
گزارش دنیای جوانان؛

طرح ساماندهی واردات و رکود شدید بازار خودرو

عضویت ایران به عنوان نهمین کشور در سازمان 
توسعه  برای  را  جدیدی  پتانسیل  شانگهای،  همکاری 
همکاری ها به وجود آورده است؛ اما اینکه این موضوع چه 
میزان در توسعه صنعت نفت تاثیرگذار است، قابل بررسی خواهد بود.
بیست  پایان  در  ماه  شهریور   ٢٦ جوانان،  دنیای  گزارش  به 
و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان برگزار شد، سران هشت کشور عضو اصلی سازمان، نظر 

از عضو  ایران  تبدیل عضویت جمهوری اسالمی  با  را  موافق خود 
ناظر به عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. بر 
این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای 
اصلی سازمان آغاز شد و کشورمان از این پس به عنوان عضو اصلی 
این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای عضو، همکاری و تعامل 

خواهد داشت.
صفحه 3

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد؛

واردات ۶۰ میلیون ُدز واکسن کرونا 
طی یک ماه آینده

حذف بروکراسی های اداری با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
طرح  گفت:  اقتصادی  کارشناس 
تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، 
اجازه صدور مجوز را از دست ذینفعانی 
عمد  به  خودشان  شخصی  منافع  خاطر  به  که 
کارشکنی می کردند می گیرد و باعث تسهیل در 
گذشته  روزهای  می شود.در  مجوزها  صدور  امر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از شنیدن 
در  مخالف،  و  موافق  نمایندگان  صحبت های 
صدور  »تسهیل  طرح  تصویب  به  رأی  نهایت 
برخی مجوزهای کسب و کار« دادند که این امر 
باعث ابراز رضایت بسیاری از کارآفرینان، صاحبان 

کسب و کارها و جوانان گردید.
صفحه 3

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه::

فوالد مبارکه توان تأمین 
دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد

4
بازگشایی مدارس منوط به واکسیناسیون کل جامعه و دانش آموزان

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1839-  سه شنبه 30  شهریور  14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آشا محرابي: 

بازي در نقش هاي 
کلیشه اي را دوست 

ندارم

5خواندنی
قهوه خانه ها؛ 

پایه گذار هنر نقالی 
در پایتخت 

هنگ 7فر

در  هنر  نوعي  به  و  مي آيد  هنري  خانواده اي  از  محرابی  آشا 
خون اوست. پدرش، اسماعيل محرابي از چهره هاي كهنه كار 
به شمار مي رود. آشا محرابي هم  بازيگري  و شاخص عرصه 
بر صحنه تئاتر،  هم بر پرده سينما و هم در قاب تلويزيون، 
فعاليت هنری مستمر،   دهه  طول ۲  در  و  آشناست  چهره ای 

بازيگر كم كاری نبوده است. 

خيلی ها تصور می كنند »فهوه خانه قنبر« يک اصطالح يا نام 
تهران  در  و  نيست  چنين  حالی كه  در  است،  فرضی  مکانی 
قديم واقعا قهوه خانه ای به اين اسم وجود داشته، كه اولين 
قهوه خانه تهران هم بوده و به اين جهت اسمش بر سر زبان  ها 
افتاده است، اما قهوه خانه چيست؟ از كی در تهران داير شده 

و تاريخ آن چه سيری را پيموده؟

استاد  موزه  خانه  اندازی  راه  زمان  نوروز درباره  وند  جواد 
شورای  همکاری  با  موزه  خانه  اين  داشت:  اظهار  شهريار، 
اسالمی شهر تهران تا ماه های آينده در پارک بهجت آباد تهران 
راه اندازی می شود. عمده آثار استاد شعر و ادب پارسی هم 
اكنون در خانه موزه استاد شهريار واقع در شهرستان تبريز 

در حال فعاليت است.

خانه موزه استاد 
شهریار راه اندازی 

می شود

پیمان شانگهای و تاثیر آن بر صنعت نفت ایران  درخواست رئیس دانشگاه تهران
برای آزادی دانشجویان زندانی

رییس دانشگاه تهران از ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی 
کسری نوری دانشجوی زندانی این دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید شد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به 
اینکه کسری نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران نیمی از دوره 
حبس خود را گذرانده و ظاهرا قانون این اجازه را داده که آزاد شود؛ ما در دانشگاه تهران تقاضای 

خانواده این دانشجو مبنی بر درخواست آزادی او را در دستور کار قرار دادیم. 
صفحه ٢

رفاه  موضوع  خصوص  در  گفت:  تهران  شهردار 
هستیم  ناجا  با  همکاری  نیازمند  آسایش  و  امنیت  و 
مشترک  فعالیت  یک  به  زحمات  این  که  امیدواریم  و 
منجر شود و خدمات متفاوت و پیوستگی ناجا و شهرداری روز به 
روز افزایش پیدا کند تا خادم خوبی برای مردم و سرباز خوبی برای 

رهبری معظم انقالب باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در 

دیدار با سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: 
کشور مملو از فرصت های بی نظیر بوده و البته خطرات جدی نیز در 
این مسیر قابل پیش بینی است و شهرداری تهران نیز بی نصیب از 
این فرصت ها و تهدیدها نیست. وقتی به شهر توجه می شود، وجود 
تبعیض و بی عدالتی در کنار بی هویتی ایرانی و اسالمی به عنوان 

یکی از موضوعات چالشی در شهر دیده می شود.  
صفحه ٢

زاکانی: تهران۸۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد
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افشای صورت های مالی بانک ملی دارای مزایا و معایبی است و طبیعتا 
شد  خواهد  نظام  دلسوز  مدیران  میان  در  مخالفینی  و  موافقین  ایجاد  موجب 
اصل شفافیت در اقتصاد به خصوص بدنه مالی کشور امری پسندیده و قابل 

دفاع و ستایش می باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افشای صورت های مالی بانک 
ملی دارای مزایا و معایبی است و طبیعتا موجب ایجاد موافقین و مخالفینی در 
میان مدیران دلسوز نظام خواهد شد اصل شفافیت در اقتصاد به خصوص بدنه 

مالی کشور امری پسندیده و قابل دفاع و ستایش می باشد.
نه در ساحتی  را  این موضوع  باید  بیان میکنند که  اقتصادی  کارشناسان 
تک بعدی بلکه به صورت جامع دید تا برکات ملموس آن برای نظام اسالمی 
هویدا شود بی گمان انجام سایر بخشهای این پازل هوشمندانه نتایج و ثمرات 
خوبی را برای اقتصادملی در پی خواهد داشت که ذیال به گوشه هایی از آن 

اشاره می شود:

۱ - این اقدامی است که موجب بیداری تمام مدیران ارشد بخش مالی 
اقتصادی و بانکداری کشور می گردد و به تبع آن موجب عزل مدیران ناالیق 
برای  انتخاب عملکرد محور  انتصاب شایستگان و  و دارای عملکرد ضعیف و 

بود. بانکی خواهد  انتصاب مدیران عالی شبکه 

٢- اکنون که موضوع افشا و شفافیت به عنوان یک اصل و اقدام پسندیده 
مالی  اطالعات صورتهای  انتشار  به  است شفافیت صرفا منحصر  افتاده  اتفاق 
نخواهد بود بلکه می بایست بررسی های جامعی صورت پذیرفته و عالوه بر 
نسخه جامعی  ها،  ترازی  نا  و  انباشته  زیان  این  بروز  عوامل  و  علل  شناسایی 

برای خروج بانک ها و باالخص بانک ملی از آن ارایه نمود.

هیات  اعضای  بودن  جدا  مانند  شرکتی  بانکداری  اصول  اگر  ثالثا   -3
اجرا می  درستی  نحو  به  و..  افشا  شفافیت،اصل  ،اصل  عامل  هیات  از  مدیره 
انتصابات  با  گذشته  سال  پنج  طی  توانستند  نمی  بانک  آن  عالی  شد،مدیران 
و  ویژه  سودهای  تابعه،اعطای  شرکتهای  و  بانک  حوزه  در  غلط  و  سفارشی 
ها  از سپرده  بسیاری  به  رسید  ٢۴ درصد هم می  و   ٢٢ به  بعضا  که  هنگفت 
به  اعطایی  بابت تسهیالت  بانک  تحت عنوان طرح تکریم)و در شرایطی که 
مشتریان در همین مقطع صرفا سود ۱۸ درصد اخذ نموده است(،و در بخش 
عمده ای قیمت تمام شده پول ۴ تا ٦ درصد بیش از قیمت تسهیالت اعطایی 

انجام دهند. بوده استاقدامات خالف منافع سپرده گذاران 
از سوی دیگر حاتم بخشی در عدم پیگیری وصول مطالبات بخش اعظمی 
و  امنیتی  مراجع  فشارهای  با  که  بدهکاری  چند  استثنای  )به  ابربدهکاران  از 
وجه  بخشودگی  نیز  شد(و  انجام  هایی  وصول  ابربدهکاران  برخی  دستگیری 
التزام و امهال چندباره مطالبات بانک درپرونده برخی ابر بدهکاران و همچنین 
بانک  انباشته  زیان  متنفذ حجم  بدهکاران  ابر  مرهونات  اقاله  یا  و  رهن  ،فک 

را طی ۵ سال گذشته ٦ برابر نموده است.
اصول  آزمایشی  هم  آن  و  ناقص  اجرای  جای  به  اگر  دیگر  بعبارت 
بانکداری شرکتی ،با رعایت اصول حاکم بر بانکداری شرکتی روسای ادارات 
کل ریسک،تطبیق،حسابرسی از افراد متعهد ،دلسوز و نفوذ ناپذیر انتخاب و با 
از مدیران  تیمی   ) دار  اعضای هیات مدیره)وحذف عناصر مساله  تغییر جدی 
حرفه ای و سالمت برای هیات مدیره آن بانک انتخاب و با نظارت بر عملکرد 
اخطارهای الزم در  امور نظارت می کردند و در مقاطع الزم  بر  هیات عامل 
خصوص انحرافات و افزایش ریسک را به مراجع ذیصالح ،بانک مرکزی و.. 
می دادند و با رعایت اصل افشا به سهامداران،سپرده گذاران و سایر ذینفعان 
اطالع رسانی می کردند و صورتهای مالی بانک همه ساله با ذکر یک صلوات 
و علی رغم انتقاد شدید حسابرس و.. به تصویب نمی رسید االن این تهدید 
جدی علیه سرمایه های مادی و معنوی)اعتماد عمومی( رقم نمی خورد وحساب 

سازی جای خود را به حساب کشی می داد .

و  نابسامان  اصالح وضعیت  موجب  تواند  می  شفافیت  این  بی شک   -۴
انباشت ناکارآمدی متراکم درطی سالهای گذشته گردد . ارایه وضعیت شفاف 
مالی نشانه ای مثبت در اقتصاد می باشد ودر قوانین و استاندارد جهانی اقدامی 
مثبت و سنجیده می باشد اکنون باید چه کنیم به نظر می رسد اینک به جای 
ابتدا شفاف  متهم نمودن ودبرچسب زنی به وزیر شجاع اقتصاد ،عرصه برای 
بانکی  نظام  که  است  روشن  است  شده  فراهم  گری  اصالح  سپس  و  سازی 
از  فارغ  و  است  قرار گرفته  و ورشکستگی  مالی کشور در سراشیبی سقوط  و 
هردلیلی گام اول در شفافیت ایجاد مقررات حاکمیت شرکتی از صدر تا ذیل 
سیستم مالی کشور می باشد باید کلیه بخش های اقتصاد منبعد شفاف گردند 

تبعا این اقدام خوبی است به شرط انکه بخشی و مقطعی نباشد .
و  مالی  انضباطی  بی  با  اخیر  سالهای  طی  در  کشور  بانکهای  گمان  بی 
ایجاد کننده نقدینگی افسار گسیخته  از اصلی ترین نهادهای  خلق پول یکی 
نمودن  ،پاسخگو  شفافیت  این  که  اند  بوده  ملی  اقتصاد  بر  تحمیلی  تورم  و 
میمون  آثار  تواند  می  العنان  مطلق  شدگی  رها  از  ایشان  نمودن  وخارج  آنها 
و مبارکی را برای کشور در پی داشته باشد زیرا تا اصل بیماری مزمن را به 

آورد. بعمل نخواهیم  برای اصالح  اقدامی  رسمیت نشناسیم هیچ 

فاقد  وارده  زیانهای  و  صدمات  از  بخشی  در  بانکها  دیگر  سوی  از   -۵
بانکداری مطلقا  ابزار دفاعی هستند،چون اصل استقالل در  قدرت مقاومت و 
در اقتصاد سیاست زده کشور ما به رسمیت شناخته نشده است. اصل استقالل 
دولت،  ریسک  پر  تکلیفی  تسهیالت  پذیرش  از  خودداری  یعنی  بانکی  بخش 
بر  تسهیالت  متقاضیان  و  گذار  سپرده  مشتریان  با  تعامل  در  ها  بانک  آزادی 
اساس اصول منطقی بانکداری برای کاهش ریسک ها از بدیهی ترین اصول 
بانکداری در دنیا به شمار می رود که افشای اطالعات صورتهای مالی بانک 
ایجاد  برای  ای  ،طلیعه  تواند  می  آن  در  دخیل  عوامل  و  علل  تحلیل  و  ملی 

استقالل در شبکه بانکی را رقم بزند.

از  بانک  خروج  و  بانکها  مالی  صورتهای  انتشار  تابوی  شکست   -٦
تاریکخانه زدو بند و رانت و سلطه سالطین متنفذ سیاسی بر بانکها ،مدیران 
امتیازات و  ارائه   ، بانکی را نسبت به تصمیمات راهبردی  مالی کشور و نظام 
پذیری  نفوذ  و  چنبره سفارش  از  و  نمود  پاسخگو خواهد  قانونی  غیر  رانتهای 
العین خواهند دید در صورت تمکین  ایشان به رای  خارج خواهد ساخت زیرا 
دستورات غیر قانونی ومخرب جریانهای متنفذ و افزایس ریسک و زیان باید در 
مقابل سپرده گذاران،ذینفعان و مراجع نظارتی و افکار عمومی پاسخگو باشند .

بود  نخواهد  کار  پایان  ملی  بانک  مالی  های  صورت  افشای  صرف   -٦
بلکه قدم اول است اکنون جامعه منتظر اقدام قاطع و بی رودر بایستی نظام 
اعضای  و  عامل  مدیر  شک  بی  بود  خواهند  کشور  اقتصاد  عالی  مدیران  و 
بانکی را که در  هیات مدیره این بانک می بایست پاسخگو باشند که سکان 
انباشته تحویل گرفته اند چگونه  ۵ سال قبل با ۱۱3 هزار میلیارد ریال زیان 

و با افزایش شش برابری زیان به ٦۷۰ هزار میلیارد ریال زیان رسانده اند.
به  نسبت  بایستی  و مزمن موجود می  یابی مشکالت ساختاری  ریشه  با 

تغییر روند و اصالحات ساختاری در نظام مالی کشور روی آورد.

وغیرجناحی  نه  سا رشنا کا دیدگاههای  با  همزمان  قطع  طور  ۷-به 
صاحبنظران رفته رفته افراد،جریان ها و باندهای منتفع از برخی رانتها با اشاره 
FATF،پاندمی کرونا و پیامدهای سو  به تحریم ها،عدم پیوستن به معاهده 
آن بر صورتهای مالی بانک ملی و همچنین تسهیالت تکلیفی دولتی از اقدام 
شجاعانه وزیر اقتصاد انتقاد خواهند نمود و خواستار توقف این روند خواهند شد 
اما در پاسخ این طیف باید گفت آیا تحریمهای بانکی،پاندومی کرونا،تسهیالت 
در  اتفاقا  که  بانکهایی  سایر  و  بوده  ملی  بانک  به  منحصر  و... صرفا  تکلیفی 
طی این ۵ سال مستمرا در حال اصالح نواقص و در صدد ارتقا خود برآمده 

اند از این موانع بازدارنده و مخرب بی نصیب بوده اند؟!

