزود: هم اکنون پیمانکار مشغول مراحل نما کاری و تأسیسات 
بوده و درصورت تأمین اعتبار ظرف چند ماه آینده این پروژه فرهنگی- مذهبی 

تکمیل و به بهره برداری می رسد. 

خدمات  ارائه  در  پیشرو  واليت  امداد  الحسنه  قرض 
بانکداری اسالمی

وبانکداری  اسالمی  اقتصاد  نظام  در  اجتماعی  عدالت  ایجاد  ضرورت 
بدون ربا، زمینه ای شد تا کمیته امداد امام خمینی)ره( بر اساس وظیفه دینی 
و شرعی خود در عرصه ترویج فرهنگ قرض الحسنه در این حوزه ورود کند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد، سید مجتبی 
حجازی مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان اصفهان، 
ضمن گرامیداشت هفته بانکداری اسالمی، با تاکید بر محور توسعه فرهنگ 
قرض الحسنه برای رفع مشکل نیازمندان و مددجویان، اظهار داشت: با توجه 
به سیره اهل بیت و تاکیدات امام بزرگوار و مقام معظم رهبری، توسعه فرهنگ 
قرض الحسنه در کمیته امداد به عنوان دومین نهاد یادگار امام راحل)ره(، 
مورد توجه قرار گرفت و در سال ۹5 با اخذ مجوز از بانک مرکزی با هدف 
توانمندسازی نیازمندان، صندوق قرض الحسنه امداد والیت آغاز به کار کرد.

حجازی با اشاره به ۲۳۰ هزار سپرده گذار در صندوق امداد والیت، ادامه 
داد: در حال حاضر این صندوق، بستر مناسبی برای جذب و بهره مندی از 
حداکثر ظرفیت سپره گذاران با نیت خیر، خیران و نیکوکاران را ایجاد کرده 
است.وی همچنین با بیان اینکه صندوق امداد والیت بر رعایت تمام موازین 
شرعی و اسالمی تاکید دارد، گفت: خیران می توانند در ارائه تسهیالت بدون 
بهره از طریق محل سپرده خود یا تقبل بازپرداخت اقساط، در زمینه خدمت 

رسانی به محرومان، این نهاد را یاری رسانند.
مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت در پایان گفت: 
اصلی  از طریق شعبه  را  نقدی خود  توانند وجوه  نیکوکاران می  و  خیران 
اصفهان یا مراجعه به دفاتر نمایندگی این صندوق مستقر در تمام ادارات 
کمیته امداد شهرستان ها سپرده گذاری  و ما را در خدمت رسانی هرچه 

بیشتر به نیازمندان یاری رسانند.
گفتنی است؛ این صندوق از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۴هزار و ۳۳۰ 
فقره تسهیالت در قالب وام کارگشایی، اشتغال و مسکن، به ارزش تقریبی 
۴۰ میلیارد تومان به نیازمندان اصفهانی پرداخت کرده است که می تواند به 
عنوان یک الگوی شایان توجه در بانکداری اسالمی مورد توجه قرار گیرد.  

دنیای  سنندج-خبرنگارروزنامه 
استان  دادگستری  کل  جوانان:رئیس 
با رئیس دادگستری  کردستاندر دیدار 
ضمن  کامیاران  شهرستان  قضات  و 
تاکید بر بهبود وضعیت آمار موجودی 
اظهار   ، شهرستان  این  های  پرونده 
توسط   در صدور حکم  تاخیر   : داشت 
و  م  د مر حقوق  تضییع   ، ضی  قا
دنبال  به  را  متعال  خدای  ناخشنودی 

داشت. خواهد 
حسین  سید م  سال ال ا حجت 

حسینی دراین دیداردر سخنانی ضمن 
یاد  وگرامیداشت  دولت  هفته  تبریک 
و  رجایی  واالمقام  دوشهید  خاطره  و 
وضعیت  بهبود   : داشت  باهنراظهار 
آمار موجودی پرونده های دادگستری 
احقاق حق  تا  استان موجب می شود 
در زمان کمتری صورت پذیرد و مردم 
امیدوارتر  قضایی  دستگاه  به  نسبت 
شوند و در این راستا توجه به کاهش 
ورودی پرونده به دادگستری ضروری 

است .

موجودی  ر  ما آ وضعیت  وی 
شهرستان  دادگستری  های  پرونده 
و  کرد  توصیف  مناسب  را  کامیاران 
قضات  تا  است  ضروری   : کرد  تاکید 
ضمن  کردستان  ن  ستا ا سطح  در 
همراهی با طرح جهادی کاهش آمار 
پرونده های استان سعی کنند تا با کار 
مضاعف و شبانه روزی در زمان مقرر 
موجودی پرونده های استان را به حد 

. برسانند  متعارف و منطقی 
کل  رئیس  دیدار  این  ادامه  در   

دادگستری استان کردستان در معیت 
عمرانی  و  پشتیبانی   ، مالی  معاون 
منازل  پروژه  از  استان  دادگستری 
بازدید  کامیاران  دادگستری  سازمانی 
این  اتمام  لزوم  بر  و  آورد  عمل  به 
پروژه در سریعترین زمان تاکید کرد .

ئیس  ر جلسه  ین  ا مه  ا د ا ر  د
و  عمومی  دستان  ا د  ، دگستری  ا د
انقالب و قضات دادگستری کامیاران 
و  مسایل  و  نظرات  نقطه  ئه  را ا به 
مشکالت حوزه قضایی خود پرداختند .

رئیس کل دادگستری استان کردستان: 

تاخیر در صدور حکم ،توسط قاضی پذیرفتنی نیست

لمللی  ا بین  نس  کنفرا هفتمین 
فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد آب 
،انرژی و گرمایش جهان روز سه شنبه 
۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
صورت  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 

مجازی برگزار شد
نیروی  توزیع  عامل شرکت  مدیر 
برق استان اردبیل ضمن ابراز خرسندی 
از شرکت در این کنفرانس به افزایش 
و  اشاره کرده  استان  در  دما  بی سابقه 
گفت: متاسفانه امسال افزایش بی سابقه 
دما در کشور و استان مشکالت بسیاری 
برای مناطق مختلف شهری و روستایی 

از قبیل تامین آب شرب و آب کشاورزی 
روستاییان به وجود آورده است.

حسین قدیمی ادامه داد: از اوایل 
افزایش شدید و زود  با  اردیبهشت ماه 
برق  مصرف  افزایش  و  دما  هنگام 
با  نیز  برق  صنعت  صنعتی،  مشترکان 
مشکالت متعددی از جمله ناترازی در 
تولید و مصرف برق به میزان ۱۴۰۰۰ 

مگاوات مواجه شد.
استفاده  رویه  بی  افزایش  قدیمی 
کاهش  و  غیرمجاز  ارزهای  رمز  از 
سطح مخازن نیروگاه های برق آبی را 
از جمله دالیل خاموشی های اخیر در 
کشور برشمرده و گفت: این کاهش در 

ذخایر آب سدهای نیروگاه های برق آبی 
برق  از  مگاوات   7۰۰۰ کاهش  موجب 

تولیدی در این نیروگاه ها شده است.
وی با بیان اینکه افزایش هر درجه 
دما باعث افزایش ۱5۰۰ مگاوات مصرف 
برق می شود گفت: عمده مصرف برق 
در تابستان مربوط به بارهای سرمایشی 
و کولرها هستند که ۴۰ درصد از مصرف 

برق استان را شامل می شوند.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  اهمیت  بر  اردبیل  استان  برق 
یک  برق  افزود  و  کرده  تاکید  برق 
صنعت زیرساختی استراتژیک می باشد 
که خدمات عمومی، رفاه و امنیت مردم 

به این صنعت وابسته می باشد و توجه 
به این بخش در مجلس و دولت بسیار 

مهم است.
کنفرانس  رویکرد  قدیمی  حسین 
روز  مسئله  و  مهم  و  مثبت  بسیار  را 
دانسته و ابراز امیدواری کرد: با استفاده 
کنفرانس  در  حاضر  اساتید  ظرفیت  از 
تغییر رویکرد  به سمت  دانشگاهیان  و 
در استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
برویم و با تدابیری که توسط نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و دولت صورت 
می پذیرد تغییر نگرشی در صنعت برق 
حوزه  این  مشکالت  و  افتاده  اتفاق 

مرتفع شود.

برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
 با رویکرد آب، انرژی و گرمایش جهان 

مرکزی _ حامد نوروزی : با بهره 
آب  کیفیت  ارتقاء  سیستم  از  برداری 
آب  کیفیت   ، فرمهین  شهر  در  شرب 
این شهر ، مطلوب و در حد استاندارد 

های ملی رسید .
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
یکشنبه  ز  و ر ر  د که  سمی  مرا ر  د
مهندس   ر  حضو با  ه  ما ر یو شهر  7
حسین   ، مرکزی  استاندار  آقازاده  
لی  و  ، ن  ها ا فر ر  ا ند ما فر نیا  ر معما
 ، فراهان  مردم  نماینده  بیاتی  اهلل 
شورای  مجلس  در  آشتیان  و  تفرش 
یوسف  ، مهندس  برگزار شد  اسالمی 
عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی طی سخنانی 
راه  و  نصب   ، خرید  با   : کرد  بیان 
ساخت  و  آب  تصفیه  سیستم  اندازی 

یک  باب سوله و همچنین اجرای ۳ 
فرمهین  شهر  در  انتقال  خط  کیلومتر 
با اعتباری بالغ بر 7۰ میلیارد ریال  ، 
حد  در  شهر  این   شرب  آب  کیفیت 

استاندارد های ملی رسید.

وی افزود : این پروژه به منظور 
برای حل مشکل کیفی آب این شهر 
 8۰۰ و  هزار   5 بر  بالغ  جمعیتی  با   ،
نفر در هفته دولت سال گذشته کلنگ 
زنی شد و خوشبختانه با یاری خداوند 

به  جاری  سال  دولت  هفته  در  متعال 
برداری رسید. بهره 

ادامه  در  نسب  عرفانی  مهندس 
سخنان خود ، از بهره برداری همزمان 
فشک   روستای  به  آبرسانی  پروژه  از 
کرد  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  این 
مردم  نیاز  مورد  آب  تامین  برای   :
مخزن  یک  ساخت   ، فشک  روستای 
مکعب  متر   ۳۰۰ به حجم  آب  ذخیره 
توزیع   شبکه  کیلومتر   ۱۲ تعویض   ،
ژ  پمپا ه  یستگا ا تقویت  و  فرسوده  
 ۳۰ بر   بالغ  ای  هزینه  با   ، موجود 

انجام شد. میلیارد ریال 
لت  و د هفته  ر  د ست  ا گفتني 
به  آبرساني  پروژه   ۱5  ، سالجاري 
شهرها و روستاهاي استان مرکزي با 
اعتباري بالغ بر ۲۰۱ میلیارد ریال به 

بهره برداري مي رسد.

در هفته دولت انجام شد :

بهره برداری از سیستم ارتقاء کیفیت آب شرب شهر فرمهین

مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
استان اردبیل گفت: با همکاری و مشارکت 
تجهیز  و  نوسازی  کل  اداره  و  علوی  بنیاد 
مدارس قرار است در مناطق محروم جنوب 
استان اردبیل واحدهای آموزشی احداث شود.

نوسازی  و  علوی  بنیاد  مشارکت 
مدارس در احداث واحدهای آموزشی

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دولت  ؛  اردبیل  استان  مدارس  نوسازی 
لطفی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری 
با بنیاد علوی در اداره کل نوسازی و تجهیز 
اردبیل اظهار کرد: در قالب  مدارس استان 
این تفاهمنامه قرار است ۱۲ میلیارد تومان 
اعتبار صرف ساخت پروژه های آموزشی شود.

وی تصریح کرد: شش میلیارد تومان 
از این منابع از طریق مساعدت بنیاد علوی 
تأمین خواهد شد و شش میلیارد تومان نیز 
برای  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  کل  اداره 
در  آموزشی  واحدهای  تکمیل  و  ساخت 
اختصاص  کوثر  و  خلخال  شهرستان های 

خواهد داد.
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
 ۱۲ در  مجموع  گفت:  در  اردبیل  استان 
درس  ۲۰ کالس  کوثر  و  خلخال  روستای 
احداث خواهد شد که عمدتا مربوط به مناطق 

محروم و روستایی است.
لطفی افزود: در هفته جاری با انتشار 
آگهی مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکاران 
اقدام خواهیم کرد  پروژه  این  احداث  برای 
واحدهای  این  ساخت  فرصت  اولین  در  تا 
آموزشی با مشارکت بنیاد علوی و نوسازی 

مدارس استان آغاز شود.
وی ضرورت نظارت فنی بر اجرای این 
پروژه ها را با آخرین استانداردها یادآور شد 
و خاطر نشان کرد: قطعا انتخاب پیمانکاران 
یک  قالب  در  پروژه  این  اجرای  در  متعدد 
اجرای  سرعت  به  می تواند  کلی  قرارداد 
ساخت این مدارس کمک کند چرا که ما در 
سال های گذشته سابقه همکاری با خیرین 
و بنیاد برکت را در ساخت چنین واحدهای 

آموزشی داشته ایم و سعی و تالشمان بر این 
خواهد بود تا با شتاب بیشتری این پروژه ها 

به سرانجام برسد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  لطفی 
خود اضافه کرد: در تجهیز تأسیسات حرارتی 
تفاهمنامه  گاز  با همکاری شرکت  مدارس 
کلی با پیمانکاری در سطح استان به امضا 
رسیده که این قرارداد کلی با یک پیمانکار 
روند پیشرفت پروژه ها را محدود کرده چرا 
که در سال های قبل این پروژه ها با حضور 
تعداد زیادی از پیمانکاران انجام می شد که 
اجرای  قبال  در  گرفته  تصمیم  گاز  شرکت 
پروژه و صورت حساب ارائه شده منابع مورد 

نیاز را پرداخت کند.
در این مراسم دبیر پیشرفت و آبادانی 
نماینده  و  خلخال  و  کوثر  شهرستان های 
بنیاد علوی در استان اردبیل بیان کرد: سابقه 
همکاری با نوسازی و تجهیز مدارس استان 
گرمی  در  آموزشی  فضاهای  ساخت  در  را 
داریم که مدیریت این مجموعه با دلسوزی 

پروژه ها  تا  می کند  سعی  مؤثر  تالش  و 
به  فرصت  اولین  در  مختلف  حوزه های  در 

سرانجام برسد.
جنوب  در  کرد:  اظهار  فتاحی  حمید 
استان با محرومیت بیشتری روبه رو هستیم 
مدارس  نوسازی  همکاری  با  قطعا  که 
نیز  آینده  سال های  در  کرد  خواهیم  سعی 
فرسوده  مدارس  بازسازی  و  تخریب  برای 
واحدهای  تجهیز  و  بهسازی  همچنین  و 
تا  بگیریم  نظر  در  را  اعتباری  آموزشی 
به  پروژه ها  این  علوی  بنیاد  مشارکت  با 

سرانجام برسد.
وی تصریح کرد: امیدواریم از فرصت 
باقیمانده فصل کاری در سال جاری برای 
در  پروژه ها  این  اجرایی  عملیات  شروع 
جنوب استان استفاده شده و تا پایان سال 
واحدهای  این  از  بهره برداری  ۱۴۰۱ شاهد 
آموزشی به عنوان باقیات و صالحات برای 
همچون  ارزشی  و  انقالبی  مجموعه های 

بنیاد علوی باشیم.

در قالب تفاهمنامه ای انجام شد

مشارکت بنیاد علوی و نوسازی مدارس در احداث واحدهای آموزشی
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در  توصیه هایــی  ادامــه  در 
جهــت بهبــود رابطــه مدیرعامــل و 
هیئــت مدیــره در جهــت افزایــش 
ــازمان ها  ــی س ــوان ارزش آفرین ت

بیــان می گــردد: 

بــه   : بخشــی ثر ا
آینده نگــری بهــا دهیــد.

در  برتــر  عامــل  مدیــران 
ــن  ــه باالتری ــتیابی ب ــتای دس راس
ســطح بهره بــرداری از ارتباطشــان 
بــا هیئــت مدیــره، تهیــه برنامــه ای 
ــود  ــتور کار خ ــر را در دس آینده نگ
قــرار می دهنــد. مشــارکت در تهیــه 
چنیــن برنامــه ای هیئــت مدیــره را 
بــه ســوی چیــزی فراتــر از وظایف 
ســنتی اش فــرا می خوانــد. خروجی 
ایــن مشــارکت، ورودی موضوعات 
ســازمان مانند اســتراتژی، فناوری، 
فرهنــگ، انعطاف پذیــری، رویکــرد 
ارتبــاط خارجی ســازمان و... خواهد 
بــود. دیــدگاه هــای اعضــای هیئت 
ــد  ــوارد می توان ــن م ــره در ای مدی
بــدون بــه خطــر انداختــن اختیارات 
ــر  ــه اداره بهت ــل، ب ــران عام مدی

ســازمان کمــک کنــد. 