مقاله وارده

تحلیلی بر اقدام وزیر اقتصاد در انتشار صورتهای مالی بانک ملی
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۷ میلیارد 
پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله 
و  آموزان  دانش  تعداد  به  اگر  که  شده 
معلمان تقسیم کنیم می توان گفت تقریبا 
هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است 
گفت: همچنین تا کنون ۱٦ میلیارد فایل 

مبادله شده است.
پیرامون  در نشستی  باقرزاده  علی 
شبکه  مسائل  و  ها  چالش  ها،  قابلیت 
آموزشی شاد با بیان اینکه اسفند ۹۸ را 
همه به خاطر داریم، ابتدا تصور می کردیم 
مدارس تا پایان اسفند تعطیل است، هرچه 
پیدا  استمرار  ها  تعطیلی  رفتیم  پیش 
کرد و به این ترتیب آموزش ها کامال 
از  کدام  غیرحضوری شدند گفت: هیچ 
کشورها آمادگی الزم را برای مقابله با 
این پدیده نداشتند و ۱.۷ میلیارد دانش 
آموز در سراسر جهان از رفتن به مدرسه 

منع شدند.
وی افزود: مباحث مختلفی پیرامون 
مواجهه با کرونا مطرح شد، شعار ما این 
شود  تعطیل  هم  مدرسه  حتی  که  بود 
آموزش نباید تعطیل شود. ابتدا مدرسه 
تلویزیونی آغاز به کار کرد که با وجود 
فراگیری، بازخوردهایی که دریافت کردیم 
نشان داد دانش آموزان نیازمند تعامل با 
معلم خود هستند که در نهایت منجر به 

شکل گیری شبکه شاد شد.
اینترنت شاد رایگان است

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش با اشاره به اینکه البته 
شکل  به  شاد  گیری  شکل  از  پیش 
فعلی، قرار بود با پیام رسان های داخلی 
مختلفی  دالیل  به  که  کنیم  همکاری 
با  اینترنت شاد  پذیر نشد گفت:  امکان 
مصوبه  ستاد ملی کرونا رایگان اعالم شد 
و تا امروز تراکنش مالی میان آموزش و 
پرورش و اپراتورهای تلفن همراه وجود 
عالی  شورای  هم  اخیرا  است.  نداشته 
فضای مجازی، شبکه شاد را به عنوان 

کرونا  دوران  در  آموزش  رسمی  پلتفرم 
نیز  را  آن  مصرفی  اینترنت  و  معرفی 

رایگان دانست.
شبکه شاد ٢۴ میلیون بار نصب و 
3۰۰ هزار کانال در آن ایجاد شده است

باقرزاده ادامه داد: شبکه شاد خأل 
با  آموزان  دانش  تعامل  وجود  عدم 
یک  و  برطرف  حدودی  تا  را  معلمان 
ایجاد  آموزش  برای  اختصاصی  محیط 
محدودیت  شاد  شبکه  اول،  سال  کرد. 
هایی داشت که به مرور قابلیت هایی به 
آن افزوده شد. اکنون بیش از 3۰۰هزار 
کانال در شاد ایجاد شده که بزرگترین 
 ۱۰ از  بیش  آن  رسانی  اطالع  کانال 

میلیون مخاطب دارد.
٢۴ میلیون و ٦3۴ هزار مرتبه نصب 
مورد  میلیون   ٢٢ حدود  که  است  شده 
منحصر به فرد است و تکرار نصب در 

این آمار نیست.
شاد روزانه ۱۰ میلیون کاربر دارد 

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ میلیون 
و ۱۰۵ هزار کاربر در شبکه شاد اظهار 
و  هفتگی  کاربر  میلیون   ۱3 شاد  کرد: 
۱۰ میلیون و ٢3۷ هزار نفر کاربر روزانه 
دارد. حضور همزمان دو میلیون نفر در 
شبکه و ۷۰۰ هزار پخش زنده در شاد، 

ثبت شده است.
دانش  درصد   ۸٦ هویت  احراز 

آموزان در شاد
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش ادامه داد: ۱٢ میلیون 
و ۷۹3 هزار دانش آموز معادل ۸٦ درصد 
احراز  شاد  در  آموزان  دانش  جمعیت 
هویت شده اند. ۱۱٦ هزار مدیر مدرسه 
معادل۹۹.۸ درصد در شاد احراز هویت 
شده اند. شمار معلمان احراز هویت شده 
در شاد نیز ۷3۱ هزار و ۸۹3 نفر معادل 
اینکه  بیان  با  باقرزاده  ۹۸ درصد است. 
۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه 
شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش 
آموزان و معلمان تقسیم کنیم می توان 

گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال 
کرده است گفت: همچنین تا کنون ۱٦ 

میلیارد فایل مبادله شده است.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه فردا قبل 
از ظهر نسخه جدید شاد رونمایی خواهد 
شد و بالفاصله در اختیار مخاطبان قرار 
نیز  جمعه  روز  از  کرد:  عنوان  می گیرد 
کالس  به  ورود  و  هویت  احراز  امکان 
ها وجود دارد. یک بخش از تغییرات به 
ظاهر و پوسته اپلیکیشن بازمی گردد که 
ترمیم و اصالح شده است. یک بخش 
دیگر به ارتباطات و زیرساخت ها مربوط 
است که شرکت همراه اول بازنگری ها و 
کنترل هایی برای رفع مشکالت و تقویت 

زیرساخت ها انجام داده است.
امکانات جدید شاد از گفت و گوی 

گروهی تا سرویس حضور و غیاب 
باقرزاده افزود: چند سرویس جدید از 
جمله گفت وگوی گروهی به شاد افزوده 
شده و امکان صحبت مستقیم همزمان 
با حداقل پنج دانش آموز فراهم شده و 
قابلیت تعاملی کردن را توسعه می دهد. 
آزمون ساز نیز توسعه قابل توجهی پیدا 
کرده و سرویس حضور و غیاب هم رشد 
کرده است. همچنین فرایند احراز هویت 
برای ماه اول تسهیل شده تا چالش های 
یابد. حق تشکیل  سال گذشته کاهش 
کالس به مدیر مدرسه داده شده است 
و مدیر می تواند به هر تعداد نیاز دارد 

کالس ایجاد کند.
ایجاد مرورگر و جست وجو گر بومی 

دانش آموزی تا آبانماه
وی با اشاره به اینکه قریب به 3۰۰۰ 
کیو آر کد در کتب درسی ایجاد شده و 
می تواند به روند آموزش کمک کند گفت: 
سرویس دیگری در حال مطالعه است 
که مرورگر و جست وجو گر بومی دانش 
آموزی است و امیدواریم تا آخر مهرماه 

عملیاتی شود.
در  آموزان  دانش  تدریجی  حضور 

بلوک  صورت  به  ماه  آبان  از  مدارس 
بندی شده

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس 
نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر ماه 
مدارس کم جمعیت عشایری و روستایی 
بزرگتر  مدارس  و  حضوری  صورت  به 
با جمعیت باالتر بتدریج از آبان ماه به 
صورت بلوک بندی شده حضور می یابند 
اظهار کرد: اختیار را به شورای مدرسه داده 
ایم که متناسب با شرایط و فضای مدرسه 
واکسیناسیون  اگر  کنند.  بندی  گروه 
عمومی تکمیل شود بازگشایی هم انجام 
و شاد به عنوان مکمل فعالیت خواهد کرد.
توزیع سیم کارتهای دانش آموزی 
با اینترنت پاک به محض مبادله تفاهم 

نامه بین دستگاه های ذی ربط 
وی درباره توزیع سیمکارت دانش 
آموزی نیز اظهار کرد: توافقی با همراه 
اول انجام و سیمکارت های دیتا با ماهیت 
حقوقی دریافت کردیم که بین واحدهای 
سازمانی توزیع شد تا امکان مدیریت و 

کنترل امور مربوط فراهم شود اما
سیمکارت دانش آموزی موافقان و 
مخالفانی دارد. پیش نویس تفاهم نامه ای 
آماده شده و به محض مبادله آن، امکان 
پاک  اینترنت  و  سیمکارت  تخصیص 
استقبال  به  بستگی  که  فراهم می شود 
تهیه  برای  آمادگی  این  دارد.  کاربران 
سیمکارت دانش آموزی به تعداد دانش 

آموزان وجود دارد.
از  استفاده  برای  دولتی  مدارس 
پلتفرم های غیربومی حق دریافت هزینه 

از خانواده ها ندارند
پرسشی  به  پاسخ  در  باقرزاده 
پیرامون دریافت هزینه از دانش آموزان 
در برخی مدارس غیردولتی بابت استفاده 
از  فارغ  گفت:  دیگر  های  اپلیکیشن  از 
مدارس غیردولتی، مدارس دولتی برای 
حق  غیربومی  های  پلتفرم  از  استفاده 

دریافت هزینه از خانواده ها ندارند.

صفحه 3

یک مسئول در وزارت آموزش و پرورش:

اینترنت شاد رایگان است، مدارس حق دریافت وجه ندارند!

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران 
امنیت  ارتقای  راستای طرح  در  اعالم کرد:  بزرگ 
عمومی و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و شیوع 
از  تیم هایی  گذشته  روز  کرونا،  منحوس  ویروس 
پایتخت  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  ماموران 
امنیت  پلیس  ده گانه  پایگاه های  تمام  همراه  به 
عمومی، کنترل و نظارت بر صنوف را با جدیت و 
با بکارگیری تمام توان و استعداد موجود در دستور 

کار خود قرار دادند.
ساماندهی  در  گفت:  مرادی  نادر  سرهنگ  

هفتم  و  بیست  ناهنجاری ها،  با  برخورد  و  اصناف 
و  سنتی  سفره خانه های  تعدادی  از  ماه  شهریور 
صورت  بازدید  تهران  شهر  سطح  قهوه خانه های 

گرفت.
وی بیان داشت: در این طرح نظارتی، مأموران 
به ۹ قهوه خانه مشکوک شدند و در بازدید صورت 
بستن  با  خانه  سفره  متصدی  دریافتند،  گرفته 
درهای ورودی و خروجی صنف خود بدون رعایت 
این  قلیان  استعمال  ضمن  بهداشتی  پروتکل های 
محل را به پاتوقی برای افراد مجرم و انجام برخی 

رفتارهای هنجارشکن کرده که با هماهنگی قضائی 
صنفی  تخلفات  علت  به  مذکور  صنفی  واحدهای 

پلمب شدند.
مرادی با اشاره به اینکه متصدی این واحدهای 
صنفی برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی 
بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  شدند، 
اولویت  از  شهروندان  سالمتی  از  حفاظت  کرونا 
های اصلی پلیس بوده و از شهروندان تقاضا دارم 
تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعًا از طریق 

سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

پلمب ۹ قهوه خانه و سفره خانه متخلف در پایتخت
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استقرار گروه تحقیق و تفحص مجلس در سازمان سنجش
رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور از 
استقرار گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در این سازمان 

خبر داد.
افزود:  این خبر  اعالم  با  با خبرنگاران  وگو  در گفت  نادری  احمد   
آموزش  اعضای گروه تحقیق و تفحص قوه مقننه در سازمان سنجش 
کشور در راستای احقاق حقوق ملت شریف و داوطلبین و مخاطبین عزیز 

این سازمان، نهایت تالش و اهتمام خود را خواهند دکرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر محورهای متعددی در خصوص این 
سازمان و عملکرد رییس آن در دستور کار رسیدگی این هیات و گروه 

بررسی مستقر در این سازمان، قرار دارد.
بر همین اساس، خط  نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: 
 reportsanjesh@gmail.com ارتباطی ۰۹۱۰۰٢۰۹٢۰، رایانامه
یا ارسال پستی به دفتر رییس هیات تفحص از سازمان سنجش در مجلس 
شورای اسالمی برای دریافت نقطه نظرات، گزارشات و مستندات مردمی 
و نهادی در ارتباط با این سازمان در نظر گرفته شده است و مخاطبین و 
ذینفعان می توانند از طریق این مبادی مستندات خود را به هیات تفحص 

منعکس کنند.

مقتدایی: ثبت نام مسکن خبرنگاران و هنرمندان آغاز شد
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
دو  از  پیگیری هایش  آخرین  درباره  توضیحاتی  ارائه  به  اسالمی  شورای 
وزارت خانه فرهنگ و ارشاد اسالمی و راه و شهرسازی درباره مسکن 

خبرنگاران پرداخت.
کرد:  اظهار  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  مقتدایی  عباس 
چندی پیش در مجلس در قالب تذکری به وزرای راه و شهرسازی و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مطالبی در خصوص تأمین مسکن خبرنگاران 
و حل اختالف بین این دو وزارتخانه مطرح کردم؛ در پاسخ وزارت راه و 
شهرسازی با پیگیری مصرانه بیان داشت که بارها اعالم آمادگی کرده 
اقدام  آماده است ولی همچنان وزارت فرهنگ  نیز  نامه  تفاهم  و حتی 

الزمی انجام نمی دهد.
وی افزود: در همین راستا مکاتبه ای با وزیر جدید ارشاد انجام داده 
و از او خواستم عدم اهتمام وزیر قبلی را جبران کند و مسکن خبرنگاران 
را در دستور کار قرار دهد چون با توجه به امضای تفاهم نامه و انجام 
همه اقدامات، هر ساعت تعلل در ثبت نام اصحاب فرهنگ و هنر، ظلم 
با هماهنگی وزارت فرهنگ، کار  به این قشر عزیز است و وزارت راه 
ثبت نام را آغاز کند اما متاسفانه اهتمام الزم از سوی وزیر ارشاد قبلی 
عزم  است  مشخص  نشد.  دیده  خبرنگاران  مسکن  درخصوص  فعلی  و 

جدی وجود ندارد.
نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی عدم اهتمام و بی دقتی وزرای 
ارشاد را شاهد بودم شخصا ورود کردم و از دو متولی یعنی معاون مسکن 
وزارت راه و معاون توسعه مدیریت وزارت ارشاد خواستم در این خصوص 
گزارشی ارائه کنند. از گزارش ها مشخص بود عزم باالیی در وزارت راه 
برای کمک به خبرنگاران و هنرمندان وجود دارد، در وزارت ارشاد نیز صرفا 
معاون توسعه پیگیر کار است و رییس صندوق هنر، معاون مطبوعاتی و 

وزیر اهتمام الزم را نشان ندادند.
بی  معطل  نباید  اینکه  به  عنایت  با  گفت:  پایان  در  مقتدایی 
اهتمامی ها شویم، از معاون وزیر راه درخواست کردم راه ثبت نام را 
فوریت  قید  با  هنر  و  فرهنگ  اهالی  شد.  ابالغ  امروز  که  کنند  ابالغ 

ثبت نام را انجام دهند.

زاکانی: تهران۸۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد
نیازمند  آسایش  و  امنیت  و  رفاه  موضوع  در خصوص  گفت:  تهران  شهردار 
همکاری با ناجا هستیم و امیدواریم که این زحمات به یک فعالیت مشترک منجر 
شود و خدمات متفاوت و پیوستگی ناجا و شهرداری روز به روز افزایش پیدا کند تا 

خادم خوبی برای مردم و سرباز خوبی برای رهبری معظم انقالب باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دیدار با سردار حسین 
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: کشور مملو از فرصت های بی نظیر بوده 
و البته خطرات جدی نیز در این مسیر قابل پیش بینی است و شهرداری تهران نیز 
بی نصیب از این فرصت ها و تهدیدها نیست. وقتی به شهر توجه می شود، وجود 
تبعیض و بی عدالتی در کنار بی هویتی ایرانی و اسالمی به عنوان یکی از موضوعات 

چالشی در شهر دیده می شود.  
وی افزود: هدف گذاری در ۴٢ سال گذشته در نظام اسالمی و راه طی شده 
اهداف ترسیم شده وجود  با  نیز  اما خالءها و فاصله جدی  برکات بسیاری داشته 
دارد. به فرموده مقام معظم رهبری تهران یک کشور و مرکز کشور است و اثرات 
اقدام انجام شده در تهران فرای مرزهای جغرافیایی بوده به گونه ای که تهران نماد 

کارآمدی نظام قلمداد می شود.
شهردار تهران ادامه داد: در شهرداری در دوره های گذشته زحمات زیادی برای 
شهر تهران کشیده شده و البته نقص هایی نیز وجود دارد و ما باید بدون اینکه به 
گذشتگان برچسب بزنیم، ناظر به آینده نگاه کنیم و از اشتباهات گذشته عبرت بگیریم.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۵.۱٢ 
بست  بن  معنای  به  این  اما  کنیم  پرداخت  بانکی  آن سود  بابت  باید  میلیارد  هزار 
نیست و شهر ظرفیت های زیادی دارد و راه های متنوعی وجود دارد که بن بستی 

برای ما نمی گذارد.
زاکانی عنوان کرد: در عمده کارهای صورت گرفته به کالبد شهر توجه شده و 
باید به روح شهر نیز توجه کنیم. باید با یک نگاه درست الگو باشیم. بر همین اساس 
انداز مطلوب و نحوه عملیاتی شدن آن را انجام دادیم. نکته  تعریف افق و چشم 
دیگر هم بستگی حاکمیتی و حکومتی است؛ چرا که بدون آن انباشتگی مشکالت 

شهر قابل حل نیست.  
وی با بیان اینکه ناجا و شهرداری کارهای پیوسته و در هم تنیده با مردم دارند 
و این نقطه اشتراک آن ها است، یادآور شد: خط تالش بعدی این است که شهر را 
در مدار نخبگان و مردم پیش ببریم و شهر هوشمندی داشته باشیم و با استفاده از 

فناوری، کل شهر را در یک اکوسیستم واحد ببینیم.
شهردار تهران گفت: در برنامه های کوتاه مدت و دارای فوریت چند قرارگاه 
آینده راه  از هفته  اولین قرارگاهی که  اندازی خواهد شد و  راه  خدماتی در تهران 
اندازی می شود قرارگاهی در حوزه پسماند، رفت و روب و فضای سبز خواهد بود 

که در واقع اولویت اول ما است.
زاکانی خاطرنشان کرد: بخش دوم قرارگاه اجتماعی است و باید مسئولیت خود 
را در این حوزه بپذیریم، مسأله معتادان متجاهر و کودکان کار هر چند مستقیما به 
شهرداری ارتباطی پیدا نمی کند اما شهرداری باید سهم خود را بپذیرد و با همکاری 

با ناجا و سایر نهادها چهره شهر را تغییر دهد.
وی ادامه داد: بخش سوم ناظر به مسائل فرهنگی و تبلیغی است که با قانون 
و نظم سرو کار دارد و در این بخش نیز ناجا می تواند نقش مهمی ایفا کند. بخش 
بعدی ناظر بر کرونا است؛ در واقع با کرونا باید زندگی کرد و آن را هضم و مهار 
و  احیای شهر  و  اجتماعی  فاصله گذاری  و درمان،  بهداشت  از سرفصل  بعد  کرد. 
خدمات اجتماعی نیز باید دنبال شود. در همین رابطه با وزیر کشور، وزیر بهداشت 
و رئیس جمهور صحبت هایی انجام شده و برنامه ای تنظیم کردیم تا تمام سرمایه 

ها را به میدان بیاوریم.
بر اساس گزارش سایت شهر، شهردار تهران افزود: در موضوع رفاه و امنیت و 
آسایش نیازمند همکاری با ناجا هستیم و امیدواریم که این زحمات به یک فعالیت 
مشترک منجر شود و خدمات متفاوت و پیوستگی ناجا و شهرداری روز به روز افزایش 
پیدا کند تا خادم خوبی برای مردم و سرباز خوبی برای رهبری معظم انقالب باشیم.