رابطــه ای  ارتباطــات: 
ــته  ــات داش ــر از جلس فرات

ــد. باش
مدیــران عامــل برتــر ارتباطی 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــا رئی ــوی ب ق
برقــرار می کننــد  و از آن حفاظــت 
ــدی  ــات هدفمن ــد و جلس می نماین
ــت  ــک اعضــای هیئ ــک ت ــا ت را ب
ــاد  ــد. ایج ــزار می کنن ــره برگ مدی
روابــط خــوب و شــفاف، مدیــر 
عامــل را قــادر مــی ســازد تــا 
بــه  ســازی  اعتمــاد  فضــای 
ــا  ــد ت ــک می کن ــود آورد و کم وج
مســئولیت های مدیریــت و هیئــت 
مدیــره بــه روشــنی مشــخص 
ــک  گــردد. ایجــاد روابــط بــا ت
تــک اعضــای هیئــت مدیــره، 
ــدگاه  ــل را از دی ــخص مدیرعام ش
در  آن هــا  توانایی هــای  و  هــا 
جهــت هم افزایــی بــا تیــم اجرایــی 
بهره منــد می ســازد و ارتبــاط تــک 
بــه تــک و خصوصــی، بســتر بحث 
فراهــم  را  موضوعاتــی  دربــاره 
ــه آن در  ــن ب مــی آورد کــه پرداخت

گــروه مشــکل تر اســت. 
مدیــران عامل برتــر همچنین 
باعــث ایجــاد ارتبــاط و همــکاری 
ــران  ــره و مدی ــت مدی ــان هیئ می
ارشــد مــی شــوند، کــه ایــن امــر 
ــره  ــت مدی ــود هیئ ــی ش ــث م باع
در مســائل ســازمان اطالعاتــی 
اولویت هــا  از  و  باشــند  داشــته 

ــد. ــت کنن حمای

پــی  در   : بلیت هــا قا
ــید. ــعه باش ــادل و توس تع

مدیــران عامــل برتــر، اعضای 
هیئــت مدیــره را از طریــق فراهــم 
نمــودن خــوراک مناســب، کمــک  
ــود  ــتای بهب ــا  در راس ــد ت می کنن
ــد.  ــت کنن ــازمان حرک ــرد س عمک
بــه عنــوان مثــال مدیرعامل ممکن 
ــواع  ــه ان ــد ک ــنهاد کن ــت پیش اس
ــه  ــا تجرب ــص ی ــی از تخص خاص
ــا  ــره، آن ه ــت مدی ــا هیئ در اعض
را قــادر مــی ســازد تــا موضوعــی 
ــب و کار  ــط در کس ــوزه مرتب از ح
پشــتیبانی  و  ارزیابــی  بهتــر  را 
ــد  ــل می توانن ــران عام ــد. مدی کن
از  را  مدیــره  هیئــت  اثربخشــی 
ــت  ــردن فرص ــم ک ــق فراه طری
هایــی بــه منظــور کســب اطالعات 
در مــورد موضوعاتــی ماننــد تغییــر 
ــای  ــاوری، خطــرات ظهــور رقب فن
ســناریوهای  تغییــر  و  جدیــد 

ــد. ــا دهن ــادی کالن، ارتق اقتص

 : جــی ر خا ن  ینفعــا ذ
ــد  ــی بلن ــر چرای ــد ب تاکی

مــدت!
مدیرعامــل بایــد از ماموریــت 
و ارزش هــای ســازمان آگاه باشــد. 
مدیــران عامــل شایســته می داننــد 
ــش از  ــد بی ــا بای ــن بیانیه ه ــه ای ک
شــعارهایی بــر پوســترهای اداری و 
ــذاری  ــه منظورتأثیرگ ــیله ای ب وس
در تصمیم گیری هــا و رفتارهــای 
ــه حســاب آورده شــوند.  روزمــره ب
ــن  ــر از ای ــران عامــل برت ــا مدی ام
نیــز فراتــر می رونــد. آن هــا هدفــی 
را دنبــال می کننــد کــه عــالوه بــر 
درآمدزایــی بــرای ســازمان، منافــع 
جامعــه را نیــز در بــر بگیــرد. در این 
میــان ضروری اســت یــک رویکرد 
تشــخیص  منظــور  یــه  دقیــق 

ــه،  ــات جامع ــدی ترجیح اولویت بن
ســهامداران و مشــتریان در جهــت 
و  فرصت هــا  از  بهره بــرداری 
مقابلــه بــا ریســک ها اتخــاذ شــود.

ــی: کالن  ــدف اجتماع ه
ــد. بنگری

و  برنامه هــا  ز  ا بســیاری 
اجتماعــی  مســئولیت  اقدامــات 
ــای  ــر از فعالیت ه ــرکت ها فرات ش
ــد.  ــی نمی رون ــط عموم حــول رواب
مجموعــه اقدامــات خیریــه ای کــه 
احساســات خوبــی ایجــاد می کننــد 
ــر  ــدار را ب ــر پای ــل تأثی ــا حداق ام
رفــاه جامعــه دارنــد. مدیــران عامل 
برتــر زمــان خــود را صــرف تفکــر، 
بیــان و حمایــت از هــدف ســازمان 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــود می نماین خ
ــر  ــر تصوی ــه تأثی ــوط ب ــر مرب ام
ــت.  ــره اس ــور روزم ــزرگ در ام ب
آن هــا تالشــی جــدی بــرای ایجاد 
ــی  ــول اخالق ــت اص ــغل، رعای ش
مرتبــط بــا کارکنــان، بهبــود تجربه 
مشــتری و کاهــش آســیب های 
زیســت محیطــی ناشــی از عملیات 
انجــام می دهنــد. آنچــه کــه بــرای 
ذینفعــان اهمیــت دارد، نتایــج قابل 
ــد  ــات موی ــت. مطالع ــاهده اس مش
ایــن مطلــب اســت کــه 87 درصــد 
از مشــتریان مــی گوینــد کــه 
ــح  ــرکت هایی را ترجی ــد از ش خری
می دهنــد کــه از موضوعــات مــورد 
ــد.  ــتیبانی کنن ــا پش ــه آن ه عالق
رهبــران باهــوش مــی داننــد کــه 

آن هــا بــرای اجــرای وعــده هــای 
ــود.  ــد ب خــود پاســخگو خواهن

تعامــالت: اولویت بنــدی 
کنیــد و حالــت دهید.

مدیــران عامــل برتــر بــه 
صــورت نظام منــد اولویت بنــدی 
می کننــد، فعاالنــه برنامه ریــزی 
ــا ذینفعــان خارجــی  می نماینــد و ب
شــرکت در جهــت ایجــاد انگیــزه، 
ــران  ــد. مدی ــرار می کنن رابطــه برق
 B۲B هــای  ســازمان  عامــل 
و  ارزش  باالتریــن  بــر  معمــواًل 
ــود  ــوه خ ــتری بالق ــن مش بزرگتری
ــد  ــران ارش ــد. مدی ــز می کنن تمرک
 B۲C شــرکت های  یــی  جرا ا
معمــواًل دوســت دارنــد بــدون 
اطــالع قبلــی از فروشــگاه ها و 
ســایر محل هایــی کــه خــط مقــدم 
می شــوند،  محســوب  ســازمان 
بازدیــد کننــد تــا تجربه مشــتری را 
ــد،  ــه می ده ــه کســب و کار ارائ ک
بهتــر درک کننــد. عــالوه مدیــران 
عامــل برتــر بــر وقــت خــود را بــا 
ــا ۲۰ ســرمایه گــذار مهــم و  ۱5 ی
محــوری شــرکت  خــود می گذرانند 
)خصوصــا دســته ای کــه از دانــش 
بیشــتر  و  برخوردارنــد  باالتــری 
ــا موضوعــات و مســائل شــرکت  ب
درگیرنــد( و بقیــه را بــه مدیــر 
ــی ارتبــاط  ــی و دپارتمــان متول مال
اختصــاص  ســرمایه گذاران  بــا 
هــای  گــروه  می دهنــد. ســایر 
سیاســتگذاران،  )ماننــد  ذینفــع 
گــروه هــای حمایتــی خــاص، 
ــز  ــاد و...( نی ــازمان های مردم نه س
بــه بخشــی از وقت مدیریت ارشــد 
نیــاز دارنــد. مدیــران عامــل برتــر 
ــی  ــزی م ــه چی ــه چ ــد ک می دانن
خواهنــد بــه انجــام برســد. لــذا بــه 

خوبــی بــرای آن آمــاده می شــوند و 
ارتباطــات بــا محوریــت پیــام "چرا 
ــان را  ــا مخاطب ــا" ب ــازمان آن ه س
ــن راســتا  ــد. در ای ــرار می نماین برق
بــا دقــت خواســته های ذینفعــان را 
دریافــت می کننــد و بــا توجــه بــه 
امکاناتشــان راه حــل مناســب ارائه 

ــد. می  دهن

 : س حســا ت  لحظــا
ــش  ــری را پی ــاف پذی انعط
از بحــران ایجــاد کنیــد.

شایســته  عامــل  مدیــران 
می کننــد  حاصــل  ن  طمینــا ا
یــک  از  آن هــا  شــرکت   کــه 
ــک،  ــر ریس ــی موث ــوی عملیات الگ
فرهنــگ  و  حاکمیتــی  ســاختار 
ــت.  ــوردار اس ــک پذیری برخ ریس
رهبــران برتــر پــا را فراتــر از ایــن 
می گذارنــد و بــا مشــارکت هیئــت 
مدیــره شــو ک های بــزرگ، وقایــع 
ــران  ــایر بح ــادی کالن و س اقتص
ــکان  ــی را در حــد ام هــای احتمال
لیــل  د  . می کننــد پیش بینــی 

خوبــی بــرای ایــن کار وجــود دارد؛ 
ــران"  ــه "بح ــه کلم ــی ک عناوین
ــال  ــرکت ها از س ــام ش ــار ن در کن
اســت،  آمــده   ۲۰۱7 تــا   ۲۰۱۰
نســبت بــه دهــه پیشــین 8۰ درصد 
ــران  ــت. مدی ــه اس ــش یافت افزای
عامــل برتــر می داننــد کــه بیشــتر 
بحــران هــا از الگوهــای قابــل 
پیــش بینــی پیــروی می کننــد؛ لــذا 
ــه  ــری ب ــی و انعطاف پذی ــا آمادگ ب
اســتقبال ایــن دســت از ریســک ها 
می رونــد. بــر همیــن اســاس یــک 
ســند یــا برنامــه پاســخ بــه بحــران 
تهیــه می شــود کــه نقش هــای 
ــه  ــای کمیت ــری، پیکربندی ه رهب
ــاب آوری،  ــت های ت ــران، تس بح
ــات و رویکردهــای ارتباطــی  اقدام
را مشــخص می نمایــد. عــالوه بــر 
ــاب آوری  ــد ت ــران نیازمن ــن مدی ای
چراکــه  هســتند.  نیــز  فــردی 
خشــم ذینفعــان در دوران بحــران، 
تاثیراتــی را متوجــه شــخص آن هــا 

ــود.  ــد نم ــان خواه و اطرافیانش

ی  ر کا ی  هــا ر هنجا
شــخصی: کاری را انجــام 
دهیــد کــه فقــط شــما مــی 

توانیــد انجــام دهیــد.
مدیــران عامــل مــی تواننــد به 
ــر  راحتــی از شــرایط و وقایــع متأث
ــه  ــا توج ــر ب ــن ام ــه ای ــوند؛ ک ش
ــودن  ــر ب ــتردگی و خطی ــه گس ب
مســئولیت آن هــا قابل درک اســت. 
ــکده  ــس دانش ــه رئی ــور ک همانط
نیتیــن  هــاروارد،  کار  و  کســب 
"مدیــران  می گویــد،  نوهریــا۱ 
عامــل درمــورد کلیــه امور ســازمان 
تحــت امــر خود پاســخگو هســتند. 
روزمرگــی آن هــا جلســات بــی 
1. Nitin Nohria

انبوهــی  بــا  و مواجهــه  پایــان 
همچنیــن   " ایمیل هاســت.  از 
ــی از آن  ــی حاک ــات فراوان مطالع
ــران  ــیاری از مدی ــه بس ــت ک اس
تنهایــی،  تأثیــر  تحــت  عامــل 
ــری  ــدی، خشــم، تحریک پذی ناامی
و خســتگی قــرار دارنــد. در حالــی 
ــد  ــی نمی توان ــچ مدیرعامل ــه هی ک
بــه طــور کامــل از ایــن احساســات 
فــرار کنــد، رهبــران برتــر می داننــد 
کــه اگــر بــا راهکارهایــی بــه 
بهزیســتی خــود کمــک کننــد، 
خدمــات بهتــری در شــرکت ارائــه 

ــود. ــد نم خواهن

دســتیاران اداری: زمــان 
ــت  ــرژی خــود را مدیری و ان

کنیــد.
ــل،  ــران عام ــن مدی موفق تری
)اغلــب شــامل  دفتــری  کادری 
اجرایــی  دســتیار  دو  یــا  یــک 
بســیار ماهــر و فــردی کــه متولــی 
ارتبــاط بــا کارکنــان باشــد( جمــع 
می کننــد کــه اولویــت هــای آن هــا 

را بــه جزئیــات بداننــد و بــه آن هــا 
کمــک کننــد وقــت ارزشــمند 
ــی  ــام کارهای ــرف انج ــود را ص خ
کننــد کــه فقــط آن هــا می تواننــد 
انجــام دهنــد.  بــه عنــوان مثــال، 
دفتــر مدیــر عامــل بایــد بــا دقــت 
ــر  ــات مدی ــای جلس ــام جنبه ه تم
عامــل را ترســیم کنــد: دســتور کار، 
شــرکت کننــدگان، آماده ســازی )از 
ــرای  ــی" ب ــان تنهای ــه "زم جمل
مدیرعامــل بــرای انعــکاس نقطــه 
نظــرات مــورد نیــاز قبــل از جلســه 
و آمــاده شــدن(، تــدارکات، نتایــج 
مــورد انتظــار و پیگیــری. مدیــران 
بایــد مشــارکت خــود را در امــوری 
کــه دیگــران می تواننــد بــا آن 
ســر و کار داشــته باشــند محــدود 
کننــد و بــرای مقابلــه بــا تحــوالت 
غیــر منتظــره وقــت صــرف نمایند. 
ــه  ــن ب ــران همچنی ــن مدی بهتری
ــد  ــر خــود می آموزن ــدان دفت کارمن
ــه  ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــا ب ت
شخصی شــان  زمــان  مدیریــت 
نــرژی  ا  ، می دهنــد همیــت  ا
مدیرعامــل را نیــز مدیریــت کننــد.

در  خــود  از  دورنمــا: 
مقابــل غــرور محافظــت 

نماییــد.
کــه  اســت  آســان  بســیار 
ــه نفــس  ــران دچــار اعتمــاد ب مدی
بیــش از حــد و غــرور شــوند. 
ــه  ــد ک ــی نمی کش ــفانه طول متاس
ــس  ــل پ ــران عام ــیاری از مدی بس
از تصــدی ایــن جایــگاه، از گفتــن 
ــاز  ــر ب ــم" س ــی دان ــه "نم کلم
ــا  ــک ی ــت کم ــد، درخواس می زنن
می کننــد  متوقــف   را  بازخــورد 
ســرکوب  را  انتقــادات  همــه  و 

ــروه  ــر گ ــران برت ــد. رهب می نماین
کوچکــی از همــکاران قابــل اعتماد 
مشــاوره های  ارائــه  بــرای  را 
محتاطانــه و فیلتــر نشــده تشــکیل 
مــی دهنــد. از جملــه مــواردی 
کــه شنیدنشــان خوشــایند نیســت؛ 
امــا آگاهــی از آن هــا مهــم اســت. 
همچنیــن نیــاز اســت کــه بخشــی 
از زمان شــان را بــا کارکنــان در 
ســطوح مختلــف ســازمان بگذرانند 
تــا تصویــری واقعــی از نحــوه 
انجــام کار و خدمــت بــه مشــتری 
داشــته باشــند. ایــن امــر نــه تنهــا 
ــران  ــرای مدی ــی ب ــی عال راهنمای
عامــل اســت بلکــه انگیــزه ای 
بــرای همــه بدنــه ســازمان اســت. 
برتــر  عامــل  مدیــران  نهایتــا 
بــه صــورت مــداوم بــه خــود 
ــگاه  ــه جای ــد ک ــادآوری می کنن ی
ــی  ــازمان موقت ــد س ــت ارش مدیری
ــه  ــت ک ــش نیس ــن نق ــت و ای اس
آن هــا و اهمیــت آن هــا را تعریــف 

یــد. می نما

چگونــه مدیــران عامــل 
ــور  ــران عب ــد از بح می توانن

کننــد؟
بحران هــا هیچــگاه ناپدیــد 
نمی شــوند. بحران هــا می تواننــد 
در قالــب اشــکال و انــواع گوناگونی 
کــه  هنگامــی  شــوند.  ظاهــر 
ســازوکارهای معمــول تصمیــم 
ــی  ــی رود، تعادل ــن م ــری از بی گی
کــه از پیــش وجــود داشــت ناپدیــد 
می شــود و ســطح عدم اطمینــان 
ــه  ــی ک ــه های ــی رود و روی ــاال م ب
پیــش از بحــران، بــرای اتخــاذ 
قــرار  اســتفاده  مــورد  تصمیــم 
ــر بخــش نخواهنــد  می گرفتنــد، اث
مســتلزم  وضعیــت  ایــن  بــود. 
راه کارهــای جدیــد اســت. مدیــران 
عامــل بایــد اطمینــان حاصــل کنند 
که ســازمان تحــت فرمانشــان این 
راه حل هــا را قبــل از اینکــه خیلــی 
دیــر شــود، بیابــد. هدایــت شــرکت 
وظیفــه ای  لحظاتــی  چنیــن  در 
ــس  ــر ک ــده ه ــه از عه ــت ک اس
جــز یــک رهبــر توانــا خارج اســت. 
در ایــن میــان مدیریــت ارشــد 
ــگاه،  ــه جای ــه ب ــا توج ــی، ب اجرای
اختیاراتــی  و  چانه زنــی  تــوان 
ــکان  ــه ام ــت ک ــا فردیس دارد تنه
برقــراری تعــادل میــان منافــع 
ذینفعــان و تضمیــن حیات ســازمان 
را داراســت. در ادامــه راهکارهایــی 
ــت  ــاز اس ــه نی ــردد ک ــان می گ بی
ــردد و  ــازی گ ــازمان پیاده س در س
مخاطــب اول آن مدیرعامل اســت.

ــریع  ــخ س ــه پاس کمیت
ــد. ــکیل دهی تش

عوامــل  کــه  شــرایطی  در 
بیرونــی رو بــه وخامت گذاشــته اند، 

معیــار  بــا  صرفــا  تصمیمــات 
نمی شــوند؛  ســنجیده  کیفیــت 
ــز  ــر نی بلکــه ســرعت اتخــاذ تدابی
اهمیــت باالیــی پیــدا می کنــد. 
در ایــن میــان نیــاز اســت بــه 
جهــت دور زدن بروکراســی اداری 
و حفــظ کیفیــت تصمیم گیــری، 
کمیتــه ای متشــکل از افــراد کلیدی 
ــر  ــت نظ ــازمان تح ــرگان س و خب
ــا  ــود و ب ــکیل ش ــل تش مدیرعام
اختیــار کافــی، پاســخ های ســریع و 
مقتضــی شــرایط را طراحــی نماید.

در  را  انعطاف پذیــری 
ــد. ــرار دهی ــتور کار ق دس

ــه  ــت ک ــب نیس ــای تعج ج
بســیاری از شــرکت هــا بــرای 
رویــدادی ماننــد شــیوع کووید-۱۹ 
ــای  ــا رویکرده ــد. ب ــاده نبودن آم
ــر  ــک، اکث ــت ریس ــول مدیری معم
شــرکت هــا درک محــدودی از 
میــزان آســیب پذیری هــا داشــتند. 
در مراحــل اولیــه همه گیــری، یــک 
بررســی از کســب و کارها فعــال در 

ــد  ــه 7۰ درص ــان داد ک ــن نش چی
ــالل  ــرای اخ ــه ای ب ــا برنام آن ه
ــرای  ــن، ب ــره تامی ــدی در زنجی ج
ــد. در  ــه ندارن ــد هفت ــش از چن بی
چنیــن شــرایطی ســازمان ها ملــزم 
ــه پیاده ســازی انعطاف پذیــری در  ب
ســطوح اســتراتژیک و عملیاتــی و 
در حوزه هــای محصــول، ســاختار، 
روش های تامین مالی و... هســتند. 
ــر ایــن، ایجــاد انعطــاف  مضــاف ب
پذیــری در برابــر حــوادث غیر قابل 
پیــش بینــی ماننــد شــیوع بیماری، 
قابلیت هــای  بایــد  شــرکت ها 
ریســک  اســتراتژیک  مدیریــت 
واقعــی را توســعه دهنــد کــه فراتــر 
از رونــد معمــول مدیریــت ریســک 
بخــش  می باشــد.  نی  زما ســا
مدیریــت ریســک ســازمانی در 
مدیریــت ریســک های گسســته 
ــا  ــت؛ ام ــش اس ــی۲ اثربخ عملیات
مدیریــت ریســک ســازمانی ســنتی 
بــه ســادگی بــرای موقعیــت هــای 
ــارت  ــه عب ــا ب ــده، ی ــیار پیچی بس
دیگــر کــم احتمــال امــا بــا تأثیــر 
ــد-۱۹ طراحــی  ــد کووی ــاد، مانن زی

نشــده اســت.

ین  تر یر ســیب پذ آ
ــازمان را  ــاد س ــاط و ابع نق
ــد. ــد کنی ــایی و رص شناس
اجرایــی  ارشــد  مدیریــت 
بــه جهــت مدیریــت شــرایط و 
مواجهــه بــا تهدیــدات بیرونــی- با 
همــکاری نزدیــک  هیئــت مدیــره 
تدویــن  فرآینــد  می باســت   –
برنامــه اســتراتژیک و  عملیاتــی 
ــی  ــر اجرای ــی چابک ت ــه صورت را ب
کنــد. مدیرعامــل و هیئــت مدیــره 
بایــد در برنامه ریزی هــای خــود 
2. Discrete operational risk

تمــام  و  باشــند  انعطاف پذیــر 
راه حل هــای ممکــن بــرای خــروج 
ــد. در  ــر بگیرن ــران را در نظ از بح
ایــن میــان ضروریســت مــوارد زیر 
در فرآینــد تحلیــل و برنامه ریــزی، 

ــرد. ــرار گی ــد نظــر ق م
ــرایط  ــن ش ــادی از ای ــه ابع چ
ویــژه در ســازمان تاثیــر می گــذارد؟

آســیب پذیری جنبــه ســازمان 
؟ ست کجا

از  مانــع  می تــوان  چگونــه 
ــد؟ ــر ش ــرایط بدت ــروز ش ب

و  مالــی  امــور  بــه 
یــد  د ی  ر ا یه گذ ما ســر
ویــژه ای داشــته باشــید.
ــره  ــت مدی ــل و هیئ مدیرعام
ــی  ــرات احتمال ــاره تغیی ــد درب بای
ــرمایه گذاری  ــی و س ــور مال در ام
ــد.  ــو کنن ــث و گفتگ ــازمان بح س
ــل  ــد- ۱۹ شــفاف، قاب ــر کووی تاثی
نیســت؛  خطــی  و  پیش بینــی 
تعامــل  –بــا  مدیرعامــل  لــذا 
نزدیــک هیئــت مدیــره- بایــد 
در  ســازمان  توانایــی  دربــاره 
ــای  ــا کمک ه ــازات ی ــن امتی تامی
ــا  ــد. آن ه ــر کنن ــده فک ــی آین مال
ــی  ــه خدمات ــه چ ــد ک ــد بدانن بای
ــا  ــاق ب ــرای انطب ــت ب ــن اس ممک
سیاســت های اتخــاذ شــده )ماننــد 
نیــاز  اجتماعــی(  فاصله گــذاری 
ــه  ــات چگون ــن تصمیم ــد و ای باش
در بودجــه تاثیــر می گذارنــد. در 

ــدگاری  ــه مان ــد ب ــد بای ــن فرآین ای
ت  مــد بلند و  ت  ه مــد تا کو
دارایی هــای ســازمان توجــه شــود.

اقدامــات  و  راه کارهــا 
ســناریوهای  بــر  مبتنــی 
و  شناســایی  را  احتمالــی 

ارزیابــی کنیــد.
م  عــد بــه  جــه  تو بــا 
و  ن  ا و ا فــر ی  ن هــا طمینا ا
جهــان  روی  پیــش  ابهام هــای 
در بحــران شــیوع ویــروس کرونــا 
و آینــده نامشــخصی کــه ایــن 
بحــران بــرای ســازمان ها و کســب 
و کارهــا ترســیم کــرده اســت، 
ابزارهــای ســنتی تصمیم ســازی 
و  نیســتند  بهره بــرداری  قابــل 
کارشناســان امــر مجبــور بــه اتخاذ 
ایــن  در  دیگــری  رویکردهــای 
ــتا،  ــن راس ــتند. در ای ــه هس زمین
برنامه ریــزی ســناریو می توانــد بــر 
کاســتی های ابزارهــای کالســیک 
ــاز  ــد نی ــن فرآین ــد. در ای ــه کن غلب
اســت محرک هــای بالقــوه و عــدم 
ــر  ــوند. ب ــایی ش ــا شناس قطعیت ه
ــا  ــدم قطعیت ه ــع ع ــاس تجمی اس
ســناریوها تدویــن گردنــد و نهایتــا 
ــا  ــناریوها، راه کاره ــای س ــر مبن ب
ــایی و  ــی شناس ــات مقتض و اقدام

ــد. ــی گردن ارزیاب

ر  ا تکــر ن هــا  ا بحر
بــرای  پــس  می شــوند؛ 
بحران هــای آتــی آمــاده 

شــوید.
کرونــا آخرین چالشــی نیســت 
ایــن  لــذا  کــه رخ داده اســت. 
ــه  ــت برنام ــی اس ــاز حیات ــک نی ی
ــا  ــه ب ــت مواجه ــه جه ــژه ای ب وی
ــده وجــود داشــته  ــای آین بحران ه

دربــاره   مــا  تحقیقــات  باشــد. 
اثربخشــی پاســخ های ســازمانی 
بــه بحران هــای شــبیه بــه کویــد-

۱۹ نشــان می دهــد کــه دو اقــدام 
ــترین  ــتی، بیش ــی و پیشدس آمادگ
احتمــال را بــرای موفقیــت نهایــی 
آمــاده شــدن  می کنــد.  ایجــاد 
بــرای مدیریــت بحــران بعــدی )یــا 
ــران  ــدی بح ــه بع ــل، مرحل حداق
ــیار  ــاد بس ــال زی ــه احتم ــی( ب فعل
ــت  ــش موق ــک واکن ــر از ی موثرت
اســت کــه در اوج بحــران بــه 

ــد. ــت برس فعلی

ــی  ــری کاف ــی فک آمادگ
ــت. نیس

کت ها  شــر ز  ا ی  ر بســیا
ــه جهــت  ــا ب ســناریوهایی را صرف
ایجــاد آمادگــی فکری درذ شــرایط 
غیــر منتظــره طراحــی می نماینــد؛ 
ــی  ــه تنهای ــا آمادگــی فکــری ب ام
کافــی نیســت. ســناریوها بایــد بــا 
توجــه بــه مهمتریــن ریســک های 
موجــود در فضــای کســب و کار در 
هــر زمان بــه روز و متناسب ســازی 
شــوند. در این شــرایط ســناریوهای 
از پیــش طراحی شــده بایــد بتوانند 
فشــار ناشــی از بحــران را کاهــش 
دهنــد. یــک مرکــز فرماندهــی، بــا 
یــک تیــم اختصاصــی کوچــک که 
ــرا را  ــری و اج ــی تصمیم گی توانای
ــته  ــران داش ــا بح ــه ب ــرای مقابل ب
پیچیدگــی  نــد  می توا باشــند، 
ســازمانی را در شــرایطی همچــون 
بحــران شــیوع کرونــا کاهــش 

دهــد.

ز  ا ن  یتــا خته ها مو آ
ــی را  ــران فعل ــت بح مدیری

کنیــد. مســتند 
هنگامــی کــه ســازمان موفق بر 
بحــران غلبــه کند،به جای بازگشــتن 
بــه روال عــادی بایــد تــالش کنــد تا 
فرصــت ارزشــمند بــرای یادگیــری از 
دســت نــرود. حتــی هنــگام بحــران، 
بایــد پاســخ ها و تاثیراتــی را کــه 
مثــال از بحرانــی مثل ویــروس کرونا 
گرفتــه شــده اســت را مستندســازی 
ــورد بررســی  ــده م نمــود کــه در آین

قــرار گیــرد. 

ــس از  ــای پ ــرای دنی ب
ــوید. ــاده ش ــران آم بح

بایــد بدانیــم کــه بحــران 
ــف،  ــای مختل ــه صورت ه ــا ب کرون
ــا را  ــه م ــا و جامع ــب و کاره کس
دســتخوش تغییراتــی می کنــد. بــه 
ــب و  ــاال کس ــال؛ احتم ــوان مث عن
کارهــای آنالیــن، آمــوزش آنالیــن 
بهداشــت  در  ســرمایه گذاری  و 
می کنــد.  تقویــت  را  عمومــی 
چگونگــی  در  تغییــر  همچنیــن 
پیکربنــدی زنجیره هــای تامیــن 
در شــرکت ها و ایجــاد رونــدی 
ــه  ــتگی ب ــه دور از وابس ــد ب جدی
دیگــر  از  بــزرگ  کارخانه هــای 
ــمت  ــی قس ــت. وقت ــرات اس تغیی
ــا  ــران کرون ــی بح ــی و اصل حیات
طــی شــد، ســازمان ها بایــد در 
ــران  ــن بح ــه ای ــد ک ــر بگیرن نظ
خواهــد  ایجــاد  تغییراتــی  چــه 
ــاد  ــزی ی ــه چی ــا چ ــرد و نهایت ک
ــا را در  ــد آن ه ــا بتوانن ــد ت گرفته ان
ــت  ــیوه های مدیری ــا و ش برنامه ه

ــد. ــس کنن ــود منعک خ
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مديران عامل در بحران
مقاله ای که به پیوست ارائه می شود، با توصیف وضعیت بحرانی فعلی و نقش حیاتی مدیران عامل در بقای سازمان های 
تحت امرشان،ابتدا به تشریح مدلی در جهت دستیابی مدیران به شایستگی پرداخته است؛ سپس با تجمیع و تلخیص 
گزارشات موسسات مشاوره مدیریت بین المللی برتر،  راهکارهایی در جهت عبور از بحران ارائه کرده است. مقاله پیوست 

توسط اینجانب نریمان باوندی، کارشناس طرح و برنامه شرکت آیریس ویرا ویژن تهیه و تنظیم شده است.
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آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب امیرحسین نیکو فال

مالک خودرو پژو پارس  مدل ۱۳۹۴به شماره شهربانی ۹۹ ایران 
۹5۹ ل ۹۱ وشماره بدنه

ه  ر Nشما A A N ۰ ۱ C E ۰ F H ۲ ۶ 8 ۶ ۰ ۳
موتور۱۲۴K۰7۱۶5۳۲بعلت فقدان سندو شناسنامه تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی نورآباد
برگ سبزو سند تراکتور کشاورزی

به مالکیت  عباس علی عبدی
مدل ۱۳۹۰

شماره شهربانی:۳۱ ایران ۹۶5ک ۱۱
L۰۲7۶7 :شماره شاسی

LFW۰۴78۲X :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مسـی  »لئـو«  آنـدرس  لیونـل 
 Lionel :کوچیتینـی )به اسـپانیایی
 Andrés  »Leo« Messi
فوتبـال  بازیکـن   )Cuccittini
اهـل کشـور آرژانتین اسـت که برای 
باشـگاه بارسـلونا و تیم ملی آرژانتین 
در پسـت های مهاجـم و بـال بـازی 
می کنـد. وی اولیـن و تنهـا بازیکـن 
در تاریـخ فوتبال اسـت که شـش بار 
فاتـح عنـوان بهتریـن بازیکـن سـال 
برنـدٔه  بـار  فوتبـال جهـان و شـش 
جوایـز تـوپ طـال و کفـش طـالی 
از  بسـیاری  لـذا  شده اسـت؛  اروپـا 
صاحب نظـران برجسـته او را بهترین 