عضو کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا اعالم کرد؛

بازگشایی مدارس منوط به واکسیناسیون کل جامعه و دانش آموزان
عضو کمیته علمی کشوری 
مقابله با کووید ۱۹، ضمن تشریح 
و  مدارس  بازگشایی  لزامات  ا
جزییات  درباره   ، ها دانشگاه 
واکسن  روی  بر  شده  نجام  ا لعات  مطا
سینوفارم و پاستور که قرار است در کشورمان 

برای کودکان تزریق شوند، توضیح داد.
الزامات  درباره  ناجی،  علیرضا  دکتر 
با  کشور  در  بازگشایی ها  سوی  به  رفتن 
توجه به روند کاهشی بیماری کرونا، گفت: 
به عنوان مثال درباره دانشگاه ها اگر سرعت 
واکسیناسیون در دانشجویان باال رود، بسیار 
خوب است. به هر حال بسیاری از دروس 
دانشگاه ها به صورت عملی است و آموزش 
آنالین چه در دوره دانشگاه و چه در دوره 
دبیرستان و... خیلی مناسب نیست. بنابراین 
منوط  این  به  را  دانشگاه ها  بازگشایی  اگر 
کنیم که درصد باالیی از دانشجویان واکسینه 
شوند، خوب است. آنطور که مشاهده می شود 
اکنون تامین واکسن نسبت به قبل تحول 

یافته و در حال واردات واکسن هستیم.
کل  در  باال  واکسیناسیون  پوشش 

جامعه یکی از الزامات بازگشایی ها
وی با بیان اینکه البته یکی دیگر از 
الزامات بازگشایی ها پوشش واکسیناسیون در 
کل جامعه است، گفت: اگر جامعه پوشش 
مناسبی نداشته باشد، ممکن است که باز هم 
در افرادی که غیر واکسینه هستند،  شیوع 
یا  انگلستان  در  که  همانطور  بیفتد.  اتفاق 
آمریکا اتفاق افتاد. به هر حال واریانت دلتا 
زیاد گردش می کند، قدرت انتقال باالیی دارد 
و دیده شده که ۹۵ درصد از موارد هم در 
افراد غیرواکسینه است. بنابراین اگر بخواهیم 
جامعه را به حالت عادی بازگردانیم، حتما باید 
داشته  واکسیناسیون  پوشش  به  نیم نگاهی 
باشیم. حتی کشورهایی هم که بیش از ۷۰ 
درصد جامعه خود را واکسینه کردند، باز هم 
دیدیم که دلتا در آنها شیوع پیدا کرد. البته 
ممکن است شیوع خیلی باالیی نداشته باشد، 

اما در هر صورت این موضوع وجود دارد.
واکسن های کرونایی که می توان برای 

کودکان تزریق کرد
ناجی همچنین با اشاره به بازگشایی 
مدارس، گفت: درباره مدارس دو حالت وجود 
دارد؛ بازگشایی باز هم منوط به واکسیناسیون 
افراد  اگر  می شود.  آموزان  دانش  و  جامعه 
واکسینه  را  مدارس  باالی  به  سال   ۱۸
کنیم، می توانیم مدارس را ایمن نگه داریم. 
برسیم  نقطه ای  به  اگر  اساس  همین  بر 
سال   ۱۸ باالی  افراد  برای  جامعه  در  که 
باشیم،  داده  انجام  مناسب  واکسیناسیون 
می توانیم تا حدودی افراد را ایمن نگه داریم، 
اما واکسیناسیون در کودکان هم مهم است 

که خوشبختانه در حال انجام است.
ایران  در  داد: واکسن هایی  ادامه  وی 
داریم که بتوانیم آنها را برای کودکان تزریق 
کنیم. به عنوان مثال واکسن سینوفارم مجوز 
و  در چین  و  گرفته  را  در کودکان  مصرف 
امارات هم این مجوز را دریافت کرده است. 
تا   ۵ برای  نیز  فایزر  واکسن  حال  عین  در 
۱٦ سال از سازمان جهانی بهداشت مجوز 
اضطراری دریافت کرده و مدرنا هم بین ۱٢ 
تا ۱۷ سال را مجوز اضطراری گرفته است. 
مطالعاتی هم برای واکسن های دیگر مانند 
جانسون و جانسون و آسترازنکا برای کودکان 
در جریان است. ما هم واکسن سینوفارم و 
واکسن سوبرانا را داریم که سوبرانا در کوبا 

مجوز مصرف برای دو تا ۱۷ سال را در آن 
کشور دریافت کرد و در کشور ما هم این 

مجوز را دریافت کرد.
ایمن  مهم  مساله  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  سنین  برای  واکسن ها  این  بودن 
و تنظیم کردن دزهای مربوط به گروه های 
سنی است، گفت: با توجه به اهمیت کودکان، 
اگر واکسیناسیون کودکان انجام شود، به این 
معنا است که به سمت نقطه ای بسیار ایده آل 
حرکت می کنیم و اگر این اقدام انجام شود، 
جای خوشحالی هم دارد. در عین حال این 
موضوع یک قسمت مهم دیگر هم دارد و 
آن هم پذیرش مردم است. فکر می کنم که 
باید با مردم صحبت کرد و اطمینان شان را 
جلب کرد و اعالم کنیم که این واکسن ها 
ایمن هستند. با یک مطالعه بالینی دو ماهه 
می توان عوارض را در کودکان بررسی کرد. 
همین  بر  هم  مدرنا  و  فایزر  که  همانطور 
و  می دهند  انجام  را  اقدامات  این  اساس 
انجام  را  اقدام  دیگر هم همین  کشورهای 
مقدورات مان  اساس  بر  بنابراین  می دهند. 
اگر می توانیم واکسن هایی که مجوز مصرف 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت را دریافت 
کردند، داشته باشیم، بسیار خوب است، اگر نه 
می توانیم به واکسن هایی فکر کنیم که به 
آن ها دسترسی داریم  و اطالعات را از آن ها 
دریافت کرده یا خودمان مورد مطالعه قرار 
دهیم و بعد به سمت تزریق واکسن رویم که 
در این صورت به جامعه ایده آلی می رسیم که 
می تواند بازگشایی های مناسبی داشته باشد، 
اما همه این موارد منوط به این است که چند 

درصد از جامعه را واکسینه کنیم.
و  »سینوفارم«  لعات  مطا جزییات 

»پاستور« برای تزریق به کودکان
ناجی در ادامه صحبت هایش با اشاره 
به دو واکسن سینوفارم و پاستور که برای 
تزریق به کودکان از سازمان غذا و داروی 
ایران مجوز دریافت کرده اند، گفت: کودکان 
که  هستند  جامعه  در  مهمی  بسیار  عضو 
هم در گسترش شیوع کرونا موثرند و هم 
این  از هدف های  به عنوان یکی  خودشان 
جدید،  دوره  در  ویژه  به  هستند.  بیماری 
دلتا  مانند  موجود  واریانت های  به  توجه  با 
می بینیم که بسیار کودکان تحت تاثیر قرار 
گرفته و به بیماری مبتال شده اند. به طوری 
فقط  بگوییم  که  نیست  اینطور  دیگر  که 

بزرگساالن به کرونا مبتال می شوند.
اساس  همین  بر  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار  ایمن سازی کودکان  و  واکسیناسیون 
دیگر  سوی  از  افزود:  است،  اهمیت  حائز 
برای رسیدن به ایمنی جمعی دیگر مصونیت 
۷۰ درصدی جامعه که برای واریانت ووهان 
مطرح می شد، صدق نمی کند، بلکه با توجه 

به افزایش انتقال ویروس و باال رفتن قدرت 
بیماری زایی، پوشش مصونیت جمعی باید به 
باالی ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد. بنابراین برای 
حتما  باید  جمعی  ایمنی  استقرار  و  ایجاد 

کودکان را هم واکسینه کنیم.
پاستور  و  سینوفارم  اثربخشی  میزان 

برای کودکان
کووید  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
دارد  ایران دو واکسن وجود  ۱۹، گفت: در 
که می توانیم آنها را برای کودکان استفاده 
کنیم؛ یکی واکسن سینوفارم است که چند 
اثربخشی  به  مربوط  اطالعات  پیش  روز 
لنست  واکسن در مجله  این  بودن  ایمن  و 
کودکان  برای  که  داد  نشان  و  شد  چاپ 
است  بی ضرری  و  اثربخش  واکسن  بسیار 
و اثربخشی بسیار خوبی دارد. همانطور که 
مصرف  مجوز  امارات  و  چین  کشور  گفتم 
سینوفارم را برای سن سه تا ۱۷ سال را به 

صورت اضطراری صادر کردند.
واکسن  دیگر  واکسن  داد:  ادامه  وی 
محصول  که  است  پاستوکووک  یا  سوبرانا 
مشترک ایران و کوبا است. اطالعات مربوط 
انجام داده،  بالینی که خود کوبا  به مطالعه 
نشان داده که این واکسن هم برای کودکان 
موثر و بی ضرر است. البته در این مورد چاپ 
مقاله علمی نداریم، اما گزارشات شان نشان از 
این موضوع دارد و آن ها هم مجوز مصرف را 
برای گروه سنی دو تا ۱۷ سال صادر کرده اند.
بنابراین  گفت:  شناس  ویروس  این 
دو واکسن داریم که می توان برای کودان 
تزریق کرد. به ویژه درباره واکسن سینوفارم 
که جدی تر است و با توجه به مقاله ای که 
در لنست چاپ شده، می توانیم از نفعی که 
واکسن دارد، از آن ها استفاده کرد و همزمان 
با بزرگساالن، کودکان را هم واکسینه کرده و 
بتوانیم آنها را به زندگی اجتماعی بازگردانیم.
بزرگساالن  با  کودکان  سینوفارم 

متفاوت است؟
ناجی درباره برخی اظهارات مبنی بر 
تفاوت سینوفارمی که به بزرگساالن تزریق 
می شود با سینوفارم مناسب برای کودکان، 
بین  تفاوتی  و  نیست  چیزی  چنین  گفت: 
می کنند  تزریق  بزرگساالن  که  سینوفارمی 
تزریق  کودکان  که  سینوفارمی  واکسن  با 
برای  ندارد. سینوفارمی که  می کنند، وجود 
کودکان تزریق می شود، همان سینوفارمی 
است که برای بزرگساالن استفاده می شود 
و مطالعه ای هم که انجام شده درباره همان 
واکسن سینوفارم است و تفاوتی وجود ندارد.
وی درباره امکان انجام مطالعه بالینی 
برای این واکسن ها در کشور خودمان، گفت: 
اگر زمان داشته باشیم و در کودکان خودمان 
هم مطالعه کنیم، خوب است، اما می توانیم 

هم  بزرگساالن  در  که  واکسن هایی  مانند 
مورد پذیرش قرار گرفت و مصرف شد، مانند 
سینوفارم، اسپوتنیک، آسترازنکا و... این کار 
را هم قبول کنیم. ما با توجه به تاییدیه های 
بین المللی یا ملی و با توجه به پرونده فنی 
واکسن، آن ها را انتخاب می کنیم و مطمئنا 
واکسن ها  این  اثربخشی  و  عوارض  پایش 
ایران  در  باید  که  است  وظایفی  جزو  هم 
موجود  اطالعات  به  توجه  با  شود.  انجام 
را  آن  می توانیم  راحت تر  سینوفارم  درباره 
قبول کرده و جلو رویم. واکسن پاستور هم 
پروتئینی است و با توجه به اطالعاتی که از 
کوبا آمده، می توان به آن اطمینان کرد. البته 
باز هم تاکید می کنم که در طول مصرفی 
که اتفاق می افتد، اثربخشی و بی ضرر بودن 
عوارض آن ها هم حتما باید در ایران مورد 

پایش قرار گیرد.
در  واکسن  دز   ٢ تزریق  بین  فاصله 

کودکان چقدر است؟
ناجی گفت: باتوجه به اطالعاتی که از 
مقاله مربوط به سینوفارم چاپ شده، عوارض 
همان عوارضی است که در بزرگساالن هم 
دیده می شود. مانند سردرد، تب، بدن درد، درد 
محل تزریق و ... چیزی بیش از آن نیست و 
فاصله بین دز اول و دز دوم در کودکان هم 
مانند بزرگساالن است و ٢۱ تا ٢۸ روز است. 
درباره پاستور هم همین فاصله ٢۸ روزه است 
و طبق گزارش ها عوارض هم همان عوارض 
معمولی است. البته مطمئنا ایران اگر قبول 
کرده که این واکسن را در کودکان استفاده 
کند، قطعا گزارش مفصل را از کوبا دریافت 
کرده است. در عین حال در ایران هم امکان 
پایش این موارد را داریم تا هرچه سریع تر 
بتوانیم کودکان را واکسینه کرده و بازگشایی 
مدارس را به صورت حضوری داشته باشیم.
اثربخشی سینوفارم در سنین باالی ۵۵ 

سال و لزوم تزریق دز بوستر
لنست  مقاله  اینکه طبق  بیان  با  وی 
اثربخشی سینوفارم در کودکان مناسب بوده 
است، گفت: به طور کلی سینوفارم واکسن 
موثر و خوبی در پیشگیری از بیماری شدید، 
مرگ و میر و بستری در آی سی یو است. 
در گروه سنی باالی ۵۵ سال اما به اندازه 
سایر واکسن ها مانند فایزر، مدرنا و آسترازنکا 
و اسپوتنیک، اثربخشی ندارد. بر این اساس 
باید در واکسیناسیون سنین باال، حتی برای 
در  است  واجب  که  هم  بوستر  دز  انتخاب 
شود،  تزریق  سال   ۵۵ باالی  سنی  گروه 
باید واکسنی را انتخاب کنیم که اثربخشی 
مناسب تری داشته باشد.ناجی گفت: خیلی ها 
اظهارات غیرعلمی را مطرح می کنند که اگر 
واکسن بزنید، دو سال دیگر فوت می کنید و 
...، به هر حال اکنون سابقه واکسیناسیون در 
واکسن های فایزر و مدرنا از دو سال گذشته 
است و هیچ یک از افراد بعد از این دو سال 
به دلیل واکسن اتفاقی برایشان نیفتاده است. 
نمی توان  که  کرد  توجه  باید  حال  عین  در 
گفت کسی که واکسن می زند، تا ۱۰ سال 
هر  به  نمی افتد.  برایش  اتفاقی  هیچ  دیگر 
حال عوارض واکسن در درازمدت مشخص 
خواهد شد. با همه این اوصاف باید بدانیم 
از  باالتر  بسیار  بسیار  واکسن ها  فواید  که 
مضراتش و همچنین مضرات عفونتی است 
موقتی  واکسن  عوارض  می افتد.  اتفاق  که 
است و باید این موضوع را در نظر گرفت و 
از واکسن هایی که در گروه های سنی مختلف 

بی خطر هستند، استقبال کرد.
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درخواست رئیس دانشگاه تهران برای آزادی دانشجویان زندانی
به رییس قوه قضاییه، خواستار  نامه ای  ارسال  از  رییس دانشگاه تهران 
آزادی کسری نوری دانشجوی زندانی این دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی 

جدید شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه 
اینکه کسری نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران  به 
نیمی از دوره حبس خود را گذرانده و ظاهرا قانون این اجازه را داده که آزاد شود؛ 
ما در دانشگاه تهران تقاضای خانواده این دانشجو مبنی بر درخواست آزادی او 

را در دستور کار قرار دادیم. 
نوری  خانواده کسری  خواسته  ترتیب  این  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
برای آزادی او را در قالب نامه ای به رییس قوه قضاییه منعکس کردیم و منتظر 
پاسخ این قوه هستیم. با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 

هستیم امیدواریم با درخواست آزادی این دانشجو موافقت شود.
تاکنون  تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه قوه قضاییه  دانشگاه  رییس 
دانشجویانی که مشکل و پرونده داشتند را به شکلی حل نموده است و ما اطالع 

نداریم به جز کسری نوری دانشجویی از دانشگاه تهران در زندان باشد.
محرومیت از تحصیل کسری نوری توسط دانشگاه تهران یکی از مباحثی 
بود تیر ماه جاری از سوی شبکه های مجازی مطرح شد و در همان زمان دکتر 
زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا 
ضمن تکذیب این موضوع، توضیح داد: این دانشجو به هیچ عنوان به دلیل زندانی 
بودن از دانشگاه اخراج نشده است. بلکه برای ثبت نام ترم بعدی خود اقدامی 

نکرده به همین دلیل از ادامه تحصیل محروم شده است.
وی ادامه داد: اگر این دانشجو تاکنون ۱۰ واحد آموزشی را گذرانده 
زندانی  جمله  از  نام  ثبت  برای  مراجعه  عدم  دلیل  بر  مبنی  مدارکی  و 
دانشجو  این  نام  ثبت  دهد  تحویل  دانشگاه  آموزشی  معاونت  به  را  بودن 

است. انجام  قابل 
تیر جاری کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران جلسه ای  تاریخ ۱3  در 
تشکیل داد که موضوع آن بررسی بازگشت به تحصیل کسری نوری بوده است.
این بررسی به پیشنهاد و درخواست مادر کسری نوری که خواهان بازگشت وی 
به ادامه تحصیل بوده، صورت گرفته است، زیرا محکومیت قضایی وی از اسفند 

سال ۱3۹٦ تاکنون ادامه داشته است.
 کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران همچنین تصمیم به ابطال حکم 
محرومیت از تحصیل کسری نوری گرفت و حکمی که تاریخ ۱/۹/۹۹ از طریق 
این  بر  شد.  داده  وی  به  تحصیل  ادامه  اجازه  و  لغو  بود،  شده  اعمال  دانشگاه 
اساس زمانی که دوره محکومیت قضایی به پایان برسد، امکان ادامه تحصیل 

برای او وجود دارد.