بازیکـن تاریـخ فوتبـال می داننـد.
ملـی  تیـم  کاپیتـان  اکنـون  او 
فوتبـال آرژانتیـن و باشـگاه فوتبـال 
بارسـلونا اسـت. مسـی در ۲۱ سالگی 
تـوپ  اولیـن   ،۲۰۰۹ سـال  یعنـی 
وی  کـرد.  دریافـت  را  طالیـش 
عنـوان  دریافـت  نامـزد  همچنیـن 
بهتریـن بازیکن سـال فوتبـال جهان 
بـا  را  خـود  موفقیت هـای  شـد. وی 
تـوپ طالهـای سـال های  دریافـت 
 ،۲۰۱۲  ،۲۰۱۱  ،۲۰۱۰  ،۲۰۰۹
۲۰۱5 و ۲۰۱۹ تکمیـل کـرد. او در 
جایـزٔه   ۲۰۱5 و   ۲۰۱۱ سـال های 
بهترین بازیکن سـال اروپا را دریافت 
کـرد. مسـی در ۲۴ سـالگی بهتریـن 
در  بارسـلونا  باشـگاه  تاریـخ  گلـزن 
تمامـی رقابت هـا شـد. لئـو در سـن 
۲5 سـالگی جوانتریـن بازیکـن تاریخ 
رقابت هـای اللیـگا لقـب گرفـت که 
توانسـته ۲۰۰ گل در ایـن لیـگ بـه 
ثمـر برسـاند؛ از او می تـوان به عنوان 
بهتریـن بازیکـن نسـل خود نـام برد. 
همچنیـن وی از دیدگاه کارشناسـان 
بـزرگ فوتبـال و تحقیقات کالج هلند 
باهوش تریـن بازیکن دنیا به حسـاب 
می آیـد؛ بازیکنـی کـه در یک صـدم 
ثانیـه توانایـی تصمیم گیـری بـا توپ 

دارد. را 
مسـی اولیـن بازیکنی اسـت که 
بـه عنـوان بهتریـن بازیکـن زیر ۲۱ 
سـال جهـان برگزیـده شده اسـت. او 
سـال  بازیکـن  بهتریـن  هم چنیـن 

فوتبـال جهـان در سـال های ۲۰۰۹، 
 ،۲۰۱5 و   ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۱  ،۲۰۱۰
حیـث  ایـن  از  و  ۲۰۱۹بوده اسـت 
و  او  بـازی  اسـت. شـیؤه  رکـورددار 
شده اسـت  باعـث  یـش  یی ها نا ا تو
کـه وی بـا دیه گـو مارادونـا مقایسـه 
شـود؛ این در حالی اسـت که مارادونا 
مسـی را »جانشـین« خـود می دانـد. 
تکنیـک و هـوش بسـیار بـاالی این 
بـزرگان  کـه  شـده  باعـث  بازیکـن 

فوتبـال بـه سـتایش او بپردازنـد.
مسـی بهتریـن گلـزن و بهترین 
تاریـخ  و  اللیـگا  تاریـخ  گل  پاسـوِر 
می آیـد.  به شـمار  بارسـلونا  باشـگاه 
او توانسـت در سـال ۲۰۱۲ صاحـب 
یـک  در  زده  گل  بیشـترین  رکـورد 
ایـن  البتـه  ۹۱ گل شـود.  بـا  سـال 
رکـورد را فیفا ثبت نکرد.]۱8[ مسـی 
بـه همـراه بارسـلونا ده بـار قهرمـان 
اللیـگا، شـش بـار قهرمـان کوپا دل 
ری )جـام حذفی اسـپانیا(، هشـت بار 
قهرمـان سـوپرجام اسـپانیا، چهار بار 
قهرمـان لیـگ قهرمانـان اروپا، سـه 
بار قهرمان سـوپرجام اروپا و سـه بار 
قهرمـان و یک بـار نایب قهرمان جام 
باشـگاه های جهان شده اسـت. مسی 
اولیـن و تنهـا بازیکنـی اسـت که در 
چهـار رقابت لیگ قهرمانـان اروپا به 
عنـوان آقـای گلی دسـت یافته اسـت 
و رکـورددار بیشـترین هت تریـک در 
تاریخ اللیگا اسـت. او در سال ۲۰۱۲ 
در لیـگ قهرمانـان اروپـا تاریخ سـاز 
شـد و رکـورد بیشـترین گل در یـک 
تصاحـب  را  قهرمانـان  لیـگ  بـازِی 
کـرد. همچنیـن در یـک فصـل لیگ 
رسـاند  ثمـر  بـه  گل   ۱۴ قهرمانـان 
و بـه رکـورد خـوزه آلتافینـی رسـید. 
زده  گل  بیشـترین  رکـورد  مسـی 
فصـل  در  را  اروپایـی  لیگ هـای  در 
۱۲–۲۰۱۱ بـه نـام خـود ثبـت کرد. 
او در همـان فصـِل اللیـگا رکورد 5۰ 
گل را از خـود بـه جـای گذاشـت و 
همچنیـن اولیـن بازیکنـی شـد کـه 
یـک  در  مختلـف  رقابـت  شـش  در 
فصـل، هـم گل زده و هـم پاس گل 
داده اسـت. لئـو در ۱۶ فوریـه ۲۰۱۳، 

سـیصدمین گل خود در تیم بارسـلونا 
را بـه ثمـر رسـاند و باالخـره در ۲7 
سـپتامبر ۲۰۱۴ توانست چهارصدمین 
خـود  فوتبـال  حرفـه ای  دوران  گل 
را در بـازی مقابـل گرانـادا بـه ثمـر 
در   ۲۰۱۳ مـارس   ۳۰ در  او  رسـاند؛ 
لـی  متوا بـازی  یکمیـن  و  بیسـت 
در اللیـگا موفـق بـه گلزنـی شـد و 
در  کـه  شـد  تاریـخ  بازیکـن  اولیـن 
یـک لیگ حرفـه ای فوتبـال در تمام 
همـٔه  برابـر  در  متوالـی  بازی هـای 
تیم هـا موفق به گلزنی شده اسـت. او 
در مـارس ۲۰۱۴ مقابـل رئال مادرید 
موفـق بـه هت تریک شـد تـا صاحب 
رکـورد بیشـترین هت تریک در تاریِخ 

شود. ال کالسـیکو 
مسـی یکی از اعضـای تیم ملی 
جهانـی  جـام  در  آرژانتیـن  جوانـان 
توانسـتند  کـه  بـود   ۲۰۰5 جوانـان 
قهرمان آن مسـابقات شوند. او در آن 
مسـابقات بهترین بازیکن و همچنین 
شـد.  مسـابقات  آن  گلـزن  بهتریـن 
مسـی در المپیک پکن نیـز به همراه 
تیـم ملـی آرژانتین به مقـام قهرمانی 
دسـت یافت. او تیم ملی کشـورش را 
در تورنمنت هایـی همچـون جام های 
و   ۲۰۱۴  ،۲۰۱۰  ،۲۰۰۶ جهانـی 
۲۰۱8 و مسـابقات کوپـا آمریـکا در 
سـال های ۲۰۰7 و ۲۰۱۱ همراهـی 
کرده اسـت. وی جوانتریـن آرژانتینی 
بـازی  جهانـی  جـام  در  کـه  اسـت 
کـرده و موفق بـه گلزنی شده اسـت. 
همـراه  بـه  مسـی   ۲۰۰8 سـال  در 
تیـم فوتبـال آرژانتیـن، مـدال طالی 
سـال  در  کـرد.  کسـب  را  المپیـک 
۲۰۱۳، اسـپورتزپرو او را در ردٔه دوم 
پولسـازترین ورزشـکار جهـان جـای 
بـا   ۲۰۱۴ سـال  در  مسـی  داد.]۱۹[ 

کسـب چهار عنـواِن بهتریـن بازیکن 
زمین در چهار بـازِی متوالی آرژانتین 
را بـه فینـال جام جهانی رسـاند. وی 
همچنیـن جایـزٔه تـوپ طـالی جـام 
جهانـی را بـه عنوان بهتریـن بازیکن 

آن تورنمنـت ازآن خـود کـرد.
لیونل مسـی تنهـا بازیکن تاریخ 
فوتبـال اسـت کـه شـش تـوپ طال 
را بـه دسـت آورده و دارای رکـورد 
بیشـترین توپ طالی متوالی )کسب 
نیـز  پیاپـی(  به طـور  طـال  تـوپ   ۴
می باشـد. همچنیـن تنها فوتبالیسـت 
تاریـخ محسـوب می شـود کـه برندٔه 
ورزشـکار  )بهتریـن  لوریـس  جایـزٔه 

سـال جهـان( شده اسـت.

مشروح مصاحبه مسی؛ 
چرا می خواستم بروم

از کـش و  : بعـد  آی اسـپورت 
قوس هـای فراوان و شـایعات زیادی 
کـه دربـاره آینده لیونل مسـی مطرح 
شـده بـود، این فوق سـتاره آرژانتینی 
بـا  ای  مصاحبـه  در  پیـش  دقایقـی 
سـایت گل بـه شـکل رسـمی اعالم 
کـرد که یـک فصل دیگـر به کارش 
در نوکمـپ ادامه خواهد داد. در اینجا 
می توانیـد متن کامـل مصاحبه لیونل 

مسـی بـا سـایت گل را بخوانید.
رئیـس  و  باشـگاه  بـه  -مـن 
اطـالع دادم کـه مـی خواهـم بـروم. 
موضـوع  ایـن  سـال  تمـام  در  مـن 
را بـه او گفتـم. اعتقـاد داشـتم کـه 
زمان رفتن فرارسـیده است. احساس 
کردم که باشـگاه بـه بازیکنان جوان 
و جدیدتـری احتیـاج دارد. در واقـع 
معتقـد بـودم کـه زمـان حضـور مـن 
در بارسـلونا بـه پایان رسـیده اسـت. 
بسـیار متاسـف شـدم چراکه همیشـه 

گفتـه بـودم می خواهـم بـه کارم در 
اینجـا پایـان دهـم.

-سـال بسـیار سـختی بـود. من 
رختکـن  و  هـا  بـازی  تمرینـات  در 
کـردم.  تحمـل  را  زیـادی  سـختی 
همـه چیـز برایم دشـوار شـد و زمان 
بـه گونـه ای پیش رفت که بـه دنبال 
جاه طلبـی جدیـدی باشـم. بـه خاطر 
در  مونیـخ  بایـرن  مقابـل  شکسـت 
لیـگ قهرمانـان اروپـا ایـن تصمیـم 
را تگرفتـه بـودم بلکه مدتهـا بود که 
بـه آن فکـر مـی کـردم. بارهـا ایـن 
موضـوع را بـه رئیـس باشـگاه اعالم 
کـردم امـا او هـر مرتبـه می گفت که 
در پایـان فصل می توانـم در این باره 
تصمیـم گیـری کنـم که مـی خواهم 
بمانـم یـا بـروم امـا او نهایتـًا به قول 

خـود عمـل نکرد.
-در طـول سـال مـن بارهـا بـه 
رئیـس گفتـم کـه می خواهـم بـروم. 
زمـان آن فرا رسـیده بود کـه اهداف 
و مسـیرهای جدیـدی را تجربه کنم. 
بـا ایـن حـال او دائمـا مـی گفت که 
حـاال وقتـش نیسـت، بعـداً در ایـن 
بـاره صحبـت خواهیـم کـرد. او هیچ 
سـرنخی از چیزهایی کـه می گفت را 
در اختیـار من نگذاشـت. ارسـال برو 
فکـس یـک اقدام بـود که به شـکل 
رسـمی اعـالم کنـم که مـی خواهم 
بـروم. قصـد داشـتم از بند قـرار دادم 

اسـتفاده کنـم و جدا شـوم.
-این درخواسـت مـن یک هرج 
و مـرج و یـا مخالفت با باشـگاه نبود 
بلکـه فقط راهی برای اعالم رسـمی 
ایـن موضوع بود چرا کـه تصمیمم را 
گرفتـه بـودم. اگـر بروفکـس را نمی 
فرسـتادم، مثـل ایـن بـود کـه گویی 
نیفتـاده اسـت و مـن  اتفاقـی  هیـچ 

قصـد دارم بنـد یـک سـال حضـور 
اختیـاری در بارسـا را قبـول کـرده و 
بـا این تیـم ادامه دهم. آنچه باشـگاه 
مـی گویـد ایـن اسـت کـه مـن این 
درخواسـت را تـا قبـل از تاریـخ ۱۰ 
ژوئـن اعـالم نکردم. مـا آن زمان در 
وسـط مسـابقات بودیم و امـکان این 

کار وجود نداشـت.
رئیـس  اینهـا  همـه  از  -جـدا 
وقتـی  می گفـت  مـن  بـه  همیشـه 
مـی  شـما  رسـید  پایـان  بـه  فصـل 
یـا  بمانیـد  ایـن کـه  دربـاره  توانیـد 
او  جـدا شـوید تصمیم گیـری کنیـد. 
امـا هیچ تاریخ را اعـالم نکرد و فقط 
کارش بـه ایـن دلیـل بـود کـه مـن 
دیگـر بحـث کـردن را ادامـه ندهـم. 
هیچـگاه نمی خواسـتم مبـارزه ای را 
بـا باشـگاه شـروع کنـم و علیـه آن 

بینـدازم راه  جنـگ 
 -مـن در تصمیم گیـری نهایـی 
مشـکل داشـتم. البتـه هیـچ ارتباطی 
مونیـخ  بایـرن  مقابـل  شکسـت  بـا 
کـه  گفتـم  همیشـه  مـن  نداشـت. 
می خواهـم بـا ایـن تیـم ادامـه دهم 
و کارم را در اینجـا به پایان برسـانم. 
پـروژه  یـک  در  می خواسـتم  اینکـه 
بـه  و  باشـم  داشـته  حضـور  برنـده 
همراه باشـگاه عناوین زیادی کسـب 
کنـم تـا همچنان افسـانه بارسـلونا را 
گسـترش دهـم. حقیقـت ایـن اسـت 
ویـژه  پـروژه  هیـچ  مدتهاسـت  کـه 
هرچـه  اسـت.  نداشـته  وجـود  ای 
پیـش مـی رویـم حقـه بـازی آنهـا 
نیـز بیشـتر می شـود و نقـاط ضعـف 
را می پوشـانند. همانطـور کـه گفتـم 
مـن همیشـه بـه فکـر رفـاه خانـواده 

و باشـگاه بـوده ام.
تصمیمـم  مـن  کـه  -هنگامـی 

را بـرای جدایـی بـه اطالع همسـر و 
فرزندانم رساندم، یک درام واقعی رخ 
داد. تمـام خانواده ام گریه می کردند 
خواسـتند  نمـی  فرزندانـم  کـه  چـرا 
بارسـلونا را تـرک کنند. آنها همچنین 
را  خـود  مدرسـه  نداشـتند  دوسـت 
تغییـر دهنـد. امـا مـن فراتـر را نگاه 
کـه  داشـتم  دوسـت  و  کـردم  مـی 
داشـته  حضـور  سـطح  باالتریـن  در 
و  کنـم  کسـب  را  عناویـن  باشـم. 
قدرتمنـد  اروپـا  قهرمانـان  لیـگ  در 
ظاهـر شـوم. شـما می توانیـد در این 
مسـابقات برنـده یـا بازنده باشـید اما 
اتفـاق مهـم این اسـت که بـه خوبی 
رقابـت کنیـد. آنقـدر رقابـت کنید که 
مانند اتفاقات رم، لیورپول و لیسـبون 
رخ ندهـد. همـه ایـن هـا باعث شـد 
کـه به تصمیمی که می خواسـتم آن 

را عملـی کنـم، بیندیشـیم.
-مـن فکر می کـردم و اطمینان 
هسـتم.  آزاد  بازیکـن  کـه  داشـتم 
رئیـس همیشـه مـی گفـت در پایان 
فصـل مـی توانم تصمیـم گیری کنم 
کـه بمانـم یـا نـه. حـاال آنها بـه این 
واقعیـت رسـیده اند که مـن باید این 
تصمیـم را تا قبـل از ۱۰ ژوئن اعالم 
مـی کـردم. درسـت زمانی کـه ما در 
آن تاریـخ بـه دلیـل شـیوع ویـروس 
کرونـا در اللیـگا رقابـت می کردیم و 
چنیـن امکانـی اصـال وجود نداشـت. 
در واقـع ایـن بیمـاری تمـام تقویـم 

فصـل را تغییـر داده بود.
-مسـی در صورت اصـرار برای 
جدایـی بایـد کار را بـه دادگاه مـی 
کشـاند امـا او ترجیـح داد کـه ایـن 
ادامـه گفـت: »  او در  نکنـد.  را  کار 
راه دیگـری نیـز وجـود داشـت و آن 
دادگاه بـود. من هرگز کار با بارسـلونا 
را بـه دادگاه نخواهم کشـاند زیرا این 
باشـگاهی اسـت کـه از زمـان ورود 
همـه چیـز بـه مـن داد. این باشـگاه 
زندگی من اسـت و مـن تمام زندگی 
ام را در آنجـا سـاخته ام. بارسـا همه 
چیـز را بـه مـن داد و مـن همـه چیز 
را بـه آن دادم. هرگـز در فکـرم ایـن 
نگذشـت که کار را به دادگاه شکایت 

. نم بکشا
-متئـو هنـوز کوچـک اسـت و 
نمـی دانـد نقل مکان کـردن به یک 
جـای دیگر چـه معنایی دارد. تیاگو از 
او بزرگتـر اسـت و چیـزی هایی را از 
تلویزیـون شـنید و سـواالتی پرسـید. 
از طرفـی مـن نمـی خواسـتم کـه او 
ایـن اخبـار را دربـاره تـرک بارسـلونا 
و اینکـه بایـد مدرسـه اش را تغییـر 
دهـد و دوسـتان جدیـدی پیـدا کند، 
بشـنود. او خیلـی گریـه کـرد. تکـرار 
مـی کنـم واقعـًا شـرایط سـخت بود. 
بسـیار  را  بارسـلونا  هـم  هنـوز  مـن 
دوسـت دارم و بـه دنبال این نیسـتم 
کـه جـای بهتـری پیـدا کنم.  بـا این 
حـال هنـوز هم حـق تصمیـم گیری 
دارم. قصـد داشـتم اهـداف و چالـش 
هـای جدیـدی را تجربـه کنـم. حاال 
مـی توانـم از فـردا برگـردم. مـن در 
بارسـلونا همـه چیـز دارم. پسـرانم و 
خانـواده ام در ایـن جـا بـزرگ شـده 
انـد. بـا ایـن حـال در مـورد رفتـن 
مشـکلی وجود نداشـت. چـرا که فکر 
مـی کنـم به آن نیاز داشـتم؛ باشـگاه 
هـم همینطـور. در واقع ایـن موضوع 
برای همه بسـیار خوب بود. همسـرم 
بـا تمـام وجـود از مـن حمایـت کرد.
-مـن در بارسـا ادامـه خواهـم 
داد و نگرشـم تغییـر نخواهـد کـرد. 
هرچنـد کـه خواهـان جدایـی بـودم. 
برنـده  خواهـم  مـی  همیشـه  مـن 
شـوم، به دنبـال رقابت هسـتم هرگز 

نمی خواهـم چیزی را از دسـت بدهم. 
من همیشـه بهترین باشـگاه، رختکن 
و البتـه خـودم را مـی خواهـم. مـن 
پیـش از ایـن گفتـم کـه از مـا برای 
اروپـا  قهرمانـی در لیـگ قهرمانـان 
حمایـت نمی شـود. در حـال حاضـر 
اتفاقـی رخ  هـم نمی دانـم کـه چـه 
خواهـد داد. مربی جدیـد و ایده های 
تـازه ای وجـود دارد. این اتفاق خوبی 
اسـت امـا بایـد ببینیم کـه واکنش و 
نتیجه چگونه اسـت و آیـا این امکان 
وجـود دارد کـه مـا در سـطح باالیی 
رقابـت کنیـم. آنچه مـی توانم بگویم 
ایـن اسـت کـه مـی مانـم و بهترین 
تـالش خـود را بـرای بارسـلونا ارائه 

دهم. مـی 
- من هیچ گاه احسـاس تنهایی 
کـه  هسـتند  کسـانی  کـردم.  نمـی 
و  دارنـد  کنـارم حضـور  در  همیشـه 
ایـن باعـث آرامش خاطر من اسـت. 
بـا ایـن حال مـن چیزهایـی از مردم، 
خبرنـگاران و بـه طـور کلی کسـانی 
کـه تعهـد مـن را زیـر سـوال مـی 
برنـد، مـی شـنیدم که فکر مـی کنم 
الیـق آنهـا نبـودم. ایـن باعـث شـد 
کـه صدمـه ببینـم. همچنیـن باعـث 
در  را  حقایـق  از  بسـیاری  کـه  شـد 
وجـود مـردم در کنم. دنیـای فوتبال 
بسـیار پیچیده و دشـوار اسـت و افراد 
جعلـی زیـادی در آن وجود دارند. این 
اتفـاق بـه من کمک کرد تا بسـیاری 
از این افراد را بشناسـم. وقتی عشـقم 
بـه این باشـگاه زیر سـوال رفت، درد 
و رنـج زیـادی را متحمـل شـدم. هر 
چیـزی در آینـده رخ دهـد، چـه بروم 
یـا بمانـم قطعـًا از عشـقم نسـبت به 

باشـگاه کـم نخواهد شـد.
مـن  دربـاره  کـه  -چیزهایـی 
منتشـر می شـود و مهـم تـر از همـه 
مـوارد دروغین آنها، بسـیار آزارم داده 
اسـت.  یـا اینکـه آنها فکـر کردند من 
کار را بـه دادگاه خواهـم کشـاند تـا 
شـرایط را به نفع خـودم تغییر دهم. با 
ایـن حال هرگز چنیـن کاری را انجام 
نخواهـم داد. مـن می خواسـتم بروم و 
ایـن کامـال حقم بود زیـرا در قراردادم 
ایـن بنـد وجود داشـت که مـی توانم 
به شـکل آزاد جدا شـوم. اینگونه نبود 
کـه بگویم مـی روم و تمام. این اتفاق 
می توانسـت از بسـیاری لحـاظ برایـم 
سـخت و گـران تمـام شـود.من مـی 
خواسـتم بـروم چـرا که به دنبـال این 
بـودم کـه سـال هـای آخـر فوتبالم را 
با خوشـحالی سـپری کنـم. چیزی که 

اخیـراً در ایـن باشـگاه آن را نیافتم.
در  را  باشـگاه  ایـن  -همیشـه 
اولویـت خـود قـرار دادم. بارهـا ایـن 
مـکان بـه مـن دسـت داد که از بارسـا 
جدا شـوم. تصمیم گیـری برای حضور 
در جایـی بهتـر از اینجا بسـیار دشـوار 
بـود. بـا ایـن حال احسـاس کـردم که 
نیـاز بـه تغییـر و اهداف جدیـدی دارم. 
طبـق معمـول مـن در ادامـه بهتریـن 
تـالش خـود را انجـام خواهـم داد. مـا 
تمـام تـالش خـود را مـی کنیـم تـا 
بـرای رسـیدن بـه همـه اهـداف مان 
بجنگـم و امیـدوارم بتوانـم خـودم را 
وقـف افرادی کنم کـه روزهای بدی را 
سـپری کـرده اند. من امسـال روزهای 
سـختی را سـپری کردم امـا ناعادالنه 
اسـت که اگر بخواهم آن را با کسـانی 
کـه بـا ویـروس کرونـا دسـت و پنجه 
نـرم کردنـد مقایسـه کنـم. با کسـانی 
کـه چیزهای زیـادی از جملـه خانواده 
هایشـان را از دسـت دادنـد. امیـدوارم 
کـه تـالش کنیـم تـا یـک بـار بـرای 
همیشـه بـه ایـن ویـروس غلبـه کرده 
و بـه روزهای عادی گذشـته بازگردیم.

دنیای فوتبال بسیار پیچیده و دشوار است
لیونل مسی:
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توسعه  برای  افزوده  و  مجازی  واقعیت  حوزه  در  نرم افزار   5
گردشگری دیجیتال در کشور شامل واقعیت ترکیبی تخت جمشید، 
توسعه  طغرل،  برج  در  گردش  دستی،  صنایع  ساخت  آموزش 
فناوری های گردش مجازی و بازدید از موزه ها طراحی و تولید شد.

بر اساس اعالم روز سه شنبه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرح کوتاه این نرم افزارهای ویژه چنین است:  

واقعیت ترکیبی تخت جمشید
یکی از نرم افزارها که توسط یک شرکت فناور به تولید رسیده، 

اپلیکیشن واقعیت ترکیبی تخت جمشید است.
مجموعه گردشگری تخت جمشید که ساالنه پذیرای بیش 
باالیی  بسیار  پتانسیل  است،  گردشگر  هزار   ۴۰۰ و  ۱میلیون  از 
را  امکان  این  گردشگران  به  باشد  قادر  که  فناوری  ترکیب  دارد. 
بدهد تا در هنگام گشت و گذار در این مجموعه با گرفتن موبایل، 
تبلت یا هدست واقعیت مجازی خود به هر سو آن قسمت را به 
صورت سه بعدی بازسازی شده ببینند یک کار باارزش و با صرفه 

اقتصادی باال است.
با  کاربران  ترکیبی تخت جمشید  واقعیت  نرم افزار  با طراحی 
انتخاب یک کلید کل مجموعه را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده و 

همزمان نیز با کمک فایل های مولتی مدیا )ویدئو، اسالید عکس، 
صوت و متن( اطالعات کامل تری از آن محدوده دریافت می کنند.

 آموزش مجازی ساخت صنایع دستی
تولید  و  طراحی  به  اقدام  نیز   دیگری  فناور  شرکت  یک 
با  شرکت  این  است.در  کرده  شهری  افزوده  واقعیت  دوربین های 
استفاده از فناوری واقعیت مجازی، به کاربران آموزش ساخت صنایع 

دستی ارائه می شود.
طراحی و تولید دوربین های واقعیت افزوده شهری و گردشگری 
با رویکرد تجربه محوری و هم آفرینی )اقیانوس( از جمله محصوالت 

این شرکت است.
گردش مجازی در برج طغرل

»شبیه ساز واقعیت مجازی برج تاریخی طغرل« نیز محصولی 
است که توسط یک شرکت دیگر طراحی و تولید شده است.

طغرل،  تاریخی  برج  مجازی  واقعیت  ساز  شبیه  برنامه  در 
فناوری های گوناگون، ضمن  به کارگیری  با  تا  تالش شده است 
تولید محیطی واقع گرایانه از مکان باستانی، ویژگی های منحصر 
به فرد آثار موجود در آن، بصورت قابل درک برای کاربر نهایی، در 

آن شبیه سازی شود.

۵ نرم افزار ویژه دیدار ازتخت جمشید،برج طغرل، موزه ها وساخت صنایع دستی

استاد  قیامتی،  علیرضا 
و  فارسی  دبیات  ا و  زبان 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
سخنرانی  یک  در  مشهد،  فرهنگیان 
گفت:  عرفانی«،  »نمادهای  موضوع  با 
عشق را شرط انسانیت و باخدا بودن در 

عرفان اشراقی دانست.
سلسله  ز  ا ر  و د مین  و د ر  د
نشست  فرهنگی،  تداوم  نشست های 
»نمادشناسی اندیشه های ایران باستان و 
بازتاب آن در عرفان اشراقی« به میزبانی 
با  و  مشهد  در  فردوسی  خردسرای 
سخنرانی علیرضا قیامتی، شاهنامه پژوه 

و استاد ادبیات فارسی برگزار شد.
در ادامه ی سلسله جلسات بررسی 
و کنکاش پیرامون عرفان ناب ایرانی و 
قیامتی  بیمارگونه،  تصوف  از  آن  تمایز 
این بار و در این جلسه، مسئله ی وحدت 
وجود و رد پای آن در عرفان ایرانی یا 
همان عرفان اشراقی را بررسی کرد. او 
تصوف خانقاهی را حاصل شرایط قرون 
اول و دوم هجری دانست و اندیشه ی 
ویژگی های  از  یکی  را  وجود  وحدت 

عرفان ایرانی برشمرد.

تصوف، جوابگوی اندیشه های 
خردورزانه ی ایرانی نبود

به عقیده قیامتی، تصوف خانقاهی 
که به طور ویژه از شبه جزیره  عربستان 
نشأت می گرفت، نمی توانست جوابگوی 
خردورزانه ی  و  آزادمنشی  اندیشه های 
بود  جهت  همین  به  و  باشد  ایرانی 
ما  ادبیات  در  عاشقانه  اندیشه های  که 

جایگزین شد.
در  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
از  قطره ای  انسان،  ایرانی،  ادبیات 
افتاده، یا  اقیانوس است که از آن جدا 
به تعبیر موالنا نی از نیستان جدا افتاده 
است. این قطره زمانی که به اقیانوس 

از  جزئی  و  نیست  قطره  دیگر  برسد، 
اقیانوس است. یعنی انسان اگر مراحل 
ذات  به  کند،  طی  را  سلوک  و  سیر 
وارد  قطره  و  رسید  خواهد  پروردگار 
اقیانوس خواهد شد. پس از ورود قطره 
به اقیانوس، دیگر نمی توان قطره را از 
اقیانوس جدا کرد؛ زیرا، دیگر قطره ای 

وجود ندارد و همه اقیانوس است.
تمام  آینه ی  را  انسان  قیامتی 
عرفان  اندیشه های  در  خداوند  نمای 
اشراقی خواند و افزود: خداوند هنگامی 
که می خواست به خود بنگرد، انسان را 
آفرید و او را نگریست و خودش را در 
او دید. این اندیشه ی ارزشمند و بزرگی 
اعتقاد  به آن  اشراقی  است که عرفای 
صوفیان  آنچه  با  اندیشه  این  و  دارند 
دارد.  زیادی  بسیار  فاصله ی  می گفتند، 
عرفا زمانی که به خود نگاه می کردند، 
خدا را می دیدند و زمانی که به خدا نگاه 

می کردند، خود را می دیدند.
قائم مقام خردسرای فردوسی در 
ادامه اشاره کرد که عرفا روح انسان را 
جسم  قفِس  در  زندانی  پرنده ای  مانند 
گرفتار  پرنده  این  می دانستند.  دنیا  و 
دنیا و شهوت و ظاهریات شده است و 
گاهی حقیقت پرواز را فراموش می کند. 
انسان در دیدگاه عرفای اشراقی از اصل 
اساسی ترین  به  و  خود سوال می پرسد 

و  آمده ام؟«  »از کجا  مانند  سوال هایی 
»به کجا می روم؟«، می پردازد.

پرسشگری و شک گرایی 
از مهم ترین ویژگی های 
اندیشه ای عرفان اشراقی

پرسشگری،  متی،  قیا گفته  به 
مهم ترین  ز  ا ل  سوا و  یی  شک گرا
اشراقی  عرفان  اندیشه ای  ویژگی های 
اصال  تصوف  در  که  حالی  در  است، 

پرسش، کفر تلقی می شود.
او ادامه داد: عرفای اشراقی خداوند 
بدون انسان را بی معنا می دانستند؛ زیرا، 
انسان عرضه  به  را  خداوند عشق خود 
کرد و اوست که برای انسان معنا دارد. 
خداوند را باید در قلب انسان جست وجو 
کرد پس اگر انسان را از خدا جدا کنیم، 

از راه حق جدا می شویم.
ن  سید ر ن  یا پا به  ز  ا پس 
قسمت  در  قیامتی  دکتر  صحبت های 
اول از این برنامه، با گریزی به رابطه ی 
جدایی ناپذیر عشق و خرد و عدم درک 
خانگاهی،  صوفیات  توسط  مسئله  این 

نیمه ی دوم این گفت وگو آغاز شد.
در  گفت:  بخش  این  در  قیامتی 
تفکر و اندیشه ی ایرانی، عشق و خرد 
به  که  است  آمیخته  هم  در  معجونی 
داده  هدیه  اشراقی  عرفای  توسط  دنیا 

شده است.

خردورزی رکن فرهنگ ایرانی 
است

او ادامه داد: عرفای اشراقی اولین 
کسانی بودند که امانت خدادادی انسان 
همه،  انسان ها  و  کردند  تلقی  عشق  را 
عاشق هستند. به همین دلیل است که 
عشق شرط انسانیت و باخدا بودن است. 
اما  باشد؛  باخدا  کسی  که  ندارد  امکان 
کینه ی تمام خلقت را به دل داشته باشد. 
انسان به این علت عاشق تمام دنیاست 
که این پدیده ها را خلقت خداوند می داند 
پدیده ها معشوق  این  به همین علت  و 

انسان هستند.
خرد  شاهنامه پژوه،  این  عقیده  به 
را  خداوند  که  کسی  نگاه  در  عشق  و 
هم  در  دریافته،  وجود  تمام  با  و  دیده 
به  فرد  این  دیگر  زیرا،  است؛  آمیخته 
برای  نظم  برهان  مانند  برهان هایی 
اثبات خداوند احتیاج ندارد و خرد او از 
ابتدا خداوند را دریافته است. چیزی که 
در اندیشه های عرفای اشراقی نکوهش 
از عقل معاش اندیِش  می شود، استفاده 
که  است  خدا  شناخت  در  بین،  جزئی 
حقیقی  منزلگاه  به  را  انسان  نمی تواند 
در  بشر  حقیقی  خرد  وگرنه  برساند، 
و  می زند  موج  ایرانی  عرفان  سرتاسر 
به طور مثال خرد در پیشانی شاهنامه و 

آغازین ابیات آن دیده می شود.
قیامتی در انتها به این نکته اشاره 
کرد که خردورزی رکن فرهنگ ایرانی 
است که  فرهنگ  این  در  فقط  و  است 
محسوب  اخالق  زیربنای  خردورزی 
می شود. در فرهنگ ایرانی، خرد زیربنای 
اخالق و اخالق زیر بنای دین است. یعنی 
اگر کسی خردمند باشد، قطعا اخالق مدار 
است و اگر کسی اخالق مدار باشد، به قطع 

و یقین دیندار محسوب می شود.