پزشکی  علوم  رشته های  کارشناسی  آزمون  نهایی  نتایج  اعالم 
دانشگاه آزاد

نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ رشته های 
  www.azmoon.org علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی از طریق سامانه

منتشر شد.
بر این اساس، پذیرفته شدگان می توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه سوم مهر 
با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس  edu.iau.ac.ir  و مطابق جدول زمانی 

اعالم شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.
و  زمان  از  اطالع  جهت  دانشگاهی  های  محل  کلیه  شدگان  پذیرفته 
چگونگی تحویل مدارک به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش خود 

مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، پذیرفته شدگان جهت اطالع 
از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند فردا سه شنبه 3۰ شهریور ماه راهنمای 

ثبت نام این مقطع را از سامانه sanjesh.iau.ir  دریافت و مطالعه کنند.

 دستگیری سه نفر از عامالن تخریب خودرو در جنوب شرق تهران
رئیس پلیس امنیت عمومی از دستگیری سه نفر از عامالن عربده کشی و 
تخریب ۴ دستگاه خودرو در محله بلوار ابوذر تهران خبر داد و گفت: هر سه متهم 

برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند.
سرهنگ پیام کاویانی گفت: در ابتدای هفته جاری از طریق سامانه ۱۱۰ 
گزارشی در خصوص عربده کشی و تخریب چهار دستگاه خودرو توسط سرنشینان ۴ 
دستگاه موتورسیکلت دریافت کردیم.وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع ماموران 
پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی پایتخت بالفاصله وارد عمل شده و با بررسی 
از  نتیجه رسیدند که در براساس اظهارات یکی  با شاکیان به  میدانی و گفتگو 
شکات، وی با چند تن از اقوام خود دچار مشکالت شخصی بوده که همین امر 

باعث حضور این افراد در محل و تخریب خودرو ها شده است.
کاویانی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی  و پلیسی مخفیگاه متهمان در 
محدوده افسریه شناسایی و عصر روز گذشته ٢۸ شهریورماه تیمی از ماموران  به 

محل اعزام و پس از مراقبت چند ساعته هر سه متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی با بیان اینکه هر سه متهم ضمن اعتراف به 
جرم خود به دادسرا معرفی شدند، خاطر نشان کرد: تالش برای دستگیری سایر 

متهمان این پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

دستگیری راننده زورگیر در جنوب تهران
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی اعالم کرد: سارق به عنف و زورگیری که 
اقدام به سرقت طال از بانوان در پوشش راننده در محدوده جنوب غرب تهران 

کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی گفت: پیرو شکایت زنی جوان مبنی بر سرقت 

به عنف طالهای وی، رسیدگی به پرونده در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی اعالم کرد، حدود ساعت ۱٦ بیست و ششم تیر در خیابان 
ابوذر سوار یک خودروی سمند نقره ای شدم که راننده جوان ناگهان با تغییر مسیر 
و توقف در محیطی خلوت با تهدید و ایجاد رعب و وحشت طالهایم را گرفت 
و النگوهایم که به راحتی از دستم خارج نمی شد را با استفاده از ناخن گیر بریده 

و از دستم خارج کرد.
و  تحقیقات  با  کارآگاهان  داد:  ادامه  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه  رئیس 
همین  با  دیگر  فقره شکایت  سه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بیشتر  بررسی های 
شیوه مجرمانه ثبت شده که پس از تجزیه و تحلیل موضوع، سریالی بودن این 
نوع سرقت ها در حوزه استحفاظی کالنتری های ۱۴۹ امامزاده حسن )ع( و ۱٦۱ 

ابوذر محرز شد.
وی گفت: در یکی از این شکایت ها، مالباخته اعالم کرده بود که ٢ مرتبه 
سوار خودروی مذکور شده که در بار اول با راننده طرح دوستی ریخته و از وی 
شماره ای در اختیار دارد که با اقدامات پلیسی و شیوه های نوین و علمی کشف 

جرم هویت سارق به نام اصغر شناسایی شد.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: با دعوت از شاکیان و ارائه تصاویر بدست آمده 
از اصغر، همگی وی را به عنوان سارق زورگیر اموال خود شناسایی کردند، در 
بر  سوار  متهم  وی،  مخفیگاه  شناسایی  و  متهم  آدرس های  بررسی  با  نهایت 
رباط  در شهرستان  توقیف  سابقه  دارای  که  نقره ای  یکدستگاه خودروی سمند 

کریم نیز بوده، دستگیر شد.
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نخستین خدمه کامال خصوصی
 اسپیس ایکس با فرود آبی تاریخی، 

ماموریتشان را به پایان رساندند
اطلس، نخستین  اقیانوس  در  فرود  با  ایکس  اسپیس  فضانوردان خصوصی 
این پرواز، رسما به عصر  با  پایان بردند.  به  را  مأموریت فضایی کامال خصوصی 

فضایی دوم وارد شده ایم.
یکشنبه صبح به وقت ایران، کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس که حامل 
چهار شهروند خصوصی بود، از داخل جو زمین عبور کرد و با فرود آبی در اقیانوس 
اطلس، نخستین مأموریت کامال خصوصی تاریخ را به پایان رساند. مسافران این پرواز 
شامل جرد آیزاکمن، کارآفرین میلیاردر، سایان پراکتر، زمین شناس، هیلی آرسینو، 
دستیار پزشک و کریس سمبروسکی، مهندس داده، به نخستین خدمه ای تبدیل 
شدند که بدون حضور هیچ فضانورد حرفه ای آموزش دیده ای به دور زمین می چرخند.

منطقه فرود آبی خدمه در اقیانوس اطلس، در تقریبا ۴۸ کیلومتری شرق مرکز 
فضایی کندی ناسا قرار داشت. فضانوردان سه روز پیش، سوار بر موشک فالکون ۹ 
اسپیس ایکس از این مرکز به فضا پرتاب شدند. در ساعت حدودا ۰3:3٢ به وقت 
ایران، کرو دراگون دو مجموعه از چترهای نجات خود )شامل دو چتر اولیه و سپس 
چهار چتر نهایی( را گشود تا سرعت نزولش به سمت اقیانوس را کاهش بدهد. فرود 
آبی در ساعت ۰3:3٦ به وقت ایران به  وقوع پیوست و تیم های نجات اسپیس ایکس 

به  منظور گرفتن خدمه از آب، سوار بر قایق عازم محل فرود شدند.
از پرتاب در پنجشنبه ساعت ۰۴:3٢ تا فرود آبی در صبح امروز، مأموریت 
اینسپریشن ۴ درمجموع ۷۱ ساعت به  طول انجامید. اهداف این ماجراجویی مداری 
دو چیز بود؛ اول جمع آوری ٢۰۰ میلیون دالر برای بیمارستان اطفال سنت جود، نهادی 
غیر انتفاعی که درباره سرطان پژوهش می کند و خدمات درمانی رایگان به کودکان 
مبتال به سرطان و دیگر بیماری های خطرناک ارائه می دهد و دوم، انجام مطالعه 
علمی روی چگونگی واکنش بدن مسافران به ریزگرانش. به  نقل از خبرگزاری ورج، 
از زمان پرتاب در پنجشنبه بامداد، تقریبا ٢۰ میلیون دالر جمع آوری شده و کل پول 
به دست آمده برای بیمارستان، به نزدیک ۱۵3 میلیون دالر از هدف ٢۰۰ میلیون دالر 
رسیده است. ایالن ماسک امروز صبح در توییتی اعالم کرد که مسافران می توانند 
برای ۵۰ میلیون دالر باقی مانده روی او حساب کنند.فضاپیمای کرو دراگون اسپیس 
ایکس به  همراه فضانوردان آماتور خود، بازگشت کامال خودکارش به جو را در حوالی 
ساعت ۰٢:۴۱ به وقت ایران آغاز کرد. کپسول در آن زمان، مخزن خود را دور انداخت 
و مجموعه ای از پیشرانه ها را به  منظور کاهش مدارش به سمت جو زمین روشن کرد.

بازگشت خدمه به زمین ظاهرا بدون حادثه بود. آن ها طبق انتظار به جو وارد 
شدند و ارتباطشان با کنترل مأموریت اسپیس ایکس در کالیفرنیا را به  علت تشکیل 
پوشش پالسما در اطراف کپسول، به  مدت تقریبا هفت دقیقه از دست دادند. در جریان 
ورود دوباره به جو، دمای سطح خارجی کپسول به ۱۹٢٦ درجه سانتی گراد رسید؛ اما 
خدمه به وسیله لباس های پروازشان و تهویه هوای تقویت شده درون کپسول، خنک 
نگاه داشته شدند. کرو دراگون از آسمان فراز شمال شرق آمریکای جنوبی به زمین 

وارد شد و به سمت ساحل کیپ کاناورال حرکت کرد.
چترهای نجات اولیه طبق برنامه گشوده شدند و سرعت فضاپیما را از ۵٦3 
کیلومتر بر ساعت به ۱٦۰ کیلومتر بر ساعت کاهش دادند. این چترها در کمتر یک 
دقیقه بعد در ارتفاع تقریبا ۵۴۸ متری جدا و با چهار نجات دیگر جایگزین شدند. 

چترهای اصلی سرعت فضاپیما را به تقریبا ٢۴ کیلومتر بر ساعت رساندند.
تقریبا یک ساعت پس از فرود آبی، کپسول به وسیله قایق نجات اسپیس ایکس 
به  نام »گو سرچر« از آب گرفته شد. پس از آن، تیم های نجات دریچه کرو دراگون 
را گشودند و خدمه را به نوبت به بیرون هدایت کردند. اول آرسینو از فضاپیما بیرون 
آمد، پراکتر نفر بعدی بود و در نهایت سمبروسکی و آیزاکمن کپسول را ترک کردند.
خدمه در طول سه روز سفر فضایی در ارتفاع تقریبا ۵۸۴ کیلومتری، با بیماران 
سنت جود تماس ویدئویی برقرار کردند، زنگ بورس نیویورک را به صدا درآوردند 
و با دوستان و خانواده در تماس بودند. آیزاکمن سر پیروزی تیم ایگلز در مسابقات 
سوپر بول، چهار هزار دالر در الس وگاس شرط بندی و در زمانی دیگر، از راه دور 

با تام کروز صحبت کرد.

با اشاره   رییس جمعیت هالل احمر 
به تشکیل جلسات مستمر با حضور معاون 
و  کنندگان  تامین  جمهوری،  رئیس  اول 
تولیدکنندگان واکسن کرونا، از واردات ٦۰ 
میلیون دز واکسن جدید توسط جمعیت هالل 

احمر از تاریخ ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان خبر داد.

شورای  جلسه  در  همتی  کریم  دکتر 
معاونین هالل احمر گفت: از دهم مهرماه 
 ۱۵ هفته  هر  ماه،  آبان   ۱۰ تا  جاری  سال 
میلیون دز واکسن وارد کشور می شود که 
وارد  مجموعا ٦۰ میلیون دز واکسن کرونا 
خواهد شد. امید است با این تالش ها و با 
تزریق واکسن به تمامی مردم، گام بزرگی 
مقابل  در  کشور  سازی  ایمن  راستای  در 
یکی  افزود:  شود.وی  برداشته  بیماری  این 
واکسیناسیون،  واردات  تسریع  دالیل  از 
مساعدت معاون اول رئیس جمهوری است 
که با تشکیل مستمر جلسات و حضور همه 
طرف ها، مجوزها به سرعت صادر می شود. 
هالل احمر نیز بواسطه این همکاری داخلی 

و ارتباطاتی که در عرصه بین المللی داشته، 
تا به این لحظه به قول هایی که داده عمل 
به  تا  نیز تالش می شود  ادامه  کرده و در 
موقع، محموله های واکسن وارد کشور شود.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان 
که  واکسن  از  زیادی  حجم  علت  به  کرد: 
وارد کشور می شود، ضرورت دارد تا تمامی 
ارگان ها و نهادهایی که واحدی تحت عنوان 
بهداشت و درمان دارند، در امر واکسیناسیون 
نیروهای  عرصه  این  در  و  کنند  مشارکت 

مسلح و هالل احمر اعالم آمادگی کرده اند 
و مشخصا می توانند بار سنگینی از دوش 
وزارت بهداشت بردارند و به واکسیناسیون 

سراسری سرعت بخشند.
مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  همتی   
اربعین در عتبات عالیات ادامه داد: خدمات در 
نجف و کربال توسط هالل احمر و همچون 
سنوات گذشته به زائرین ارائه خواهد شد. در 
این زمینه هر مقدار که امکان داشته باشد 
از ظرفیت بیمارستان تازه تاسیس نجف نیز 

بهره خواهیم برد تا به زائرین خدمات دارویی 
و درمانی ارائه شود.

رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم   بنابر 
جمعیت هالل احمر، رئیس جمعیت هالل 
احمر در ادامه با اشاره به مشکالت در حوزه 
ثبت  مبلغ حق  از  مالی تصریح کرد:  منابع 
خودروها در دفترخانه ها یک بخش آن به 
هالل احمر تعلق دارد چرا که یکی از منابع 
تأمین بودجه این نهاد، طبق قانون، از حق 
ثبت در دفترخانه هاست. با توجه به این که 
مراجع ذی صالح اعالم کرده اند که دیگر 
نیازی به ثبت مالکیت خودرو در دفترخانه 
احمر  هالل  بودجه  از  مقداری  لذا  نیست 
کم خواهد شد و در همین راستا از مجلس 
برای  پایداری  مالی  منابع  داریم  درخواست 
جمعیت هالل احمر تعریف کند تا در مواقع 
اضطراری با مشکل مواجه نشویم. از سوی 
دیگر با توجه به مقابله جدی هالل احمر با 
زیادی  های  هزینه  کشور،  در  کرونا  شیوع 
نیز در این عرصه صرف شده است که نیاز 
هالل احمر به منابع مالی را بیشتر می کند.

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد؛

واردات ۶۰ میلیون ُدز واکسن کرونا طی یک ماه آینده
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بررسی ها از بازار خودروی 
پایتخت حاکی از کاهش پنج تا 
خودروهای  قیمت  درصدی   ۱۰
آزاد  احتمال  شدن  مطرح  زمان  از  خارجی 

شدن واردات خودرو تاکنون است.
چهارشنبه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نمایندگان  شهریورماه(   ٢۴( گذشته  هفته 
علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس 
با اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در 
ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره 
واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای 

نگهبان موافقت کردند.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو آمده 
است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا 
سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع 
نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال 
یا  برقی  تمام  خودرو  واردات  به  نسبت  ارز 
خودروی  واردات  یا  )هیبریدی(  نیرویی  دو 
 )B( بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب
و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و 
باالتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، 

معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
بر اساس تبصره یک واردات موضوع 
این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای 

کشور ایجاد کند.
این طرح اگرچه تازه به شورای نگهبان 
ارسال شده و برخی نیز درخصوص مخالفت 
واردات  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
خودرو در روزهای اخیر اظهارنظر کرده اند، 
اما همین گمانه زنی ها و شایعات نیز بر بازار 
تاثیرگذار شده و نخستین اثر خود را با راکد 

شدن هرچه بیشتر بازار نشان داده است.
طواحن«  »کوروش  زمینه،  این  در 
نمایشگاه دار در شمال تهران می گوید: این 
صحبت ها بی تاثیر نبوده و به رکود بیشتر در 

بازار انجامیده است.
بازار  در  خریداری  اکنون  گفت:  وی 
وجود ندارد و اگر هم کسی فروشنده باشد، 
آن  از  کمتر  را  خود  خودروی  است  مجبور 
قیمت هایی که در سایت ها مشاهده می شود 

به فروش برساند.
خارجی  خودروهای  نمایشگاه دار  این 

بیان داشت: اکنون خریداران دست نگه داشتند 
وضعیت  شدن  مشخص  و  کار  نتیجه  تا 
اینکه  و  باشند  شاهد  را  خودروها  واردات 
مدل  خودروهای  حضور  شاهد  باالخره 
٢۰٢۰ و ٢۰٢۱ در سطح جاده ها و خیابان ها 

خواهیم بود یا خیر؟
افت  را  مباحث  همین  تاثیر  وی، 
قیمت  درصدی   ۱۰ تا  پنج  دست کم 
گفت:   و  کرد  عنوان  خارجی  خودروهای 
به طور مثال بی ام. و ۷3۰ که پیش از این 
این  داشت،  قیمت  تومان  میلیارد   ٦ حدود 
روزها فروشندگان حاضرند تا 3۰۰ میلیون 

تومان زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
سایت های  و  مجازی  فضای  در 
بلند  )شاسی  سانتافه  دستگاه  هر  خودرویی 
هیوندایی کره جنوبی( مدل ٢۰۱۷ با کارکرد 
۱۰ هزار کیلومتر ٢.۱ میلیارد تومان و همین 
مدل با کارکرد ٦۴ هزار کیلومتر یک میلیارد و 
۷۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین هر دستگاه تیگوان )شاسی 
مدل  با  آلمان(  فولکس واگن  شرکت  بلند 
با  تومان،  میلیارد  ٢۰۱۸ صفر کیلومتر ٢.3 
3۰ هزار کیلومتر کارکرد ٢ میلیارد و ۵۵۰ 
میلیون تومان و با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر 

٢.٢ میلیارد تومان قیمت خورده است.
رنو تالیسمان فرانسوی نیز ٢ میلیارد 
و ۱۷۰ میلیون تومان در مدل ٢۰۱۸ صفر 
میلیون   3۸۰ و  میلیارد  یک  و  کیلومتر 

کیلومتر  هزار  با 3۰  در مدل ٢۰۱۷  تومان 
قیمت گذاری شده است.

با این حال، »اسد کرمی« نایب رییس 
در  تهران  خودرو  نمایشگاه داران  اتحادیه 
شدن  مطرح  باوجود  گفت:  زمینه  ین  ا
هفته های  در  خودرو  ردات  وا موضوع 
گذشته، تاکنون بازار زیاد دستخوش تغییر 

است. نشده  قیمت 
وی بیان داشت: به نظر می رسد با توجه 
به صحبت های ضد و نقیضی که از گوشه و 
کنار از سوی مسووالن شنیده می شود،  در 
مجموع »بازار در حالت انتظار به سر می برد« 

که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد؟
کرمی معتقد است: آزادسازی واردات 
شده،  تبیین  مجلس  سوی  از  که  آن طور 
شاید در درازمدت بر قیمت ها تاثیرگذار شود.
ر  زا با کارشناسان  ز  ا دیگر  برخی 
طرح  در  که  شرایطی  با  می گویند:  نیز 
ساماندهی صنعت خودرو و به ویژه واردات 
قطعه  خودرو،  صادرات  قبال  در  خودرو 
شخص  کمتر  شده،  اعالم  نیرومحرکه  و 
حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی 
خارجی است و حتی آماری که از صادرات 
خودروهای داخلی به کشورهای همسایه و 
دیگر کشورها در سامانه کدال موجود است 
امسال(  ماهه  پنج  در  خودرو   ۵۰۰ )حدود 

بسیار اندک است.
آنان تصریح کردند: حتی افرادی که ارز 

در خارج از کشور دارند، باید خاک این کار 
را خورده باشند تا بتوانند خودرو وارد کنند، 
افرادی  این در حالی است که تعداد چنین 

نیز انگشت شمار است.
به گفته یکی از فعاالن بازار، در گذشته 
و  اطراف  کشورهای  از  می توانستیم  حتی 
به ویژه از دبی به صورت نقدی خرید کنیم 
از  اما امروز حتی شرایط  بیاوریم،  و خودرو 
سوی فروشندگان خارجی نیز دشوار شده و 
حتما باید پول از حساب شخصی خریدار به 
در  که  حالی  در  برود،  فروشندگان  حساب 

گذشته این طور نبود.
در گروه سایپا  و  بازار خودروهای  در 
نیز، هر دستگاه پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر مدل 
۹۹ حدود ۱۵۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
۱۴۰ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۴٢ تا ۱۵۷ 
تومان،  میلیون   ۱۵٦ ساینا  تومان،  میلیون 
کوئیک دنده ای ۱۵٦ تا ۱٦۰ میلیون تومان و 
کوئیک اتوماتیک پالس ٢3۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو 
میلیون   ٢۴۵ تا   ٢3٢ حدود   ٢ تیپ   ٢۰٦
تا ٢۹۷  تومان، پژو ٢۰٦ تیپ ۵ بین ٢۹۰ 
 ٢۸۵ صندوق دار   ٢۰٦ پژو  تومان،  میلیون 
میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ٢۴۵ 
تا ٢۵۹ میلیون تومان، پژو پارس ساده ٢۵۵ 
تا ٢۷۰ میلیون تومان، پو پارس دوگانه سوز 
٢۷۵ تا ٢۹۰ میلیون تومان، پژو پارس ال. 
ایکس ٢۸۵ تا 3۰۰ میلیون تومان، پژو پارس 
 ٢۰۷ پژو  تومان،  میلیون   3۵۵ اتوماتیک 
دنده ای بین 3۱۰ تا 3۴۰ میلیون تومان، پژو 
٢۰۷ اتوماتیک ۴۰۰ تا ۴3۰ میلیون تومان، 
دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک ۴۴۰ تا ۴۵۷ 
میلیون   ۴٦۰ دنده ای  تارا  و  تومان  میلیون 

تومان ارزش گذاری شد.
دستگاه  هر  نیز  مونتاژی ها  دسته  در 
جک اس3 کرمان موتور ۵۰۰ تا ۵۱۰ میلیون 
تومان، جک اس۵ حدود ۷۵۰ میلیون تومان، 
هایما اس۷ ایران خودرو ۸۰۷ میلیون تومان 
در رنگ سفید و ۸33 میلیون تومان در رنگ 
در  سایپا  و سیتروئن سی3 شرکت  مشکی 
مدل ۹۷ و صفر کیلومتر بین ۸3۰ تا ۹۰۰ 

میلیون تومان قیمت گذاری شد.

مدیرعامل بانک ایران زمین تاکید کرد:
و  به مشتری  از محصول گرا بودن  تغییرزاویه دید  ضرورت 

خدمت رسانی با کیفیت

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، همین امرموجب پیدایش 
مفهوم جدیدی در صنعت بانکداری به نام بانکداری دیجیتال موجب شده 
است. این در حالیست که بانک های مختلف در سراسر جهان و آسیا در 
مسیر دیجیتالی شدن قدم گذاشته اند و راهبردهای خود را متناسب با این 

هدف تدوین کرده اند.
بر اساس این گزارش، استفاده از کانال های بانکداری دیجیتال در آسیا 
به طرز چشمگیری افزایش یافته است از این رو، کاربران برای انجام امور 
بانکی و مالی خود کمتر به شعب فیزیکی مراجعه می کنند و عملیات خود 

را از طریق اینترنت و تلفن های هوشمند انجام می دهند.
و  جامع  دید  یک  ارائه  مشتریان،  ازسوی  موارد  این  مهم ترین  از 
قابل برنامه ریزی از پول و زندگی مالی مشتریان ازجمله اطالعات حساب های 
جاری، مانده سپرده، تراکنش ها، وام ها و حقوق بازنشستگی است. به این 
مالی  زندگی  سازمان دهی  به  دیجیتالی  مالی  برنامه ریزی  با  که  صورت 
مشتریان ازجمله ابزارهای صرفه جویی، هزینه های پزشکی، بیمه و آموزش 

مدیریت مالی مشتریان می پردازد.
ازآنجایی که بانک ها منابعی غنی از اطالعات رفتاری مشتریان را در 
اختیار دارند، می توانند بینش و پیشنهادهای ارزشمندی در خصوص انتخاب 
بانکداری  با  را  مشتریان  به  ارائه شده  ارزش  و  کنند  ارائه  مشتریان  آینده 

دیجیتال گسترش دهند.
خبر خوب اینکه؛ در کشور ما نیز بانک ایران زمین پس از پنج سال 
بانک  یک  ایجاد  برای  الزم  زیرساخت های  آماده سازی  و  پیگیر  تالش 
تمام دیجیتال، مرداد سال جاری به این مهم دست یافت و اعالم کرد در 
آینده نزدیک مشتریان ارجمند و فرهیخته این نهاد مالی از خدمات متنوع 

دیجیتال بهره مند خواهند شد.
همچنین بانک ایران زمین به دلیل تمایزی که در میزان سرمایه گذاری، 
باتجربه  انسانی جوان و کارآمد در کنار مدیران  نیروی  به کارگیری  نحوه 
آشنا به مفاهیم دیجیتال؛ همچنین تعهد حداکثری نسبت به این موضوع 
ایجاد کرده است، در آینده نزدیک نمونه موفق بانکداری دیجیتال در کشور 
خواهد بود.بانکداری دیجیتال محقق نمی شود مگر اینکه زاویه دید ما از 
محصول گرا بودن به مشتری و خدمت رسانی با کیفیت و متنوع به او تغییر 
کند که این روند در بانک ایران زمین دنبال  شود.بانکداری دیجیتال داده 
محور است؛ ازاین رو در این بانک تالش می شود با تحلیل رفتار مشتری، 

خدمات موردنیاز او همراه با ارزش افزوده قابل قبول، عرضه شود.
با  نیز  ایران زمین  بانک  سید محمدحسین استاد مدیر روابط عمومی 
اشاره به اهمیت رسانه های اجتماعی برای تعامل دوطرفه بانک و مشتری 
اظهار داشت: مفهوم انتظاِر مشتری در عصر دیجیتال با چالش جدی مواجه 
شده است. به بیان ساده تر مشتری در فضای دیجیتال منتظر بانک نخواهد 
ماند، بنابراین این بانک است که باید در همه حال کنار مشتری باشد و بر 

رفع نیازهای مالی او به بهترین شکل متمرکز شود.
وی در خصوص اجرای روابط عمومی دیجیتال در بانک ایران زمین و 
هم سویی آن در ارتباط نزدیک با مشتریان افزود: خبرهای خوبی در راه است. 
در حال حاضر بسیاری از این موارد نظیر تعامل با مشتریان در شبکه های 
اجتماعی در راستای بانکداری دیجیتال، برقراری کانال های مختلف ارتباطی 
حوزه  این  در  خدمات  ارائه  برای  برنامه ریزی  همچنین  مشتریان؛  برای 
انجام شده است و به زودی اتفاقات مهمی در این حوزه خواهد افتاد.گفتنی 
است؛ بر اساس نتایج ارزیابی گروه مانیتورینگ و آنالیز شبکه های اجتماعی 
که بر مبنای پنج شاخص کیفیت محتوا، تعامل با مخاطب، کیفیت مدیریت 
صفحه، محبوبیت محتوا و متوسط پست انجام می شود، بانک ایران زمین 
در میان بانک های ایرانی توانسته است رتبه قابل قبولی را کسب کند که 
این اتفاق می تواند بیش ازپیش بر رابطه برنده-برنده بانک با مشتریان خود 

صحه بگذارد.

پیشتازی عملکردی بانک پاسارگاد؛ بهترین عملکرد درآمدی 
و سودآوری بین بانک های خصوصی

بانک پاسارگاد به عنوان شرکت سهامی عام و با سرمایه ٦۵.۵٢۰ میلیارد 
ریالی در سال ۱3۸۴ تأسیس و از سال ۱3۹۰ با نماد وپاسار در فهرست 

شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.
بانک پاسارگاد به عنوان شرکت سهامی عام و با سرمایه ٦۵.۵٢۰ میلیارد 
ریالی در سال ۱3۸۴ تأسیس و از سال ۱3۹۰ با نماد وپاسار در فهرست 
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. به گزارش سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران، بانک پاسارگاد توانسته است در میان بانک های 
خصوصی ایران بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد.

کدال،  سایت  در  شرکت  ارسال شده  ماهانه  گزارش  اساس  بر 
مبلغ   ۱۴۰۰ سال  امرداد ماه  در  پاسارگاد  بانک  اعطایی  تسهیالت  درآمد 
به دوره مشابه در سال ۱3۹۹  بوده که نسبت  ریال  ۱۴.٦۸۹.۰۷۱ میلیون 
به میزان ۸ درصد رشد داشته است.  به مبلغ ۱3.٦۱٦.3٦٦ میلیون ریال و 
در مجموع در ۵ ماهه ابتدایی سال کل درآمد تسهیالت اعطایی بانک به 
سال  اول  ماهه   ۵ درآمد  به  نسبت  و  رسیده  ریال  ۱٢۱.٦۸3.3۴۱ میلیون 
۱3۹۹ به میزان ۷۴.۵۱٦.۴٢۵ میلیون ریال، از رشدی ٦3 درصدی برخوردار 

بوده است.
همچنین سود سپرده های سرمایه گذاری نیز نسبت به دوره مشابه رشد 
قابل توجهی داشته و در امرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه قبل از 
مبلغ ۱٢,۴۹٢,۵٦۰ میلیارد ریال به مبلغ ٢۱،٢۸۴،۴۱۱ میلیارد ریال، افزایش 
۷۰ درصدی را تجربه کرده است. در مجموع در ۵ ماهه ابتدایی سال کل 
که  بوده  ریال  ۹۹.۰۷٢.٦۴٢ میلیون  بانک  سرمایه گذاری  سپرده های  سود 
نسبت به سود سپرده های ٦۱.33۷.۰3۸ میلیون ریالی سال ۱3۹۹ رشدی 

٦٢ درصدی را شاهد بوده است.
بر اساس پیش بینی بانک، تا پایان سال ۱۴۰۰، درآمد تسهیالت اعطایی 
بانک به مبلغ 3۴٢.٢۰۰.۰33 میلیون ریال و درآمد سود سپرده گذاری ها به 
مبلغ ۱3.۸٦۴.۴۷۷ میلیون ریال خواهد رسید. در همین راستا این بانک سود 
خالص ۱۰٢.۸۹۹.۸۵۰ میلیون ریالی را برای خود متصور شده که به ازای هر 

سهم سودی معادل ۱.۵۷۱ ریال خواهد ساخت.

توسط کارشناسان بررسی شد؛
پیمان شانگهای و تاثیر آن بر صنعت نفت ایران 

عضویـت ایـران بـه عنـوان نهمیـن کشـور در سـازمان همـکاری 
شـانگهای، پتانسـیل جدیـدی را بـرای توسـعه همـکاری هـا بـه وجـود 
آورده اسـت؛ امـا اینکـه ایـن موضـوع چه میـزان در توسـعه صنعت نفت 

تاثیرگـذار اسـت، قابـل بررسـی خواهـد بود.
به گزارش دنیای جوانان، ٢٦ شـهریور ماه در پایان بیسـت و یکمین 
نشسـت سـران سـازمان شـانگهای که در دوشـنبه پایتخت تاجیکسـتان 
برگزار شـد، سـران هشـت کشـور عضو اصلی سـازمان، نظر موافق خود 
را بـا تبدیـل عضویـت جمهـوری اسـالمی ایـران از عضو ناظـر به عضو 
اصلـی اعـالم و اسـناد مربـوط به آن را امضا کردند. بر این اسـاس فرآیند 
فنـی تبدیـل عضویـت ایـران به عنـوان یکـی از اعضای اصلی سـازمان 
آغـاز شـد و کشـورمان از ایـن پس بـه عنوان عضـو اصلی این سـازمان 
مهـم منطقـه ای با کشـورهای عضو، همـکاری و تعامل خواهد داشـت.

سـیدابراهیم رئیسـی- رئیس جمهـوری به تازگی با بیـان اینکه هیچ 
مانعـی بـرای تقویـت روابـط اقتصـادی با کشـورهای همسـایه و منطقه 
وجـود نـدارد، گفـت: وزارتخانه هـا ظرفیت هـای همـکاری بـا سـازمان 
همکاری هـای شـانگهای را شناسـایی و در مسـیر رشـد اقتصـادی فعال 
کننـد. امـروز نه تنها وزارت امور خارجه بلکه همه وزارتخانه ها مسـئولیت 
و ماموریـت دارنـد کـه از ظرفیـت ایجادشـده، نهایت اسـتفاده را در رونق 

و شـکوفایی اقتصـادی کشـور به عمـل آورند.
وی افـزود: امـروز کشـورهای عضو شـانگهای نیز زمینـه همکاری 
بـا جمهـوری اسـالمی ایـران را از هـر زمان دیگـری مهیاتـر می دانند و 
احسـاس می کننـد می تواننـد همکاری هـای بهتر و بیشـتری را بـا ایران 
رقـم بزننـد و در سـخنان خـود نیز بـر تقویت و تعمیق سـطح همکاری با 
تهران تأکید داشـتند. سیاسـت خارجی دولت، تقویت روابط با کشـورهای 
همسـایه با اولویت دیپلماسـی اقتصادی اسـت و این سیاسـت را با قدرت 
پیگیـری خواهیـم کـرد و هیـچ مانعـی بـرای تقویـت روابط اقتصـادی با 

کشـورهای همسـایه و منطقـه وجود ندارد.
توسعه روابط اتفاق خواهد افتاد

محمـد خطیبـی - نماینـده سـابق ایـران در اوپـک - دربـاره تاثیـر 
ایـن پیمـان بـر صنعت نفت کشـور گفت: باتوجـه به اینکه با کشـورهای 
عضو سـازمان شـانگهای روابط نزدیک داشـتیم و جزو خریداران نفت ما 
هسـتند، امیدواریـم بـا عضویـت در ایـن پیمـان روابط ما بهتر از گذشـته 

شـود و برخـی کارها تسـهیل یابد.
وی بـا بیـان اینکـه قزاقسـتان و روسـیه دو تولیـد کننـده بزرگ در 
ایـن سـازمان هسـتند کـه در اوپک پالس نیـز حضور دارنـد، اظهار کرد: 
بنابرایـن قبـل از عضویت در این سـازمان نیز با آن هـا همکاری هایی را 
داشـتیم و امیدواریم که میزان همکاریها هم با کشـورهای تولیدکننده  و 
هم با کشـورهای مصرف کننده بزرگ همچون چین و هند توسـعه یابد.