نمادهای عرفانی به روایت علیرضا قیامتی؛

کنکاش پیرامون عرفان ناب ايرانی

نگاهی به جانفشانی های غواصان دفاع مقدس در »میهمانان 
ام الرصاص« 

کتـاب »میهمانان ام الرصاص«؛ 
ودیـق  حسـینی  سـیدجعفر  نوشـته 
ایثارگری هـای  و  جانفشـانی ها  بـه 
رزمنـدگان به ویژه غواصـان کربالی 

چهـار و پنـج می پـردازد.
از  یکـی  ام الرصـاص  جزیـره   
جزایر اروندرود اسـت که شـاهد چند 
عملیـات بـزرگ در طـول سـال های 
ایـن  اسـت.  بـوده  تحمیلـی  جنـگ 
جزیـره کـه بـه عنوان یکـی از جزایر 
جـزو  همـواره  عـراق،  اسـتراتژیک 
برخـی محورهای عملیاتی رزمندگان 
دفـاع مقدس قـرار می گرفته، شـاهد 

شـهادت بسـیاری رزمنـدگان بـوده اسـت. عملیـات کربـالی ۴، عملیـات 
والفجـر 8 و تـک ایذایـی والفجر 8 در منطقه ام الرصاص به عنوان بخشـی 
از عملیات هـای آبـیـ  خاکـی جنـگ، مـورد توجـه بـوده و ام الرصـاص را 

نیـز درگیـر کرده اسـت.
طـرح حملـه ام الرصـاص بـه منظـور فریـب دشـمن در آن منطقـه 
ریخته شـد و در ۱5 بهمن سـال ۱۳۶۴ این عملیات صورت گرفت. لشـکر 
ویـژه شـهدا، تیـپ ۲۱ امـام رضـا )ع( و لشـکر ۴۳ قدر از سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمی و لشـکر 77 خراسـان از ارتش جمهوری اسـالمی ایران 
خـود را آمـاده حملـه بـه منطقـه عملیاتـی ام الرصـاص کـرده و به سـمت 
مواضـع دشـمن در ایـن منطقه یـورش بردند. ایـن عملیات نقش اساسـی 
در پیـروزی ایـران در فتـح فـاو داشـت و فقـط در ایـن عملیـات حدود ۶۰ 

غواص به شـهادت رسـیدند.
سـیدجعفر حسـینی که خود از غواصان جانباز لشـکر ۳۱ عاشوراسـت 
در مقدمـه کتـاب میهمانان ام الرصاص نوشـت: مشـغول زندگـی ام بودم. 
سـرم گرم کار و درس و دانشـگاه بود. نه اینکه عافیت طلب شـده باشـم؛ 
نـه! منظـورم این اسـت کـه همه چیز سـرجایش بود و خـط زندگی همین 
طـور ممتد و مسـتقیم پیـش می رفت تا خرداد ۱۳۹۴ کـه گفتند پیکر ۱75 
غـواص دسـت بسـته در راه اسـت. اولـش بـاور نکـردم... گفتم شـاید یک 
بنـده خدایـی یـک جایی خبری شـنیده و حـاال دارد بزرگـش می کند. این 
خبـر چنـد روز دهـان بـه دهـان چرخیـد و کم کم جـدی و جدی تر شـد و 
شـد آنچه شـد.وی در بخشـی دیگر از مقدمه نوشـت: لحظه لحظه داشـتم 
بـه گذشـته نزدیـک تـر مـی شـدم. سـتاره هـای کربـالی ۴ و کربالی 5 
یکـی یکـی پیش چشـمم چشـمک می زدنـد و مرا بـه خود مـی خواندند. 
هـر بـار پـرده ای کنـار می رفـت و صحنـه ای می دیـدم؛ نواهـای عارفانـه، 
قرارهـای عاشـقانه، حنابنـدان، یـا »زهرا«هـای از نـای وجـود، منورهـای 
بـی گاه، گلولـه هـای رسـام، سـینه های شـکافته، پیکرهـای رهـا در آب، 

نگاه های حسـرت بـار لحظه هـای وداع...
نویسـنده افـزود: آن ۱75 گل پرپـر، کار خـودش را کـرد. دیگـر نمی 
توانسـتم بـه زمـان حـال برگـردم. مـدام بـه خود نهیـب می زدم کـه آنچه 
دیـدی بگـو. یـاد حرف هـای چند سـال پیش محمـد سـامع، همکارانم در 
دانشـگاه صنعتـی سـهند افتـادم کـه می گفـت آقا سـید خاطـرات جنگی 
ات رو بنویـس. ایـن هـا بخشـی از تاریـخ ماسـت. شـماها بایـد بگیـد که 
چـی بـر فرزنـدان این ملت گذشـته... اما مگر مشـغله زندگی می گذاشـت! 
درونـم ولولـه ای بـود. هـر روز مـی گفتـم از همیـن فردا شـروع می کنم؛ 
امـا دریـغ از ایـن فرداهـا. نمی شـد که نمی شـد. انگار داشـتم تـاوان پس 

مـی دادم؛ تـاوان دیـر کردنم را.
وی در معرفـی کتـاب نوشـت: آنچه می خوانیـد حاصل پنج ماه تالش و 
کنکاش و نوشـتن اسـت. برای رسیدن به برخی اطالعات و جزئیات خاطرات، 
راه سـختی پیمودم. قریب ۳۰ سـال از بسـیاری وقایع گذشته بود و ذهنم یاری 
نمـی کـرد تـا همـه چیـز را کامل به یـاد بیاورم. از سـوی دیگر به بسـیاری از 
دوسـتانم دسترسـی نداشـتم. هر یک در شـهر و اسـتانی بودند. نه شـماره ای 
در کار بـود و نـه آدرسـی. اسـم کوچک بعضی ها در خاطرم بـود و بعضی ها را 
هـم بـه چهره می شـناختم اما اسمشـان یادم نبود. سـاعت ها بـه آلبوم عکس 
هـای یـادگاری خـودم و نعمـت رضایی از همرزمانـم در گـردان غواصی ولی 
عصـر )عـج( خیره شـدم. شـاید عکس ها کمک کننـد تا اسـامی همرزمان و 
خاطراتـی کـه بـا آنها داشـتم یـادم بیفتد. خیلی سـماجت به خرج دادم. شـاید 

روزی ۱۰ تا ۱۲ سـاعت برای این کار وقت گذاشـتم.
حسـینی دربـاره کسـب اطالعـات از همرزمـان خـود نوشـت: بـرای 
شـروع دنبـال سـه چهـار نفر از همرزمان غـواص تبریزی ام گشـتم. وقتی 
سـید محمد میرمهدی زاده، دوسـت هم محلی ام را پیدا کردم، با شـماره 
تلفنـی کـه در اختیـارم گذاشـت پایـم به زنجان، شـهر غواصـان دریادل و 
خـط شـکن بـاز شـد. بـا سـفر بـه آنجـا گروهـی از همرزمـان غواصم در 
گـردان ولـی عصـر )عـج( را پس از ۲۹ سـال دیدم. در این سـفر همچنین 
موفق شـدم شـماره تلفن بسـیاری دیگر از دوسـتانم را به دسـت بیاورم و 

بـا تعـدادی از آنهـا ارتباط برقـرار کنم.
وی افـزود: از دسـتاوردهای گرانبهـای دیگـر سـفر بـه زنجـان تهیه 
گنجینـه ای از عکـس هـای غواصان گـردان حضرت ولی عصـر )عج( در 
دوره آموزشـی و عملیـات هـای کربـالی ۴ و 5 بـود. بعـد از یافتن سـرنخ 
هایـی از دیگـر همرزمـان غواصـم، چندیـن نوبت به شـهرهای سـلماس، 
ارومیـه، ماکـو، مرند،ایلخچی، مراغه، اهر، سـراب، میانه، اردبیل، سـرعین، 
قـم و تهـران سـفر کـردم و تعـدادی از غواصان جان برکـف عملیات های 
کربـالی ۴ و 5 را در آن شـهرها یافتـم و خاطـرات را بـا هـم مرور کردیم.

نویسـنده کـه کتـاب خود را به غواصان دریادل و خط کشـن کربالی 
چهـار و پنـج تقدیم کرده، در فصل هـای دوازگانه ضمن مروری بر زندگی 
خـود، خاطـرات دفاع مقدس را با عناوین پـادگان الغدیر، عقبه خط دفاعی، 
خـط مقـدم فـاو، موقعیـت ریـزه ونـدی، قدمـگاه کارون، بـزم خـون در ام 
الرصـاص، کربالی شـلمچه، سـال هـای دور از جبهه و کمینـگاه جهنمی 
بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت.کتاب میهمانـان ام الرصـاص خاطـرات 
خودنوشـت سـیدجعفر حسـینی ودیـق در ۳۹۲ صفحـه و در هـزار و ۲5۰ 
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پروانه رسولی خوشبخت

»قلم فروش« برای نوشتن يک صحنه خلق شد

فریبا منتظرظهور می گوید؛ مواجه با فردی که سال ها پیش تنها دقایقی 
در سبک  که  رمانی  است؛  بوده  »قلم فروش«  رمان  نگارش  ایده  دیده،  را  او 

پیکارسک نوشته شده و روایتگر یک نویسنده شیاد است.
یتا ناصر: جدیدترین اثر داستانی اش به نام »قلم فروش« به تازگی و در 
می گوید  منتظرظهور  فریبا  است.  شده  منتشر  سیاه  طنز  و  پیکارسک  سبک 
مالقاتی دوازده یا سیزده سال پیش، در جمعی با آدمی مواجه شدم که فقط ده 
یا پانزده دقیقه دیدمش. موقعیت تراژیک و آن شخص و صحنه، در ذهنم ماند. 
حاال بعد از سال ها همان موقعیت و صحنه را با دخل و تصرف، در یک سوم 
معتقد  بنشین«  »هرازگاهی  داستان  مجموعه  نویسنده  نوشتم.  کتاب  پایانی 
است که بعضی از مشاهدات را نمی شود مثل قصه برای بقیه تعریف کرد و 
را آن طوری که دیدی و  تا معنا  بنویسی  خالص شد، مجبوری ده ها صفحه 

کشف کردی، منتقل کنی.
 منتظرظهور پیش تر درباره »قلم فروش« و سبک نگارش آن گفته بود: 
»این رمان تاکید دارد بر اینکه چه آسان می توان برای کسانی که در آرزوی 
جاودانگی نامشان هستند، دام پهن کرد. صید می تواند یک منتقد ادبی باشد 
یا نویسنده بازنشسته ای که می اندیشد کارش ناتمام مانده  است و یا حتی یک 
تاجر سنتی؛ اما ریشه  این فریب خوردگی چیست؟ میل به جاودانگی یا جاه طلبی 

و سودجویی یا فقط در یادها ماندن!«
در ادامه این گفت وگو را می خوانیم:

 
ابتدا  است.  شده  منتشر  شما  از  »قلم فروش«  رمان  گذشته  روزهای  در 

کمی از این رمان بگوئید.
داستان درواقع درباره فردی به نام نیماست که راه می افتد و سر دیگران 
که جویای نام هستند، کاله می گذارد و خبر ندارد که هم زمان سر خودش هم 
انتها به عنوان خواننده  کاله می رود و از خودش بهره کشی می شود. ازابتدا تا 
گیج می شویم و مردد می مانیم که نیما در این بازی که راه انداخته، برنده است 
یا خودش سر کار  را سرکار گذاشته  یا دیوانه. دیگران  بازنده، عاقل است  یا 
مانده. راوی دیگر داستان دختری است که نیما به او دل می بندد. قلم فروش 
را سال ۹8 و ۹۹ نوشتم و چون سال های کرونایی بود، در داستان شاهد این 

همزمانی هم هستیم.
 

پیش تر گفته بودید که این رمان به سبک پیکارسک و طنز سیاه نوشته 
شده است. در این باره توضیح دهید. 

من اول داستان را نوشتم و تمام شد و بعد که خواندم، استنباطم این بود که 
به سبک پیکارسک شده. شخصیت داستان پیکارسک که به او پیکارو می گویند، 
آدمی است که با قشرهای مختلف مراوده و دوستی و بین آنها حرکت می کند و 
به این واسطه نویسنده آزادی عمل دارد که به شخصیت های مختلف بپردازد و 
اغلب با زبان طنز این کار را می کند. از طرفی پیکارو شخصیتی رؤیاپرداز است 
و بین خیال و واقعیت دست وپا می زند و نسبی بودن واقعیت را گوشزد می کند. 
بهترین و معروف ترین اثر این سبک دن کیشوت است. درباره طنز سیاه، ما 
جاهایی از داستان می خندیم؛ اما ناراحتیم. این تناقض و همزمانی دو حس 

متضاد، همان طنز سیاه است.
 

سبک پیکارسک نوعی وقایع نامه و روایت از زندگی طبقات پایین جامعه 
این سبک  از  که  پیش می برند. چه شد  را  زندگی شان  با حقه بازی  که  است 
اولیه  ایده  و  شخصیت پردازی  از  کرده اید؟  استفاده  داستانتان  روایت  برای 

داستان بگویید.
دوازده یا سیزده سال پیش، در جمعی با آدمی مواجه شدم که فقط ده یا 
پانزده دقیقه دیدمش. موقعیت تراژیک و آن شخص و صحنه، در ذهنم ماند. 
حاال بعد از سال ها همان موقعیت و صحنه را با دخل و تصرف، در یک سوم 
پایانی کتاب نوشتم. درواقع برای نوشتن یک صحنه که شاید یک یا نصف صفحه 
شد، نیاز بود این همه صبر کنم و کل کتاب را بنویسم. بعضی از مشاهدات را 
نمی شود مثل قصه برای بقیه تعریف کرد و خالص شد، مجبوری ده ها صفحه 

بنویسی تا معنا را آن طوری که دیدی و کشف کردی، منتقل کنی. 
 

نیما نویسنده جوانی است که از حرفه نویسندگی به عنوان مهارتی برای 
رندی استفاده میکند. این موضوع برای شما که سال ها در حرفه نویسندگی 

فعالیت دارید، تا چه میزان چالش برانگیز بوده است؟
اینکه شغل نیما را نویسندگی انتخاب کردم، چون می دانم چقدر در این 
شغل درگیری و تناقض بین نان و نام وجود دارد و چقدر وجهه بیرونی اش با 
واقعیتش می تواند متفاوت باشد. این شغل به نظرم برای این مضمون مناسب بود.

 
این روزها مشغول چه کاری هستید. آیا کتابی آماده انتشار و چاپ دارید؟
مشغول نوشتن کار جدید نیستم و هنوز از قلم فروش جدا و دور نشده ام.

 
***

»قلم فروش«،  نام  به  منتظرظهور  فریبا  اثر  تازه ترین  اصلی  شخصیت 
نویسنده جوانی به نام نیماست و رمان روایتی است از نوشتن و ذهن آشفته و 
بی قرار نیما و البته میل مشترک همه  انسان ها به جاودانگی نام و خاطراتشان.

شانزدهم  قرن  اسپانیای  در  که  است  داستان  گونه ای  پیکارسک  سبک 
میالدی به وجود آمد. در این سبک داستان زندگی فردی حقه باز، دزد و ناطق 
روایت می شود که از طبقات پایین جامعه بوده و با حیله گری گذران زندگی 
می کند. »ماجراهای هاکلبری فین اثر مارک تواین«، »ژاک قضا و قدری و 
اربابش اثر دنی دیدرو«، »دن کیشوت اثر سروانتس«، »خرنامه یا منطق الحمار 
اثر  اصفهانی  حاجی بابای  »سرگذشت  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان  اثر 
میرزاحبیب اصفهانی« و »علویه خانم اثر صادق هدایت« از شناخته ترین آثار 

در این حوزه هستند.