نماینـده سـابق ایـران در اوپـک افـزود: امـا اینکـه تصـور شـود بـا 
عضویـت در پیمـان شـانگهای ایـن کشـورها بـه رابطـه قبـل تحریـم 
بازگردنـد، بعیـد بـه نظر می رسـد. قطعا ایـن پیمان تاثیراتـی را در بهبود 
روابـط خواهـد داشـت امـا اینکـه میـزان فـروش بـه قبـل از تحریـم ها 

بازگـردد، دور از ذهـن اسـت.
خطیبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه چنیـن پیمـان هایی بـر بهبـود روابط 
تاثیـر دارد، گفـت: ایـن مسـاله در موضـوع تعرفـه هـا نیـز بسـیار کمک 
خواهـد کـرد کـه مربوط به بحـث های صـادرات و واردات می شـود. در 
حـوزه سـرمایه گـذاری ها در صنعت نفـت و گاز نیز امور تسـهیل خواهد 

یافـت امـا نبایـد انتظـار بازگشـت به شـرایط قبـل از تحریم را داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن پیمـان یـک گـروه مشـترکی را تشـکیل 
مـی دهـد و بایـد متخصصـان مربوطـه در مـورد بندهـای ایـن پیمـان 
اظهارنظـر کننـد، گفـت: در کل ایـن پیمـان برای تسـریع امور و توسـعه 
روابـط تاثیرگـذار خواهـد بـود. در شـرایط فعلـی زمانـی نیـاز اسـت کـه 
عضویـت ایـران در ایـن سـازمان تثبیـت شـود و شـاهد اثـرات مثبت آن 
باشـیم امـا در کل نبایـد انتظـار بازگشـت بـه شـرایط قبـل از تحریم ها 

را از ایـن پیمـان داشـت.
نباید انتظار زیادی از این پیمان داشت

همچنیـن مرتضـی بهـروزی فـر - کارشـناس ارشـد حـوزه انرژی 
دربـاره تاثیـر ایـن پیمـان بر صنعـت نفت کشـور گفت: پیمان شـانگهای 
موضوعـات اقتصـادی را نیـز در بـر مـی گیـرد امـا در واقـع یـک پیمان 
امنیتـی و نظامـی بـه حسـاب مـی آیـد. از آن طـرف نیـز عضویـت در 
شـانگهای مربـوط بـه زمـان حاضـر نیسـت و به سـال هـا قبل بـاز می 

گردد.
وی افـزود: تـا سـال ۱3۹۵ بـه دلیـل تحریـم هایی که علیـه ایران 
از طـرف شـورای امنیـت سـازمان ملـل وجود داشـت، درخواسـت ایران 
مـورد پذیـرش واقـع نشـد و از آن سـال بـه بعـد نیـز تـا کنون بـه دلیل 
برخـی مشـکالت ایـن پیمان بـه نتیجه نرسـید. اگر ایران تحـت تحریم 
هـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل قـرار گیـرد به هیـچ عنـوان امکان 

مبادلـه بـا هیـچ کشـوری را ندارد.
بهروزی فر با بیان اینکه باید پرسـید آیا  روابط ایران با کشـورهای 
همسـایه مثـل ترکمنسـتان و تاجیکسـتان بـه دلیـل تحریم توسـعه می 
یابـد یـا خیـر، گفـت: اینکـه گمان شـود صـرف پیوسـتن ایـران به یک 
پیمـان منطقـه ای مـی توانـد بـه ایـران کمک کنـد تا مشـکالت آن به 

طـور کامـل برطرف شـود چندان منطقی نیسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه همـکاری با چین و روسـیه  هم بـه تنهایی 
نمی تواند راه عالج صنعت نفت باشـد، چرا که این دو کشـور مشـکالتی 
را دارنـد تصریـح کـرد: صـرف اینکـه حـل مشـکالت بـا چین و روسـیه 
مـی توانـد کل مشـکالت اقتصـادی ایران را برطرف کنـد موضوع خوش 

بینانه ای اسـت.
او دربـاره تاثیـر ایـن پیمـان در فـروش نفـت به صورت غیـر علنی 
نیـز گفـت: میـزان فروش نفت ایـران از طریـق دور زدن تحریم ها آنقدر 
نیسـت که بتواند جوابگوی مشـکالت اقتصادی کشـور باشـد. خریداران 
نفـت در دنیـا دولـت هـا نیسـتند و نفت را نمـی توان به راحتـی جا به جا 
کـرد. بـرای فـروش بایـد طرف خریدار وجود داشـته باشـد و شـرکتهایی 
بـرای حمـل و بیمـه نیـز مسـوولیت را برعهـده گیرنـد و از آن طرف نیز 

شـرایطی بـرای دریافت پول محیا باشـد.
بهـروزی فـر ادامـه داد: مـا دو مشـکل در صنعـت نفـت داریـم؛ 
موضـوع اول فـروش نفـت بـرای حل مشـکالت روزمره و مشـکل دیگر  
توسـعه صنعت نفت بوده که مسـتلزم جذب سـرمایه و تکنولوژی اسـت 
و ایـن موضـوع تـا زمانـی کـه وضعیـت سیاسـی بـا ثبـات نشـود امکان 

پذیـر نخواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه در صورتـی کـه موفـق بـه افزایش فـروش نیز 
شـویم هـم در شـرایط فعلـی نمی توانیم شـرکت های تـراز اول را جذب 
کنیـم تـا صنعـت را توسـعه دهیـم، گفـت: در حـال حاضر پـارس جنوبی 
نیازمنـد ۵۰ میلیـارد دالر سـرمایه بـرای تولید پایدار اسـت و از آن طرف 
صنعـت نفـت نیـز بـرای اینکـه بخواهـد سـرپا بایسـتد بـه ٢۵۰ تـا 3۰۰ 

میلیـارد دالر سـرمایه نیاز دارد.
این کارشـناس ارشـد حـوزه انرژی با بیـان اینکه ایـن مبالغ را نمی 
تـوان از طریـق فـروش نفت بـا دور زدن تحریـم ها بدسـت آورد، گفت: 
حتی اگر سـرمایه آن نیز وجود داشـته باشـد امکان حضور شـرکت های 
خارجـی در ایـران نیسـت و ایـن هـا مسـکن هایی هسـتند که بتـوان در 
کوتـاه مـدت فـروش را افزایـش داد و برخـی مشـکالت روزمـره کشـور 

را برطـرف کرد.

گزارش دنیای جوانان؛

طرح ساماندهی واردات و رکود شدید بازار خودرو

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

رییس اتحادیه بارفروشان خبر داد؛
برنامه ریزی برای صادرات ۲ میلیون تن میوه

رییس اتحادیه بارفروشان اظهار داشت: در زمینه هندوانه امسال با کمبود 
مواجه بودیم زیرا فقط در شهرهای اراک و همدان کشت می شد یعنی کشت 
یک سوم سال های گذشته بود. دلیل آن نیز مصرف باالی هندوانه بود و ما به 

کشاورزان پیشنهاد دادیم یک سوم سال های قبل کشت کنند.
مصطفی دارایی نژاد رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به وضعیت بازار میوه 
و سبزیجات گفت: ٦٦ الی ٦۷ قلم میوه جات و سبزیجات داریم که در هیچ از 
آنها کمبودی نداریم. در استان مازندران ٢ میلیون و پانصد هزار تن تولید میوه 

موجود است. نارنگی از اول مهر و پرتغال از اول آذرماه چیده می شود.
وی ادامه داد: یک و نیم میلیون تن مصرف داخلی ما است و برای یک 
آن  برای صادرات  برنامه ریزی  و مشغول  است  مازاد  مرکبات که  تن  میلیون 
هستیم که بتوانیم ارز وارد کشور کنیم. امسال کل تولید ما چهار و نیم میلیون 
تن در کشور خواهد بود که دو و نیم میلیون مصرف داخلی است و دو میلیون 
دیگر نیز برای صادرات در نظر گرفته شده و درحال برنامه ریزی برای صادرات 

به کشورهای روسیه، عراق، ارمنستان، ترکمنستان و ازبکستان هستیم.
امسال  مردم  تاکید می کنم  به کشت هندوانه گفت:  اشاره  با  دارایی نژاد 
کمبودی در مرکبات و سیب نخواهند داشت و باقی کاالها نیز موجود هستند. 
در زمینه هندوانه امسال با کمبود مواجه بودیم زیرا فقط در شهرهای اراک و 
همدان کشت می شد یعنی کشت یک سوم سال های گذشته بود. دلیل آن نیز  
مصرف باالی هندوانه بود و ما به کشاورزان پیشنهاد دادیم یک سوم سال های 

قبل کشت کنند.

رییس اتحادیه بارفروشان درباره تولید هویچ و قیمت آن تصریح کرد: تا 
حدودی در تولید هویچ چالش داشتیم که خوشبختانه آن هم حل شد زیرا مناطقی 
که هویچ باید در آنجا کشت می شد به محصول رسیده اند. قبال کشت هویچ تنها 
در ازنا، الیگودرز بود اما االن در بناب، بستان آباد و مناطق دیگر هویچ رشد کرده 

و محصول و بازده خوبی هم دارند.
وی با اشاره به قیمت هویچ گفت: هویچ با همان قیمتی که اتحادیه بار 
فروشان نظر کارشناسی داشت به فروش می رسد. هویچ امروز در بازار تهران از 
۸ هزار تا ۱٢ هزار تومان به فروش رسیده است. بسته به نوع و کیفیت، هویچ 

صادراتی ۱٢ هزار و هویچ معمولی از ۸ تا ۱۰ هزار تومان فروش رفته است.
دارایی نژاد با اشاره به تولید باقی میوه ها توضیح داد: انار هم امسال تولیدات 
خوبی داشته و نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. باقی میوه ها مانند 
هلو، شلیل، گالبی، آلو قطره طال، آلو سانتریزه و... در سردخانه ها موجودند که 

آماده فروش و توزیع هستند.
رییس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: کمی در قسمت سبزی مشکل داشتیم 
و گران بود که خوشبختانه این مشکل هم حل شد. در هیچ زمینه ای مشکلی 

نداریم، اتحادیه هم در حال رصد است و نمی گذاریم قیمت ها تغییر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که گرانترین میوه بازار کدام است گفت: گرانترین 
میوه در حال حاضر انبه است، خصوصا انبه وارداتی. زیرا انبه از پاکستان می آید 

و با کیلویی 3۰ تا 3۵ درصد گرانترین میوه در بازار است.

طرح  گفت:  اقتصادی  کارشناس 
تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، 
اجازه صدور مجوز را از دست ذینفعانی 
خودشان  شخصی  منافع  خاطر  به  که 
می گیرد  می کردند  کارشکنی  عمد  به 
و باعث تسهیل در امر صدور مجوزها 

می شود.
نمایندگان  گذشته  روزهای  در 
مجلس شورای اسالمی بعد از شنیدن 
صحبت های نمایندگان موافق و مخالف، 
در نهایت رأی به تصویب طرح »تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار« 
رضایت  ابراز  باعث  امر  این  که  دادند 
از کارآفرینان، صاحبان کسب  بسیاری 

و کارها و جوانان گردید.
علیاری،  صادق  زمینه  همین  در 
و  کسب  حوزه  و  اقتصادی  کارشناس 
بزرگترین  از  یکی  شاهد  ما  گفت:  کار 
اسالمی  شورای  مجلس  دستاوردهای 
در سال ۱۴۰۰ بودیم و حتی به جرأت 
بهترین  طرح  این  که  گفت  می توان 
مجلس  که  بود  طرحی  مهمترین  و 
شورای اسالمی در سال ۱۴۰۰ تصویب 

کرده است.
اهمیت  چرایی  با  رابطه  در  وی 
نظرسنجی  این طرح گفت: طبق یک 
پرونده  بین ۹۰۰  از  بررسی که  و یک 
انجام شده، ۵۵ درصد پرونده هایی که 
مورد  در  داشته اند؛  مشکلی  کارآفرینان 
مباحث مربوط به مجوزها بوده است و در 
کل، نظام مجوزدهی ما در کشور باعث 
شده که ایجاد شغل و اشتغال قفل شود 
ومتاسفانه به خاطر این سختگیری های 
میلیون   ۱.۵ تا  هزار  بین ۵۰۰  بی رویه 

شغل از دست برود.

وی در مورد با جزئیات و نکات با 
اهمیت این طرح گفت: مهمترین حرف 
و مبحث کلیدی طرح تسهیل مجوزهای 
کسب وکار این است که مجوزها را دو 
دسته می کند، ۱. مجوزهای تأیید محور 
٢. مجوزهای ثبت محور؛ که مجوزهای 
هر  که  هستند  مجوزهایی  محور  ثبت 
کسب  اگر  حوزه ها  این  در  کارآفرینی 
و کاری را آغاز کنند، تنها با مراجعه به 
و  کشور  مجوزهای  ملی  درگاه  سامانه 
ثبت اطالعات و دادن تعهدهای مربوطه، 
مجوز این کسب و کار را کسب می کند 

و می تواند کار را شروع کند.
دوم  نوع  به  اشاره  با  علیاری 
ر  د  : د فزو ا ر  ییدمحو تا مجوزهای 
ورود  با  افراد  محور  تأیید  مجوزهای 
کار  و  کسب  ملی  درگاه  سامانه  به 
درخواست می دهند که می خواهند یک 
شغل و کسب و کاری را دایر کنند که 
این کسب و کار در کسب وکارهای تأیید 
محور است و پس از ثبت درخواست آنها، 
یک گروهی باید بررسی بکنند که آیا به 
این شخص می شود مجوز داد و یا به آن 

کسب و کار و یا به آن زمین می شود 
مجوز داد یا نه؟

علیاری با اشاره به اینکه دستاورد 
بزرگ این طرح در مجوزهای ثبت محور 
هست گفت: ما در این طرح یک سری 
مجوزهایی را داریم که اگر جوانی نیت 
باشد و کسب  را داشته  کند که شغلی 
کردن  درج  با  کند،  ایجاد  را  کاری  و 
مربوطه  تعهدهای  دادن  و  مشخصات 
داخل سامانه، می توانند فعالیتشان را به 

صورت قانونی آغاز کنند.
گذشته  در  که  مشکالتی  به  وی 
برای صدور مجوزهای کسب و کار بود 
اشاره کرد و گفت: در گذشته مشکالتی 
که ما داشتیم بسیار متفاوت از این بوده و 
افراد برای گرفتن برخی مجوزهای بسیار 
ساده باید چندین اداره را سر می زدند و از 
چند جای مختلف استعالم می گرفتند و 
از چندین جای مختلف هم اجازه نامه 
می خواهند  که  کاری  بابت  می گرفتند 
خاص  دردسرهای  که  دهند،  انجام 
خودش را داشت و گاهی زمان استعالم 
و تاریخ انقضای استعالم می گذشت و 

دوباره از اول باید کار خودشان را شروع 
می کردند و این رفت و آمدهای بیخودی 
و بروکراسی های بسیار زیاد، مشکالتی 

بود که در گذشته وجود داشت.
ادامه گفت:  در  اقتصاد  کارشناس 
و کارها در  طرح تسهیل مجوز کسب 
کارهای  و  کسب  رونق  باعث  آینده 
ارتقای کیفیت  نتیجه  ثبت محور و در 
این کسب و کارها می شود چون رقابت 

بیشتر می شود.
علیاری گفت: یک مشکل اساسی 
که در واقع درگذشته وجود داشت بحث 
این است که برخی مجوزها را ذینفع های 
آن مجوز صادر می کردند و ذینفع هم 
دوست نداشت که مجوزی اضافه بشود 
اضافه  خودش  همکاران  به  کسی  و 
شود چون سود خودش کم می شد، اما 
این طرح اجازه صدور مجوز را از دست 
شخصی  منافع  خاطر  به  که  ذینفعانی 
می کردند  کارشکنی  عمد  به  خودشان 
می گیرد و باعث تسهیل در امر صدور 

مجوزها می شود.
خرسندی  ابراز  با  پایان  در  وی 
ر  حضو و  لت  و د تغییر  به  نسبت 
خاندوزی در وزارت اقتصاد گفت: ان 
شاءاهلل با پیگیری های وزیر اقتصاد و 
استفاده وی از نیروهای جوان، ما باید 
وارد فاز عملیاتی و فاز اجرا و پیگیری 
سریع تر  هرچه  باید  و  شویم  طرح 
نند  می توا که  را  کارهایی  و  کسب 
بکنند  فعالیت  محور  ثبت  صورت  به 
معلوم بشود، که ان شاءاهلل بتوانیم تا 
آخر سال شاهد صدور مجوزهای ثبت 
محور باشیم و یک قدمی در راستای 

برداریم. اضافه شدن مشاغل 

یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد؛

حذف بروکراسی های اداری با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
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مل  عا یر مد _ م یال ا
ایالم  ای  منطقه  آب  شرکت 
شرب  آب  تامین  به  اشاره  با 
مردم از سد ایالم گفت: میزان مصرف 
ساالنه مردم از این سد ٢۰ میلیون متر 

مکعب است.
علی پوراحمد اظهار داشت: آب سد 
مخزنی دویرج با حجم ٢۰۵ میلیون متر 
کشاورزی  مصارف  جهت  فعال  مکعب 
استفاده می شود و هم اکنون قریب به 
۷۰ درصد این سد یعنی ۱۵۰ میلیون متر 

مکعب از حجم مخزن پر است.
آب شرب  تامین  به  اشاره  با  وی 
مردم از سد ایالم افزود: در حال حاضر 
مخزن  در  آب  مکعب  متر  میلیون   ۴3

سد ایالم وجود دارد که دو برابر میزان 
مصرف سالیانه شهر می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم اظهار داشت: سد ایالم عالوه بر 
، اراضی  تامین آب شرب مرکز استان 
امیرآباد و کنجانچم را نیز مشروب می 
به نحو  کند که در سال زراعی جاری 
مطلوب آب در اختیار زارعان قرار گرفت.
به  توجه  با  داد:  ادامه  پوراحمد 
آن  تبع  به  و  افزایش دمای کم سابقه 
بخش  در  آب  باالی  مصرف  و  تبخیر 
کشاورزی، صنعت و شرب، برای حفظ 
تعادل بین منابع و مصارف چاره ای جز 
مدیریت مصرف و صرفه جویی در همه 

بخش ها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد: 

مصرف ساالنه ۲۰ متر مکعب آب از سد ایالم
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه:

از چرخه  از 1۲ هزار خانوار نفت سفید   حذف بیش 
دریافت سوخت مایع در کردستان

سنندج- خبرنگارروزنامه دنیای جوانان:مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
 های نفتی منطقه کردستان با اشاره به اجرای طرح راستی آزمایی خانوارهای 
نفت سفید سوز توسط کارشناسان این منطقه در سطح استان گفت: بیش از 

۱٢ هز ار خانوار از چرخه دریافت نفت سفید حذف شدند.
عبداهلل گیتي منش با بیان مطلب گفت :در طي دو سال اخیر براساس 
اجرای طرح راستی آزمایی خانوارهاي نفت سفید سوز درسطح استان که 
انجام و همچنین گازرساني به روستاهاي  توسط کارشناسان این شرکت 

استان بیش از ۱٢ هزارخانوار از چرخه دریافت سوخت مایع حذف شدند .
عرضه  از  ،جلوگیري  واقعي  کنندگان  مصرف  شناسایي  منش  گیتي 
خارج از شبکه فرآورده هاي نفتي و صیانت از فرآورده هاي نفتي به عنوا 
ن سرمایه ملي را از اهداف اجراي این طرح عنوان نمود و اظهار داشت: 
با احتساب سهمیه دوهزار و یکصد لیتري هر خانوار در طي سال با اجراي 
این طرح دراین مدت از عرضه خارج ازشبکه  بیش از ٢۵ هزار لیتر نفت 

سفید جلوگیري شده است .
وی به وجود ٢٢ هزار خانوار نفت سفید سوز در استان اشاره کرد و افزود 
: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تحقق حقوق شهروندی و 
کسب رضایت مندی مشتریان سهمیه سالیانه این خانوارها در کارت هاي 
بانکي متصل به شبکه شتاب شارژ شده که با مراجعه به فروشندگي نفت 

سفید نسبت به دریافت سوخت مورد نیاز خوداقدام مي نمایند.

مدیر کل حفظ اثار دفاع مقدس سمنان:
ایثارگریهاو  حاصل  اسالمی  جمهوری  نظام  اقتدار 

شجاعت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است
ایثارگریهاو  نظام جمهوری اسالمی حاصل  اقتدار  »سالمی« گفت:: 
شهدا،  فداکاری  ویژه  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان  شجاعت 

آزادگان و جانبازان است.
سرهنگ »محمد حسن سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارز شهای 
دفاع مقدس استان سمنان در محفل خاطره گویی رزمندگان و پیشکسوتان 
دفاع مقدس و دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان پیش 
از ظهر امروز )یکشنبه( در آستانه هفته  دفاع مقدس در گلزار شهدای امامزاده 
یحیی )ع( سمنان برگزار شد اظهار داشت: در آستانه هفته دفاع مقدس، 
یاد و خاطره امام راحل )ره( و رشادتها و فداکاریهای بهترین فرزندان این 
سرزمین در دفاع از آرمانهای کشور و ارزشهای دین مبین اسالم و انقالب 

اسالمی را گرامی میدارم.
وی گفت: اقتدار نظام جمهوری اسالمی حاصل ایثارگریهاو شجاعت 
و  آزادگان  شهدا،  فداکاری  ویژه  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان 

جانبازان است.
سالمی ادامه داد: ایمان، وحدت و والیت پذیری رزمندگان اسالم از 
عوامل پیروزی هشت سال دفاع مقدس بو و اگر امروز میخواهیم که در 
مقابل دشمنان بایستیم باید ایمان، وحدت و والیت پذیری رزمندگان اسالم 

را سرلوحه کار خود قرار بدهیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان ادامه 
و  بود  برجسته  بسیار  دفاع مقدس،  دوران  در  استان  این  مردم  داد: سهم 
در دوران  بزرگ کشور  استانهای  نسبت جمعیت همطراز  به  استان  مردم 
دفاع مقدس نقشآفرینی کردند و در صحنهها حضور داشتند و مجاهدت 

این مردم بزرگ همچنان ادامه دارد.
سالمی گفت: گرامیداشت دفاع مقدس یک امر مقطعی و منحصر به 
زمان و مکان خاصی نیست بلکه این حرکت انقالبی و اسالمی در همه 

زمانها و همه مکانها ساری و جاری است.
وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای به عمل آمده با دستگاههای اجرایی، 
 ... و  نهاد  آموزشی، تشکلهای مردم  مراکز  و  دانشگاهها  نیروهای مسلح، 
قریب به ۵۰۰۰ برنامه و فعالیت در سطح استان برنامه ریزی شده است که 

در طول هفته دفاع مقدس در سراسر استان انجام خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه کاروان دفاع 
مقدس نیز در سمنان روز سی و یکم شهریورماه ۱۴۰۰ به حرکت در خواهد 
آمد، گفت: برنامههای هفته دفاع مقدس از روز سی ام شهریورماه ۱۴۰۰ 
با افتتاح نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس و اربعین حسینی در مرکز فرهنگی 

دفاع مقدس استان سمنان به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
سالمی با بیان این که همایش بزرگ تقدیر از یک هزار و٢۰۰پیشکسوت 
دوران دفاع مقدس به صورت همزمان در هشت شهرستان و با سخنرانی 
ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور برگزار میشود، تاکید کرد: این مراسم که در 
روز سه شنبه سی شهریور ماه در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان سمنان 
با حضور رزمندگان، مسئوالن، پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس و ... 
پروتکلهای  رعایت  با  جمهور  ریاست  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  همچنین 

بهداشتی برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین »مرتضی مطیعی« نماینده، ولی فقیه استان 
و امام جمعه سمنان ادامه داد: آغاز هفته دفاع مقدس فرصتی است تا یاد 
و خاطره شجاعتهای مردانی را یادآوری کنیم که در دفاع از مرزهای ایران 
اسالمی، حماسههایی را آفریدند که نه در همیشهی تاریخ این مرز و بوم 
بلکه در همیشهی تاریخ دنیا، سربلندی و افتخار را نصیب ایران و ایرانی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی: استان ایالم رتبه سوم 
کلزای کشور را کسب کرد

ایالم_رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: در سال زراعی جاری 
استان با تولید نزدیک به ٢۱ هزار تن کلزا رتبه سوم تولید کشور را به خود 
اختصاص داد و از نظر تحقق برنامه های ابالغی نیز حائز رتبه دوم کشور شد.

اینکه  با اعالم این خبر اظهار داشت: علیرغم  ؛ محمد علی اقدسی 
بوده  دوره ۵۰ سال گذشته  زراعی جاری خشک ترین سال طی  در سال 
است اما تولید کلزا در استان ایالم نسبت به سال قبل بیش از ٢۰ درصد 

افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه؛ بیش از ۸۰ درصد زراعت کلزا در سال قبل در 
قالب کشاورزی قراردادی انجام شده است افزود: خوشبختانه بهای محصول 
تولیدی مزارع قراردادی حداکثر ۱۰ روز پس از تحویل محصول به حساب 

کشاورزان طرف قرارداد واریز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: برنامه کشت کلزا در سال 
زراعی جدید را ۱۵ هزار هکتار و با تولید بیش از 3۰ هزار تن اعالم کرد 
و نهاده های مورد نیاز به میزان کافی در استان تدارک دیده شده است 
همچنین در صورت تامین به موقع و مناسب آب در اراضی تحت آبخور 

سد کرخه این برنامه قابل حصول می باشد.
اقدسی در پایان به کشاورزان کلزا کار استان توصیه نمود؛ که به منظور 
پیشگیری از خسارت گل جالیز در مزارع کلزا از کشت مکرر این محصول و 

سایر محصوالت میزبان گل جالیز خودداری نمایند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین مخابرات و آموزش و پرورش 
اصفهان

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان در این نشست که با حضور محمد اعتدادی مدیر کل 
آموزش و پرورش استان و جمعی از مدیران دو مجموعه در اداره کل آموزش و 
پرورش برگزار شد؛ با اشاره به هدف انعقاد این تفاهمنامه گفت: با توجه به فرارسیدن 
ایام بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و در راستای تامین نیازهای 
ارتباطی اداره کل آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان استان، تفاهم نامه ای 
فی مابین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و مخابرات منطقه اصفهان 
منعقد شد که ثمره آن توسعه زیرساخت های ارتباطی آموزش و پرورش و تسهیل 

و تسریع سرعت دسترسی به شبکه باند پهن خواهد بود.
وی افزود: با عنایت به درخواست و هماهنگی قبلی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و معاونت تجاری مخابرات منطقه اصفهان مبنی بر اتصال 
نقاط اصلی آموزش و پرورش در سطح استان به شبکه فیبر نوری، مقرر گردید 
در خصوص امکان سنجی کلیه نقاط بصورت موازی و اجرای آن در قالب ده فاز 
و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ اقدام شود و در واگذاری سرویس های درخواستی 
آن سازمان بر بستر فیبر نوری، حداکثر تخفیف مجاز در اختیار استان لحاظ گردد.
قربانی با تشریح دیگر بندهای این تفاهمنامه عنوان کرد: به منظور سهولت 
دسترسی دانش آموزان ، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به شبکه های 
آموزش مجازی و اینترنت مقرر گردید حداکثر به میزان ۱۰ هزار سرویس اینترنت 
پرسرعت مخابرات منطقه اصفهان در قالب طرح پویا و بر اساس اولویت ثبت نام 

در فاصله ی زمانی طرح به ذینفعان مذکور واگذار شود.
مدیر مخابرات استان از آمادگی این مجموعه در راستای تامین سیم کارت 
مورد نیاز دانش آموزان خبر داد و بیان کرد: مخابرات منطقه اصفهان آمادگی دارد 
سیم کارت مورد نیاز دانش آموزان را در قالب طرح سیم کارت دانش آموزی 

انارستان به کلیه دانش آموزان در سطح استان اهدا نماید.
اسماعیل قربانی خاطرنشان کرد: در راستای سهولت دسترسی به محتواهای 
آموزشی موجود آموزش و پرورش و در نتیجه کاهش هزینه اینترنت مصرفی دانش 
آموزان، در آینده نزدیک امکان انتقال این اطالعات به دیتا سنتر مخابرات و ایجاد 

قابلیت استریمینگ فراهم خواهد شد.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه::
فوالد مبارکه توان تأمین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه همه 
تالش خود را انجام داده تا صنایع داخلی کمترین آسیب ممکن را ببینند که با 
کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در فوالد مبارکه راه اندازی و نیاز صنایع کشور 

به طور کامل تأمین خواهد شد.
محمد تاجمیر ریاحی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای تأسیس، یک 
شرک   ت تولیدمحور بوده و مشتریان خود را همواره در اولویت قرار داده است، 
به همین دلیل از ابتدا، برنامه ریزی های تولیدی آن بر اساس نیاز صنایع مختلف 
صورت گرفته و طراحی و تولید محصوالت نیز در همین چارچوب انجام شده است.
وی افزود: این شرکت موفق شده تا با افزایش میزان تولیدات خود از ۴,٢ 
میلیون تن در زمان راه اندازی تا ۷,۷ میلیون تن در سال گذشته، نیاز مصرف کنندگان 
داخلی را تأمین کند و مازاد نیاز آن ها را به بازار صادراتی اختصاص دهد تا عالوه 
بر تأمین نیازهای ارزی خود، به رفع نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریمی هم 

کمک کند
وی در ادامه متذکر شد: فوالد مبارکه در سال گذشته حدود ۱۰۸ هزار تن 
ورق گالوانیزه مخصوص خودرو را به خودروسازان تحویل داده و در حال حاضر 
توان تأمین دو برابر نیاز فعلی صنایع خودرو را دارد، اما باید توجه داشت ازآنجاکه 
ظرفیت تولید این شرکت ثابت است، اختصاص این حجم محصول به صنایع 

خودروسازی می تواند سایر بخش ها را با مشکل در تأمین مواد اولیه مواجه کند.
تاجمیر ریاحی بیان کرد: شرکت فوالد مبارکه در هر جایی که تحریم ها مانع 
از تأمین نیاز صنایع شده، توانسته به خوبی این نیاز را برطرف کند و به همین دلیل 
امروز اکثر صنایع ما ازجمله صنایع خودروسازی و لوازم خانگی همچنان مشغول 

به فعالیت  هستند
وی تأکید کرد: اکنون حدود ۱۴ درصد تولیدات شرکت فوالد مبارکه به 
صنایع خودروسازی اختصاص یافته، چراکه در صنعت خودروسازی ۵۸ درصد نیاز 
مربوط به ورق سرد )بیشتر برای بدنه و رویه خودرو(، 3۱ درصد به محصوالت 
گرم و اسیدشویی )برای شاسی و رینگ خودرو( و ۱۱ درصد مابقی نیز مربوط به 
محصوالت گالوانیزه است. در بخش ورق های مختص رویه خودرو فوالد مبارکه 
با پیشرفت صنعت  اما  تولید کند،  را طراحی و  موفق شد کیفیت های موردنیاز 
خودروسازی جنس این ورق ها بیشتر به سمت ورق های گالوانیزه حرکت کرده؛ 

چراکه هم رنگ پذیری بهتری دارد و هم در برابر خوردگی مقاوم تر است.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: ما در بخش ورق های 
گالوانیزه و سرد به سمت گریدها و کیفیت هایی پیش رفته ایم که بتواند استحکام 
بیشتر و ضخامت کمتری داشته باشد و در همین راستا، شرکت فوالد مبارکه برای 
تأمین نیاز خودروسازان، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را خریداری کرد 
و به وسیله ظرفیت این کارخانه موفق شد بخش اعظمی از نیاز خودروسازان به 

ورق های گالوانیزه را تأمین کند.

مدیر عامل آب منطقه ای گیالن اعالم کرد:
تأکید بر برنامه ریزی برای تأمین آب کشاورزی سال زراعی آینده
خّرمی مدیر عامل آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 
آب در اختیارمان یک سوم مقدار سال قبل از آن بود، گفت: کل آورد چهار ماهه 
نخست سال جاری ۴۰۰ میلیون متر مکعب بوده و این در حالیست که در مدت 
مشابه سال گذشته بیش از ٢ میلیارد متر مکعب و قبل از آن بیش از 3 میلیارد 

متر مکعب بوده است.
وی اظهار داشت:  به لطف خدا و در سایه برنامه ریزی و اجرای دقیق در 
آب منطقه ای گیالن و توزیع  عادالنه آب کشاورزی توسط شرکت بهره برداری 
از شبکه آبیاری و زهکشی و همکاری سایر ادارات عضو کمیته منابع و مصارف 
استان و همراهی ویژه کشاورزان عزیز گیالنی، شاهد کاهش محصول به علت 

شیوه اعمال آبگذاری نبودیم.
مدیرعامل آب منطقه ای گیالن ادامه داد: در سال زراعی گذشته عالوه بر 
انجام  الیروبی بیش از ٦۰۰ کیلومتر از انهار درجه ۱ و ٢، از تمام ظرفیت های 
آبی استان نظیر آب بندانها، تعمیر و راه اندازی ۴۵۴ ایستگاه پمپاژ با ۹۱۰ دستگاه 
پمپ و ٢٦۰ حلقه چاه عمیق در اختیار این شرکت برای تسهیل در فرآیند آبرسانی 
استفاده گردید و در این مسیر کشاورزان گیالنی نیز با امکانات خود به منظور پشت 

سر گذاشتن سال زراعی با کمترین میزان خسارت وارد عمل شدند.
در  گیالنی  کشاورزان  همکاری  و  همراهی  از  تشکر  خّرمی ضمن  وحید 
سال زراعی گذشته، گفت: از همه عزیزان به ویژه کشاورزان عزیز می خواهم 
به مجموعه آب منطقه ای گیالن اعتماد داشته باشند و تقویم زراعی اعالمی 
سازمان جهاد کشاورزی را رعایت نمایند و اطمینان داشته باشند در تالش هستیم 
با برنامه ریزی دقیق و هم افزایی انشاء اهلل بتوانیم سال آبی  و زراعی پیش رو را 

به خوبی مدیریت نماییم.