و  نویسنده  حسینی،  افضل السادات 
پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان در نشست 
آنالین »پرورش خالقیت کودکان« دو عنصر 
خالقیت و دغدغه مندی خانواده ها را زمینه ساز 
گفت:  و  دانست  کودکان  شدن  کتابخوان 
از مسیر کتابخوانی می توان به تفکر خالق 

کودک کمک کرد.
و  »بحران  همایش  سیزدهمین   
برون رفت؛ چالش های امروز کتاب کودک 
خالقیت  »پرورش  باعنوان  نوجوان«  و 
کودکان« دیروز )سه شنبه ۹ شهریور( حضور  
افضل السادات حسینی، نویسنده و پژوهشگر 
حوزه کودک و نوجوان و احمدرضا آذربایجانی، 
آنالین  به صورت  پژوهشگر  و  نویسنده 

برگزار شد.
 حسینی، با ارائه تعریفی از »خالقیت« 
می  کردند  تصور  پیش  سال  هفتاد  گفت: 
خالقیت فقط خاص نوابغ است و مخترعان 
و مکتشفان فقط نبوغ دارند؛ به همین دلیل 
نظریه نبوغ مشهور شد، اما به مرور این نگاه 
عوض شد و دیگر این نظریه جدی گرفته 

نمی شود.
 وی افزود: اعتقاد داریم که خالقیت 
موهبتی الهی است و خدا این ظرفیت را در 
میان همه مردم با هر سطح توانایی و جنس 

قرار داده است.
دوم  نیمه  در  اینکه  بیان  با  حسینی   
موضوع خالقیت  به  دنیا  توجه  بیستم  قرن 
جلب شد، عنوان کرد: از دهه 5۰ به بعد، در 
جامعه  در  و  آکادمیک  به صورت  دانشگاه ها 
قرار  توجه  مورد  خالقیت  عملی،  به صورت 
امر  به  نیز  محققان  و  پژوهشگران  گرفت. 
پژوهش درباره خالقیت به عنوان یک موضوع 

مهم پرداختند. 
وی با اشاره به نقش مهم خالقیت در 
می توان  داد:  توضیح  مختلف،  افراد  زندگی 
اتفاقات  و  پیشرفت ها  همه  زمینه  که  گفت 
علمی و هنری اطراف  انسان ها، یک نوع تفکر 
خالق وجود دارد، امروز دنیا متوجه اهمیت 
خالقیت شده است و با وجود صدها تعریف 
خالقیت  معتقدند  همه  مفهوم،  این  درباره 
امری نو است که باید به ارزش مندی و مفید 

بودن منجر شود.
 

پیکره »خالقیت« زخمی شده است
این پژوهشگر و نویسنده حوزه کودک 
یادآور شد: فردی خالق است که ایده نو دارد 
و آن ایده  مفید واقع می شود؛ ایده همچنین 
نباید از جایی کپی  شده باشد. در جامعه ما طی 
دو دهه اخیر این موضوع اهمیت پیدا کرده 
است؛ اما متاسفانه بلبشوی علمی و عملی در 

زمینه خالقیت وجود دارد.
 حسینی ادامه داد: امروز پیکره خالقیت 

اینکه وارد بحث  زخمی شده است و بدون 
علمی و عملی آن شویم، به واسطه نیت ها 
و اهداف مختلف مثل اهداف تجاری، شاهد 
شکل گیری موسسه های تفکر خالق هستیم.
 وی درباره آسیب موسسه های تفکر 
برنامه  های  به  وقتی  داد:  توضیح  خالق 
می کنیم  نگاه  خالق،  تفکر  موسسه های 
می بینیم خالقیت هیچ جایگاه پررنگی در آن 
ندارد و گاهی ضدخالقیت هم عمل می شود.
 حسینی با طرح این موضوع که ناشران 
والدین  آگاه سازی جامعه و  نقش مهمی در 
دارند، گفت: ناشران با چاپ کتاب های مناسب 
و کاربردی می توانند در راستای آگاهی سازی 
جامعه به صورت هدفمند عمل   کنند و مخاطب 
را متوجه این موضوع کنند که خالقیت اهمیت 
ویژه ای دارد و باید به صورت دقیق و علمی 

به آن وارد شد.
 

خالقیت به زندگی ما گره خورده است
حسینی همچنین با بیان اینکه امروز 
نامگذاری  هزاره خالقیت  نام  به  هزاره سوم 
شده است،  تاکید کرد: در جامعه ما تفکر خالق 
کمتر شناخته شده است. بیش از دو دهه از 
اختصاص  این حوزه  به  را  علمی خود  عمر 
و  کردم  برگزار  آموزشی  کارگاه های  داده ام، 

کتاب نوشته ام.
همه  به  اینکه خالقیت  بیان  با  وی   
مسائل زندگی گره خورده است،  عنوان کرد: 
از هر موضوع ساده تا مسائل پیچیده علمی 
و تز دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری، همه 
نیازمند تفکر خالق است تا به نواندیشی و 
ایده تازه در زندگی برسیم و به همین دلیل 

خالقیت اهمیت ویژه ای دارد.
 حسینی با اشاره به کتاب »خالقیت 
آموزشی« که نگاشته است، گفت: به صورت 
مستقیم و هم با مطالعاتی که در جوامعی مانند 

ژاپن،  استرالیا و فنالند داشتم متوجه شدم این 
ویژه  موفقیت های  برای  رمزهایی  کشورها 
دارند که اول از همه اهمیت ویژه به تعلیم 

و تربیت به عنوان اولویت اول جامعه است.
این  دوم، چگونگی  نکته  افزود:  وی   
آموزش ها است. در بازدیدهای زیادی که از 
ده ها مدرسه در ملبورن داشتم دیدم خالقیت 
و  معلم  و  داشت  وجود  کالس ها  همه  در 
رشد  به سمت  مسیر  می دانستند  دانش آموز 

تفکر خالق است.
دهه  دو  از  اینکه  بیان  با  حسینی   
قبل مباحث مختلفی درباره اهمیت پرورش 
خالقیت در مدارس بیان کردم، گفت: اما این 
مسائل جدی گرفته نشدند، در حالی که معتقدم 
می توان با شاد کردن محیط مدرسه و رویکرد 
بازی محور به عنوان مبنای آموزش در مدارس،  
زمینه ساز خالقیت دانش آموزان و کودکان شد.

 
خالقیت  پرورش  در  خانواده  نقش 

کودکان
دیگر صحبت های  بخش  در  حسینی 
خود درباره لزوم اهمیت خالقیت در خانواده ها 
سخن گفت و یادآور شد: در بحث پرورش 
خالقیت، مبنا خانواده است، خانواده با نگاهی 
که به این موضوع دارد می تواند آینده کودک و 
نوجوان خود را به شکل های مختلف رقم بزند. 
اگر اولویت خانواده این باشد که کودک وارد 
مدرسه خاصی شود، در کنکور شرکت کند و 
به دانشگاه خاصی برود، اما عمال تالشی برای 

خالقیت کودک خود نکرده است.
 وی افزود: به نظر من که سال ها تجربه 
در این حوزه دارم این کودک هرگز کودک 
خوشبخت و خوشحالی نیست زیرا در یک 
تعیین شده حرکت کرده  پیش  از  چارچوب 
آموزشی  سیستم های  آموزش  مبنای  است، 
مختلف دنیا یادگیری برای زندگی کردن است، 

اما آیا آنچه در آموزش و پرورش می آموزیم یا 
آموزش در خانه ها، فرصتی برای زندگی کردن 

به بچه ها است؟
 حسینی همچنین به بحث کودک مولد 
و کودک مقلد اشاره کرد و گفت: اگر دنبال 
کودک مولد هستیم و می خواهیم کودکمان 
در آینده زندگی خود از بُعد فردی یا اجتماعی 
انسان موثری در جامعه باشد باید نگاه ما به 

بحث خالقیت ویژه باشد.
برای  که  همان طور  داد:  ادامه  وی   
کودک  جسمی  سالمت  دغدغه  خانواده ها 
باید  مطرح است،  موضوع ذهن خالق نیز 
دغدغه شان باشد اما خانواده ها در این زمینه 
یک  خالقیت  زیرا  ندارند،  زیادی  آگاهی 

موضوع تخصصی است.
 

در  خالقیت  پرورش  در  کتاب  نقش 
کودکان

حسینی همچنین درباره اهمیت نقش 
کتاب، در حوزه پرورش خالقیت، توضیح داد: 
من سال ها پیش در کنار کارهای علمی و 
تئوری فرصتی داشتم تا درباره بحث خالقیت 
برای کودکان به عنوان سردبیر در یک مجله، 
مقاله بنویسم و تکنیک های خالقیت را بیان 
کنم، سپس فرصتی پیش آمد تا همه آن ها را 
به یک مجموعه کتاب برای والدین، معلمان 
و کودکان منتشر کنم. وی با بیان اینکه فکر 
در  راهنما  کتاب  یک  به  خانواده ها  می کنم 
حوزه پرورش خالقیت نیاز دارند، تاکید کرد: 
این موضوع همچنان برای من باز است و با 
آموزشی  فضای  و  معلم  روی  که  تمرکزی 
داشتم و دارم به نظرم باید یک کتاب راهنما 

برای استفاده بهتر والدین نگاشته شود.
 حسینی همچنین با طرح این موضوع 
برای  مهم  موضوع  یک  باید  خالقیت  که 
والدین باشد، گفت: خانواده ها می توانند کمک 
متخصصان و کارشناسانی که در این حوزه 
فعال هستند خالقیت فرزند خود را حتی از 
دوره نوزادی، کودکی و نوجوانی تقویت کنند.
 وی با بیان اینکه از مسیر کتابخوانی 
می توان به تفکر خالق کودک کمک کرد، 
گفت: من چند سال قبل کتاب »راهکارهای 
خالقانه ترویج کتابخوانی« را نوشتم و در این 
اثر بیش از 5۰ روش برای ترویج کتابخوانی 

به شکل خالقانه بیان کرده ام.
کتاب،  خوانش  مسیر  افزود:   حسینی 
گاهی می تواند خالقانه شود تا لذت مطالعه 
برای کودک مانع کنار گذاشتن کتاب شود. اما 
این موضوع ابتدا باید به  دغدغه برای والدین 
به  شود.  اجرایی  اصولی  شکل  به  و  تبدیل 
همین دلیل است که معتقدیم خانواده ها نقش 
مهمی در پرورش خالقیت کودکان با استفاده 

از کتاب دارند.

دغدغه مندانه و خالقانه می توان بچه ها را کتابخوان کرد 
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هوای دیگری دارم
نفس های من این جا نیست

محمدمهدی سیار

چگونه در خیابان های تهران زنده می مانم؟
مرا در خانه قلبی هست...با آن زنده می مانم

مرا در گوشه این شهر آرام و قراری هست
که تا شب این چنین ایالن و ویالن زنده می مانم

هوای دیگری دارم... نفس های من این جا نیست
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 بدین سان زندگی کردم، بدین سان زنده می مانم
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محمد حسین زاده

ن  ا عنو به  ر  خم کا ز ل  یا سر
و  پربیننده ترین  و  پرمخاطب ترین 
سال  یکي دو  سریال  پربازدیدترین 
اخیر شبکه خانگي، نه تنها از داستاني 
جذاب، ساختاري با کیفیت و بازیگراني 
بخش  در  بلکه  مي برد،  بهره  درخشان 
بسیار  نیز  متن  موسیقي  و  آهنگسازي 
موفق بوده و یکي از معدود سریال هایي 
است که در این زمینه نیز موفق عمل 
آهنگساز  خزایی فر  حبیب  است.  کرده 
ساخته محمدحسین  زخم کاری  سریال 
آثار این  مهدویان است که برای همه 
کارگردان، موسیقی ساخته و اکنون در 

مهدویان  سریال سازی  تجربه  اولین 
نیز ساخت موسیقی را بر عهده داشته 
است. موسیقی متفاوت این سریال که 
برای  دارد،  اجتماعی  و  جنایی  فضایی 
بوده  جدیدی  تجربه  نیز  آهنگسازش 
و بسیار موردتوجه مخاطبان و منتقدان 
بسیاری قرار گرفت. موسیقی این سریال 
همراه با قصه، خشونت موجود در فضای 
داستان را به مخاطب منتقل می کند. با 
حبیب خزایی فر درباره موسیقی سریال 
زخم کاری گفتگویي داشتیم که در ادامه 

از نظرتان مي گذرد.

سریال  موسیقی  ساخت  -برای 
آیا  کردید؟  شروع  کجا  از  کاری  زخم 

رمان بیست زخم کاری اثر آقای محمود 
حسینی زاد را هم خواندید؟

صحبت  مهدویان  آقای  با  *ابتدا 
زخم  بیست  رمان  هم  بعد  و  کردیم 
کاری و فیلمنامه را خواندم. بعد شروع 
به ساخت موسیقی سریال کردم و تم 
اصلی موسیقی را بعد از خواندن رمان 

آماده کردم.

-خواندن رمان چقدر برای ساخت 
موسیقی سریال کارگشا بود؟

*من رمان را خواندم برای آنکه با 
فضای داستان آشنا شوم و بعد از آن، تم 
اصلی موسیقی سریال را ساختم. درباره 
موسیقی با آقای مهدویان هم صحبت 

کردم و با توجه به آشنایی قبلی که با 
وی داشتم، می دانستم که ایشان برای 
موسیقی چه کاری را در نظر دارند. این 
موسیقی نه برای رمان بلکه برای سریال 

آقای مهدویان ساخته شد.

-روند ساخت موسیقی یک سریال 
چگونه است؟ آیا شما با توجه به فضای 
موسیقی  ساخت  به  شروع  فیلمنامه 
می کنید یا بعد از اینکه قسمت هایی از 

سریال ساخته شد؟
این سریال، قطعات و تم  *برای 
اصلی کار را از قبل ساخته بودم و ماکت 
آن آماده بود و بعد از آن که قسمت های 
درصد   8۰ حدود  دیدم،  را  سریال  اول 

دیگر آن را ساختم و آماده کردم.

-برای ساخت موسیقی این سریال 
در فضای جنایی چه سازهایی را بیشتر 

استفاده کردید؟
سمت  به  سریال  ین  ا *برای 
الکترونیک رفتم واز سازهای  سازهای 
استفاده  درامز  و  الکتریک  گیتار  اصلی 
کردم که بخشی از آن به سبک راک 
ارکسترال  با موسیقی  نزدیک شده که 

هم تلفیق شده است.

ساخت  که  بودید  گفته  -درجایی 
موسیقی این سریال برای خودتان تجربه 
جدیدی بود... از این تجربه جدید بگویید 

که آیا برای خودتان راضی کننده بود؟
ارکسترال  معموال  من  *کارهای 
بود و برای موسیقی این سریال، کمی 
فضا را تلفیق کردم و بیشتر از سازهای 
الکترونیک و ساز اصلی گیتار الکتریک 
استفاده کردم که با سازهای ارکسترال 
تلفیق شده بود و این تجربه جدید بود که 
تاکنون انجام نداده بودم و نمی دانستم 

چه بازخوردی خواهد داشت.

ساخت  برای  آهنگساز  -معموال 
موسیقی سریال و فیلم، عالوه بر تعامل 
و مشورت با کارگردان، با دیگر عوامل 

تولید هم تعامل دارد؟
*بیشترین تعامل با کارگردان اثر 
است که بدانیم چه فضایی را در سریال 
با  آن  از  بعد  و  کنیم  القا  باید  فیلم  یا 

تدوین گر و کمی هم با صداگذار.
یا  سریال  یک  موسیقی  -گاهی 
فیلم، به ویژه برای آثار اکشن یا جنایی، 

پیدا  برای مخاطب  آزاردهنده ای  شکل 
بر  موسیقی  تاثیر  این  آیا  می کند... 
اتفاقی  همان  درواقع  و  است  مخاطب 
است که باید با شنیدن موسیقی برای 
کار  در  اشکالی  یا  دهد  رخ  مخاطب 

موسیقی وجود دارد؟
مخاطب  سلیقه  به  نظرم  *به 
در  سریال،  همین  در  برمی گردد. 
بود  این  بر  تصمیم  اول،  قسمت های 
موسیقی  سریال،  نیاز  اساس  بر  که 
جدی تری داشته باشد که البته به دلیل 
عجله ای که به وجود آمد، کمی هم به 
مشکل فنی خورد؛ برخی بر این اعتقاد 
بودند که حجم موسیقی آن زیاد است 
و برخی دیگر هم این ویژگی را دوست 
به  عالقمندان  تعداد  البته  که  داشتند 
نسبت منتقدان خیلی بیشتر بود و شاید 
حدود ۱۰ درصد مخاطبان، موسیقی آن 
به سلیقه  بیشتر  نداشتند که  را دوست 

مخاطب برمی گردد.

-منتقدان به موسیقی این سریال، 
بودند  باور  این  بر  اول  قسمت های  در 
که از سکوت در موسیقی استفاده نشده 

در حالی  که گاهی سکوت، تاثیرگذارتر 
از موسیقی عمل می کند... اما آنها هم 
در ادامه با موسیقی قسمت های بعدی 
همراه شدند و به نظرشان میزان استفاده 
از موسیقی متناسب شد. آیا این تغییر با 
توجه به نظر مخاطبان اعمال شد یا از 
همان ابتدا بر اساس نیاز سریال موسیقی 

ساخته شد؟
گاهی  که  است  درست  *این 
است،  موسیقی  از  تاثیرگذارتر  سکوت 
سریال،  این  اول  قسمت های  در  اما 
که  ستیم  می خوا تعمدی  به صورت 
باشد  داشته  خشنی  و  جدی  موسیقی 
که مخاطب را درگیر کند. نمی خواستم 
یک موسیقی نرم و حل شده در سریال 
باشد برای همین حتی برای صحنه های 
اسلوموشن هم نوعی موسیقی که حالت 
شوک ایجاد کند استفاده کردیم و شاید 
موفقیت  دلیل  آزاردهنده،  حالت  همان 
ما  باشد چرا که قصد  موسیقی سریال 
احساس  کار  خشونت  که  بود  همین 
شود. هر اثری، موسیقی خاص خودش 
گردو،  درخت  فیلم  مثال  می طلبد.  را 
فولکلور  سازهای  با  ُکردی  موسیقی 

فیلم  هر  بنابراین  می طلبید.  را  محلی 
باید موسیقی خاص خودش  و سریالی 
یک  موفقیت  دلیل  گاهی  کند.  پیدا  را 
اثر، موسیقی آن است که خوب از آب 
درآمده و شاید چون بیشتر در دسترس 
می شود،  شنیده  بیشتر  و  می گیرد  قرار 
اما  می ماند  خاطره ها  در  هم  بیشتر 
و  نیست  خوبی  اتفاق  این  به طورکلی، 
چرا  است،  کارگردان  بدشانسی  درواقع 
و  فیلم  خدمت  در  موسیقی  باید  که 
سریال باشد و هر دو همراه هم باشند. 
فیلم  به  باشد،  قوی تر  موسیقی  اگر 
لطمه می خورد و بالعکس. بنابراین هم 
آهنگساز و هم کارگردان سعی می کنند 
بهترین کارشان را ارائه کنند و زمانی که 
یکی از آنها کار بهتری ارائه کند، ضعف 

دیگری مشخص می شود.

-کار تازه ای در دست دارید؟
فیلم  موسیقی  به تازگی  *بله. 
گشت ارشاد ۳ ساخته سعید سهیلی را 
تمام کرده ام و چند قطعه موسیقی، یک 
در  مستند  فیلم  یک  و  موسیقی  آلبوم 

حال ساخت دارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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یگـر  ز با ن  هقـا د جعفـر 
سـینما  شـاخص  و  پیشکسـوت 
در  او  معمـوال  کـه  تلویزیـون  و 
بـازي  بـا  مکمـل  نقش هـاي 
درخشـانش دیده ایم، شـب گذشته 
در برنامه تلویزیونی سریالیست که 
به بررسـي سـینماي دفـاع مقدس 
وحشـتناکی  حادثـه  از  پرداخـت، 
گفت که سـر صحنـه فیلمبرداری 

افتـاده اسـت! اتفـاق  برایـش 
جعفـر دهقان در ابتـدای این 
برنامـه یـادي از زنده یـاد رسـول 
از موفق تریـن  مالقلي پـور یکـي 
فیلمسـازان عرصـه دفـاع مقدس 
کـرد و گفت: یکـی از دغدغه های 
سـینمای  در  مالقلی پـور  رسـول 
می گفـت  کـه  بـود  ایـن  جنـگ 
مـن خـودم را مدیـون بچه هـای 
طـوری  بایـد  و  می دانـم  جنـگ 
خیلـی  شـاید  کنـم.  دیـن  ادای 
کارهـا در ژانرهای مختلف برایش 
پیـش می آمـد، امـا آنهـا را کنـار 
ژانـر  سـراغ  بـه  و  می گذاشـت 
رسـول  مقـدس می رفـت.  دفـاع 
مالقلی پـور از کسـانی بـود که در 
سـینمای دفـاع مقدس مـا دارای 

سـهم بسـیار بزرگـی اسـت.
او در پاسـخ بـه این پرسـش 

در  بـازی  رکـورددار  را  او  کـه 
نـر  ژا و  تاریخـی  سـریال های 
افـزود:  هسـت،  مقـدس  دفـاع 
کار  و  می کشـند  زحمـت  همـه 
ایـن  بـه  اصـال  مـن  می کننـد. 
قضیـه هیچ وقـت فکـر نکـرده ام 
کـه مثال من در سـینمای دینی یا 
کارهـای تاریخی و دفاع مقدسـی 
رکـورددار باشـم. همیشـه سـعی 
کـرده ام نقش هایـی کـه دوسـت 
داشـته ام را بـازی کنم. نقش هایی 
کـه احسـاس کـرده ام شـاید بـه 
درد جامعـه و یـا خـودم بخـورد. 
بایـد شـخصیتی کـه می خواهـم 
باشـد.  باورهایـم  کار کنـم جـزو 
امـکان ندارد شـخصیت یا نقشـی 
آن  و  کنـم  بـازی  بخواهـم  را 
باشـم  نداشـته  را دوسـت  نقـش 
یـا بـاورش نداشـته باشـم. بایـد 
اول نقشـی کـه قـرار اسـت کار 
جـزو  و  داشـته  دوسـت  را  کنـم 
باورهـا و دغدغه هایـم باشـد. باید 
درسـت بـازی کنـم تـا در ذهـن 
مخاطـب جای بگیـرم. مثل خیلی 
کار  کـه  دیگـری  نقش هـای  از 
کـرده ام و هنـوز کـه هنـوز اسـت 
مـردم بـا آنهـا خاطره دارنـد، مثل 
پوتیفـار  مثـل  ماکسـیمیلیانوس، 

و... وقتـی مـردم مـن را می بیننـد 
هنـوز بـا این شـخصیت ها خاطره 
خوشـحال  بابـت  ایـن  از  دارنـد. 
در  کـه  شـاکرم  را  خـدا  هسـتم. 
ایـن چنـد صباح عمرم توانسـته ام 
کـه  کنـم  بـازی  کارهایـی  در 
مـردم بـا آنهـا ارتبـاط گرفتـه و 
فیلم هـای  داشـته اند.  دوسـتش 
حملـه  جملـه  از  مقدسـی  دفـاع 
و  کرکـوک  عملیـات  اچ۳،  بـه 
حماسـه مجنـون همـه برگرفتـه 
از واقعیـت و اتفاقاتـی هسـتند که 
در دوران دفـاع مقـدس رخ داده 
بودنـد، نوشـته و کار شـد. اینطور 
نبـوده کـه زاییـده تفکر نویسـنده 
از  خیلـی  باشـد.  کارگـردان  یـا 
شـخصیت هایی کـه در سـینمای 
مـا بـوده و فیلم هایـی کـه بـازی 
بوده انـد  کـرده ام شـخصیت هایی 
کـه در واقعیـت حضـور داشـته و 
یا زنده هسـتند یا شـهید شـده اند.

همچنیـن  ن  هقـا د جعفـر 
دربـاره نحـوه تحلیـل یـا تفکیک 
نقش هایـی که بازی کرده اسـت، 
توضیـح داد: وقتـی نقشـی به من 
دقـت  اول  می شـود  پیشـنهاد 
می کنـم ببینـم او را می شناسـم. 
بعـد مـی روم دنبالـش کـه بدانـم 

در  بـوده،  کسـی  چـه  آدم  ایـن 
تاریـخ چـه کاره بوده، تاثیـر او در 
جامعـه و روی مـردم چقـدر بـوده 
می سـنجم.  را  این هـا  و  اسـت 
باشـم  نداشـته  اطالعـات  اگـر 
آن  مـون  پیرا می کنـم  سـعی 
شـخصیت یکسـری مطالعـه کنم 
بخوانـم.  مرتبـط  کتاب هـای  و 
اگـر دسترسـی نداشـته باشـم بـا 
نویسـنده کار و کارگـردان کـه از 
بـه  مسـلط تر  و  مشـرف تر  همـه 
می کنـم.  صحبـت  هسـتند  کار 
در سـریال مختارنامـه پیـدا کردن 
شـخصیت مصعب بـن زبیـر خیلی 
سـخت بـود. منابـع کمـی وجـود 
داشـت. دیـدم بهتریـن راه بـرای 
رسـیدن بـه ایـن شـخصیت ایـن 
میرباقـری  آقـای  از  کـه  اسـت 
تشـکر  او  از  و  بگیـرم  کمـک 
می کنـم. واقعـا بایـد او را اسـتاد 
میرباقـری نامیـد. اگـر کمک های 
امـکان  نبـود  میرباقـری  آقـای 
نداشـت بتوانـم بـه ایـن راحتی با 
این شـخصیت ارتباط برقرار کنم. 
سـر سکانسـی کـه قـرار بـود کار 
کنیم اول آقـای میرباقری می آمد 
اتفاقـات  ایـن  ببیـن  می گفـت  و 
مثـال قبـل از ایـن افتـاده و اینهـا 

یعنـی  داد.  آینـده رخ خواهـد  در 
مـن را در شـرایطی قـرار مـی داد 
کامـال  لحظه هـا  آن  درک  کـه 
برایـم ملمـوس بـود. راحـت بودم 
و کار می کـردم و ایـن بـه دلیـل 
کمک هـای آقـای میرباقـری بود. 
کتـاب زیـاد بـود، اما زمـان برای 
مطالعه نداشـتم. تصور کنید امروز 
بـا مـن صحبـت کردنـد پنـج روز 
بعـد سـرصحنه رفتـم. مـن برای 
شـدم.  انتخـاب  مصعـب  نقـش 
نمی دانـم چرا مرا انتخـاب کردند. 
سر سـریال حضرت یوسـف بودم 
کـه از دفتـر زنده یـاد اکبـر فـالح 
بودنـد  کار  ایـن  تهیه کننـده  کـه 
بـا مـن تمـاس گرفتنـد و بـرای 
سـریال مختارنامـه دعوت شـدم. 
خیلـی دوسـت داشـتم بـا آقـای 
همیشـه  کنـم.  کار  میرباقـری 
می گفتـم یعنی می شـود بـا او کار 
کنم؟ او جزو فیلم سـازهایی است 
کـه خیلی از بازیگـران آرزوی کار 
بـا او را دارنـد. چـون وقتـی بـا او 
یـاد  و  می آمـوزی  می کنـی  کار 
می گیـری. عالوه بـر کار آموزش 
گفتـه ام  همیشـه  می بینـی.  هـم 
کارهـای او کالس بسـیار خوبـی 
اسـت. وقتـی این نقـش را به من 
پیشـنهاد داد گفتم آقای میرباقری 
مـن اصال این آدم را نمی شناسـم. 
گفـت می شناسـی نگـران نباش. 
بسـیار به من اعتمـاد به نفس داد. 
در همان جلسـه اول نزدیک به ۲ 

سـاعت تمام بـا من دربـاره نقش 
صحبت کرد. گفتـم نگرانم. گفت 
نگـران نباش اگر دوسـت داشـته 
باشـی می توانـی بـازی کنی. مگر 
نداشـته  دوسـت  خـودت  اینکـه 
باشـی. من هم دوسـت داشـتم با 
آقـای میرباقـری کار کنم. هر چه 
کار جلوتـر رفـت عالقمنـدی من 

بـه ایـن نقش بیشـتر شـد.
دربـاره  ادامـه  در  دهقـان 
سـکانس در خـون غـرق شـدن 
مختارنامـه  سـریال  در  مصعـب 
بسـیار  سـکانس  داد:  توضیـح 
مشـکلی بود. تصور کنید در فصل 
سـرما خون بـود و بایـد داخل آن 
می رفتـی و بعـد از خـون بیـرون 
ایـن  اسـت  درسـت  می آمـدی. 
سـکانس خیلـی مشـکل بـود، اما 
بـا توجه بـه اینکه از قبـل برایش 
نمی کنـم  فکـر  بـود  شـده  فکـر 
بیشـتر از ۲ سـاعت برایـش وقت 
کـه  زمانـی  از  باشـم.  گذاشـته 
گریـم شـده و لباس پوشـیده سـر 
صحنـه رفتـم و ایـن سـکانس را 
گرفتیـم و تمـام شـد شـاید حدود 
۲ سـاعت شـد. چـون بـرای همه 
چـی فکـر شـده بـود. جلوه هـای 
کامپیوتـری  و  تصویـری  ویـژه 
نداشـتیم. همـه در صحنه سـاخته 
شـده بـود. سکانسـی هـم کـه از 
بیـرون  خـاک  زیـر  از  اسـب ها 
می آینـد و تیرهایـی کـه مـی رود 
و دوربیـن حرکـت می کنـد. همه 

را سـاخته بودنـد. بـرای همه چیز 
فکـر شـده بـود. همـه بازیگـران 
مختار از دوسـتانم هسـتند با همه 
از  هسـتم.  راحـت  کارگردان هـا 
جلسـه اول طـوری رفتـار می کنم 
کـه خـودم را در کار بیگانـه حس 
همـه  بـا  می کنـم  سـعی  نکنـم. 
راحت باشـم. نمی توانم بین داوود 
میرباقـری با فرج اهلل سلحشـور یا 
شـهریار بحرانـی فرقـی بگـذارم. 
بـا آقـای سلحشـور خیلـی راحت 
بـودم. بـا آقـای میرباقـری هـم 
هسـتم.  او  ممنـون  و  همینطـور 
واقعـا کسـی سـر صحنـه صدای 
اضافـی نمی شـنود. خصلت خودم 
ایـن اسـت کـه سـرکارها شـوخ 
هسـتم و بگو و بخنـد دارم. با این 
حـال یکبـار نشـد بـه مـن بگوید 
جعفر سـاکت باش. آقـای بحرانی 
هـم شـخصیت بسـیار بی نظیری 
دارنـد. سـر فیلـم سـینمایی حمله 
به اچ۳ یکسـری هواپیما با مقیاس 
یـک بـه یـک و واقعـی سـاخته 
شـده بـود و قرار بـود اینها منفجر 
شـوند. از البـالی اینهـا قـرار بود 
یکسـری بدلکار و هنـرور بدوند و 
زمیـن بخورنـد. یکـی از بچه های 
هنـرور خـودش را پرت کرد. آقای 
بحرانـی فکـر کـرد اتفاقـی افتاده 
اسـت. در همان لحظه از اسـترس 
کمـرش گرفـت و یـک هفتـه به 
همـان حالت مانـد. آدم هـا اینقدر 
برایـش مهـم هسـتند. اگـر بداند 

یـک درصـد اتفاقـی برای کسـی 
سـر صحنـه بیفتـد کار را انجـام 
و  می خـورم  افسـوس  نمی دهـد. 
کار  کـم  اینقـدر  چـرا  نمی دانـم 
می کننـد و بـا وسـواس هسـتند.

ایـن بازیگر شـاخص همچنین 
دربـاره راهکار ماندگار شـدن کارهای 
دینـی و مذهبـی اظهـار کـرد: نباید 
اتفاقـات تاریخـی را بـه هیـچ عنوان 
سـوی  بـه  بایـد  کنیـم.  تحریـف 
واقعیت هـا برویـم. از تخیل اسـتفاده 
کنیـم، امـا واقعـه تاریخـی را نبایـد 
واژگـون جلـوه بدهیـم. شـاخصه ها 
از تخیـل بـرای  مشـخص اسـت. 
شناساندن شخصیت های تاریخی به 
مخاطب اسـتفاده کنیم، اما در همان 
حـد و اندازه ای که باید و الزم اسـت.
دربـاره  پایـان  در  دهقـان 
تاریخـی و  سـختی های کارهـای 
دینی گفـت: برخی وقتـی کارهای 
فکـر  می کننـد  نـگاه  را  تاریخـی 
می کنند یک دکـور زده اند، رفته ایم 
و بـازی کرده ایـم و در ایـن حـد 
اسـت. اما اینطور نیست. هر کدام از 
لباس هـا و گریم های شـخصیت ها 
را ببینیـد کـه بایـد در طـول روز 
و در گرمـای ۴8 درجـه شـهرک 
سـینمایی کار کـرد. واقعـا مشـکل 
اسـت. کارهای تاریخی مشـکالت 
بسـیاری نسـبت به کارهـای دیگر 
و  دارد  وجـود  حادثه هایـی  دارد. 
مـن  کـرد.  پیش بینـی  نمی شـود 
سـر یکـی از کارهـا از اسـب زمین 
خوردم و اسـب با لگد زد مهره های 
گردنـم به نخاعم فرو رفت. سـمت 
راسـتم فلج شـد. ۶ ماه گوشـه خانه 
افتـاده بـودم. حالـم خیلی بد شـد و 
در نهایـت جراحـی کـردم. بـه خیر 
گذشـت. وقتـی پروفسـور صابـری 
مـن را عمـل کـرد، گفت چطـور با 
این وضعیت راه می رفتی!؟ نخاعت 
پاره شـده بـود! اگر کسـی می تواند 
ایـن کارها را تحمل کند و 5 سـال 
سـر مختارنامه و ۲ سال سر یوسف 
پیامبر بماند، فقط عشـق است. اگر 
عشق نباشد نمی شـود تحمل کرد.

بررسي یک حادثه وحشتناک

جعفر دهقان: اگر عشق نباشد، نمي توان بازیگري را تحمل کرد