کشف چوب آالت قاچاق طی عملیات مختلف در شهرستان رشت
 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گیالن 
،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت گفت: به دنبال گشت 
نامحسوس نیروهای یگان حفاظت شهرستان رشت، تعداد ۷ اصله درختان جنگلی 
از نوع توسکا و گردو را در بصورت دپو شده در منطقه چوکام کشف و ضبط نموده 

و به پارکینگ اداره انتقال دادند. 
از توقیف خودروی پیکان وانت حامل چوب آالت  پورمیرزایی همچنین 
قاچاق جنگلی به میزان ۵/۱ استر هیزم در شهرک صنعتی سفیدرود خبر داد 
و افزود: فرد متخلف به منظور گمراهی مامورین، اقدام به استتار چوب آالت 

نموده بود.
وی اضافه کرد: چوب االت بازداشتی از گونه توسکا بوده که به جهت تشکیل 
پرونده قضایی به همراه خودرو در بازداشت مامورین یگان حفاظت شهرستان 
میباشند. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رشت همچنین از کشف وضبط، 3۹ 
اصله چوب آالت قاچاق و غیر مجاز از گونه های گردو و اوجا طی هماهنگی با 
مقام محترم قضایی و همراهی پاسگاه انتظامی در یک کارگاه چوب بری شخصی، 

واقع در منطقه زیباکنار روستای فخراباد، شهرستان رشت خبر داد.
 ایشان اظهار کرد: کارشناسان ارزش مجموع چوب آالت کشف شده را حدود 

سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان برآورد کرده اند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت ضمن قدردانی 
از  حفاظتی،  نیروهای  از  قضایی  محترم  دستگاه  جانبه  همه  حمایت  از 
اراضی  در  تصرف  و  دخل  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان 
ملی و قاچاق چوب با سامانه های امداد جنگل و مرتع به شماره های ۱3۹ 

و ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

مشهدمقدس- باقرزاده  حسام 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
توسعه مشهد نباید به گونه ای صورت 
پذیرد که در آینده شاهد دو بافت قدیم 
و جدید باشیم، بر لزوم توسعه متوازن 
شهر مشهد با محوریت حرم مطهر برای 

جلوگیری از این آسیب تأکید کرد.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسن  جداگانه  دیدارهای  در  مروی 
و  اسالمی  شورای  رییس  موحدیان 
که  مشهد  شهردار  ارجایی  سیدعبداهلل 
در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شد، ضمن اظهار امیدواری برای شتاب 
گیری بیش از پیش خدمات عمرانی و 
رفاهی شهرداری در دوران جدید، اظهار 
ای  گونه  به  مشهد  توسعه  نباید  کرد: 
صورت پذیرد که در آینده شاهد دو بافت 
قدیم و جدید در شهر باشیم، با توجه به 
نحوه رشد شهر هم اکنون این نگرانی 
بطور جدی وجود دارد که در آینده تمام 
آثار شهری و امکانات به یک سمت شهر 
برود و مناطق پیرامونی حرم مطهر به 

بافت قدیمی شهر مبدل شوند.
اینکه شهر مشهد به  با بیان  وی 
واسطه وجود بارگاه شریف رضوی ایجاد 
شده و نام آن نیز به اعتبار شهادتگاه امام 
کرد:  ابراز  است،  شده  گذاشته  رضا)ع( 
مرکزیت حرم مطهر در مشهد باید حفظ 
و توسعه شهر حول محور حرم مطهر 
رضوی انجام شود تا در بلند مدت حرم 

مطهر رضوی به حاشیه نرود.
بر  انتصابات  در  ساالری  شایسته 

گرایش های سیاسی حاکم باشد
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در ادامه بر اهیمت شایسته ساالری برای 
قرارگیری افراد مناسب در جایگاه های 
در  کرد:  عنوان  و  اشاره  مناسب  شغلی 
نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم 
بر این گزینش تخصص، تعهد، توانایی 
به  گیرد؛  قرار  مدنظر  باید  پاکدستی  و 
انتصابات، شایسته ساالری  در  عبارتی 
باید حاکم بر گرایش های سیاسی باشد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
مربوط  جناحی  و  سیاسی  گرایش های 
آن  از  پس  است،  انتخابات  دوران  به 
تمام  خدمتگزار  منتخبان  یا  منتخب 
ظرفیت  تمام  از  باید  و  هستند  مردم 
کارشناسی نیروهای متخصص فارغ از 
گرایشات سیاسی استفاده کنند، هرکسی 
در جریان انقالب، شایسته و سالم بود 

باید مورد استفاده قرار گیرد.
انقالبی  از شورای شهر  انتظارات 

مشهد باالست

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بیان اینکه مسئوالن باید فرصت کوتاه 
خدمتگزاری را برای حل مشکالت مردم 
مغتنم بدانند، ابراز کرد: شورای شهر و 
و  انقالبی  رویکرد  با  مشهد  شهرداری 
حزب اللهی روی کار آمده است، بنابراین 
به  شورا  این  موفقیت  عدم  یا  موفقیت 
حساب جریان ارزشی و انقالبی گذاشته 
می شود که این امر حساسیت و اهمیت 

کار شورای شهر را باال می برد.
تعامل  و  رفتار  تمامی  افزود:  وی 
با مردم، خدمات  اعضای شورای شهر 
این شورا به شهر و دغدغه  مندی این 
به  مردم  مشکالت  به  نسبت  شورا 
حساب جریان انقالبی گذاشته می شود 
مدیران  و  شهر  شورای  اعضای  که 
شهری باید به این موضوع توجه جدی 

داشته باشند.
نمادهای  و  مفاهیم  ز  ا مشهد 

فرهنگی نباید تهی باشد
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه فضای شهر مشهد باید بگونه ای 
شهر  در  کند  احساس  بیننده  که  باشد 
امام رضا)ع( است، تصریح کرد: مبلمان 
شهری و تابلوهای تبلیغاتی مشهد باید 
بگونه ای معنویت را در بیننده القا کند 
امام  شهر  در  کنند  احساس  مردم  که 

رضا)ع( هستند.
وی با بیان اینکه نمادهای فرهنگ 
باشد،  نواز  چشم  شهر  در  باید  رضوی 
عنوان کرد: مشهد هویت خود را از حرم 
مطهر رضوی می گیرد لذا نمادسازی ها 
و فضاآرایی ها در این شهر باید بگونه ای 
باشد که معانی و مفاهیم فرهنگی را به 

ببیننده منتقل کند، فضای شهر مشهد 
به عنوان پایتخت معنوی ایران اسالمی 
فرهنگی  نمادهای  و  مفاهیم  از  نباید 

خالی باشد.
لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
حمل  توسعه  لزوم  بر  همچنین  مروی 
فیک  ترا ر  با کاهش  عمومی،  نقل 
 ، مطهر حرم  مون  پیرا بان های  خیا
حرم  اطراف  پارکینگ های  افزایش 
زائران  تشرف  تسهیل شرایط  و  مطهر 
در  زائران  رفاهیات  کرد:  ابراز  و  تأکید 
مشهد باید به بهترین نحو فراهم شود 
از این رو الزم است شهرداری و شورای 
شهر مشهد برای این امر برنامه  و اقدام 
جدی داشته باشند، آستان قدس نیز به 
میزان توان از هر کمک و همیاری در 

این مسیر دریغ نخواهد کرد.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
تکلیف  تعیین  ر  ستا ا خو همچنین 
شارستان های اطراف حرم مطهر شد و 
عنوان کرد: با توجه به اینکه توسعه افقی 
حرم مطهر بیش از این ممکن نیست، 
اماکن زیر سطحی حرم مطهر با کاربری 
و  عبادی  فضاهای  توسعه  برای  رواق 
زیارتی احداث شده اند، منتهی هم اکنون 
تبدیل  به گذرگاه خودروها  این فضاها 
شده اند؛ مدیریت شهری برای حل این 

معضل تدبیری بیاندیشد.
مناطق  میان  فاصله  لزوم کاهش 
پایین و باال شهر، توجه به کار فرهنگی 
مراقبت  شهر،  در  تأثیرگذار  و  عمیق 
به  توجه  اداری،  سیستم  سالمت  از 
پروژه های  در  فرهنگی  پیوست های 
فرسوده  بافت  ساماندهی  و  شهری 

مواردی  دیگر  از  مطهر  حرم  پیرامون 
مورد اشاره حجت االسالم والمسلمین 

مروی در این دیدارها بود.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
ضمن تصریح بر همکاری و همفکری 
و  رضوی  قدس  آستان  بین  فی ما
مسائل  حل  برای  مشهد  شهر  شورای 
و معضالت، آمادگی این آستان مقدس 
را برای همکاری با شهرداری و شورای 
خدمت  جهت  در  مشهد  شهر  اسالمی 
مجاوران  و  زائران  به  شایسته  رسانی 

حضرت رضا)ع( اعالم کرد.
شورای  رییس  موحدیان  حسن 
بر  دیدار  این  در  مشهد  شهر  اسالمی 
و  حریم  میان  معنایی  ارتباط  اهمیت 
حرم رضوی به ویژه در معماری تأکید 
کرد و گفت: توجه به مفاهیم معنویت 
در اطراف حرم مطهر از جمله اقدامات 
ضروری و ماندگار برای مدیریت شهری 

به شمار می رود.
یی  جا ر ا هلل  ا سیدعبد همچنین 
ضمن  دیدار  این  در  مشهد  شهردار 
خود  برنامه های  و  دیدگاه ها  بیان 
و  مشهد  شهر  مشکالت  رفع  برای 
زائران  به  تر  شایسته  رسانی  خدمت 
رضا)ع(،  امام  منور  بارگاه  مجاوران  و 
ویژگی منحصر به فرد خدمت در شهر 
مشهد را توفیق خدمتگذاری به زائران 
امام رضا)ع( دانست و ابراز کرد: برنامه 
شهرداری مشهد در ٦ محور اصلی در 
نظر گرفته شده است که همگی بطور 
خاص یا با واسطه به مسائل پیرامون 
مضجع شریف حضرت ثامن الحجج)ع( 

مرتبط می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدارهای جداگانه شهردار و رئیس شورای شهر مشهد تأکید کرد؛

لزوم توسعه متوازن و حفظ مرکزیت حرم مطهر در گسترش شهر مشهد

بـه گزارش دفتـر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
اسـتان گیالن؛ بر اسـاس ارزیابی انجام 
شـده از سـوی سـتاد اقامه نماز استان، 
شـرکت آبفای گیالن در زمینه توسـعه 
و ترویـج فرهنـگ نماز بعنوان دسـتگاه 
اجرایی شایسـته تقدیر شـناخته شـد.در 
متـن لوح تقدیر ارسـالن زارع اسـتاندار 

گیـالن و سـید ابوطالب حجـازی مدیر 
سـتاد اقامه نماز اسـتان خطاب به سید 
محسـن حسـینی رئیـس هیـات مدیره 
و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
گیـالن آمده اسـت؛نماز تجلی عشـق، 
معـراج مومـن، سـیمای دیـن، سـرود 
وحدانیـت و کلیـد همـه نیکی هاسـت 
یابـد و  بـا آن زندگـی روح مـی  کـه 

اعمـال آدمـی با تمسـک بـه آن زینت 
مـی گیـرد. از ایـن رو خادمـان نمـاز و 
تالشـگران ایـن عرصـه بـا بکارگیری 
تمامـی ظرفیـت هـا برای نشـر معارف 
معنـوی و در راسـتای ترویج، ترغیب و 
اقامـه ایـن فریضـه الهـی بسترسـازی 
نمـوده و گام هـای موثـری بـر مـی 
دارند.اینـک کـه بر اسـاس نظـر هیات 

نمـاز  اقامـه  سـتاد  داوری  و  ارزیابـی 
مجموعـه  آن  هـای  فعالیـت  اسـتان، 
در سـال ۱3۹۹ جـزو دسـتگاه هـای 
شایسـته تقدیر شـناخته شـده، به پاس 
قدردانـی از اهتمام جنابعالی و همکاران 
محترم در امر توسـعه و ترویج فرهنگ 
اقامـه نمـاز، ایـن لـوح سـپاس تقدیـم 

می گـردد.

تجلیل از شرکت آبفای گیالن در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز

گاز بخــش خانگــی زمســتان 
در  و  نمی شــود  قطــع  رو  پیــش 
صــورت احتمــال کمبــود گاز،  تأمیــن 
ــز شــرکت  ــازل از خطــوط قرم گاز من

ــت. ــتان اس گاز اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت گاز اســتان ســمنان و بــه 
ــا  ــی ب ــا اعوان ــا؛ علیرض ــل از ایرن نق
اعــالم خبــر فــوق، گفــت: بــر اســاس 
صــورت  در  کشــوری،  تصمیمــات 
مواجهــه احتمالــی بــا کمبــود گاز، 
ــای  ــر نیروگاه ه ــت ب ــن محدودی اولی

تولیــد بــرق اعمــال می شــود.
ــول  ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــورد  ــازوت م ــا م ــل ی ــال گازوئی س
گاز  احتمالــی  قطــع  بــرای  نیــاز 
مــی  بینــی  پیــش  ه هــا  گا و نیر
شــود افــزود : حــذف گاز پــاک و 
جایگزینــی ســوخت مایــع تبعــات 
ــا  ــال دارد ام ــی بدنب ــت محیط زیس
چنانچــه مدیریــت مصــرف در بخــش 
هــای مختلــف اعــم از خانگــی و  
ــرد،  ــام پذی ــی انج ــاری و عموم تج
ــا، از  ــل نیروگاه ه ــن گاز کام ــا تأمی ب

تبعــات مصــرف ســوخت مایــع  نیــز 
ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــری ب جلوگی
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
ســمنان گفــت: اهمیــت مدیریــت 
مصــرف تــا جایــی اســت کــه عــالوه 
بــر تبلیغات گســترده از ســوی شــرکت 
گاز مبنــی بــر لــزوم مدیریــت مصــرف 
از نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در 
ــز  ــمنان نی ــه س ــام جمع ــتان و ام اس
ــه  ــردم را ب ــه م ــد ک ــت ش در خواس
ــرا  ــد زی ــوت کنن ــی دع ــه جوی صرف

ــبکه گاز  ــداری ش ــم پای ــن مه ــه ای ک
را حفــظ کــرده و امــکان بهــره منــدی 
تمامــی مصــرف کننــدگان را محقــق 

مــی ســازد .
وی افــزود: در ســال گذشــته بــا 
رعایــت الگوهــای مصــرف بــه جز چند 
روز  اعمــال محدودیــت مصرف بســیار 
جزئــی برای کارخانه ســیمان شــاهرود 
و تعــدادی کمــی از کارخانه هــای گــچ، 
هیچگونــه محدودیــت و یــا قطــع گاز 
بــرای مصــرف گاز صنایــع اســتان 

اعمــال نشــد.
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ســمنان ابراز داشت: توســعه گازرسانی 
از اولویت هــای مهــم کشــور اســت و 
پیشــرفت چشــمگیری داشــته است اما 
در کنــار آن بایــد بــر رعایــت الگوهای 
مصــرف و صرفــه جویــی  نیــز تمرکــز 
ــرف  ــد و مص ــه تولی ــا موازن ــود ت ش

حفــظ شــود.
ــود  ــال کمب ــه داد: احتم وی ادام
ــق  ــی مطل ــتان ها موضوع گاز در زمس
ــد  ــی مانن ــوارد مختلف ــه م نیســت و ب
شــدت، مــدت و گســتردگی ســرما در 
کشــور و نیــز رفتــار مصــرف کننــدگان 

بســتگی دارد.
توجــه  بــا  افــزود:  اعوانــی 
ز  ا ســمنان  اســتان  ینکــه  ا بــه 
زیرســاخت های مناســبی در حــوزه 
ــع گاز برخــوردار اســت  ــال و توزی انتق
و کریــدور اصلــی انتقــال گاز بیــن 
ــمنان  ــتان س ــهد از اس ــران و مش ته
ــی شــود  ــی م ــش بین ــذرد، پی ــی گ م
محدودیتــی در تامیــن گاز مشــترکین 

اســتان ایجــاد  نگــردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

زمستان پیش رو گاز منازل قطع نمی شود
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بانک دی، موفق در جذب سپرده های ارزان قیمت

بانـک دی توانسـته اسـت بـا تمرکـز بـر جـذب سـپرده هـای ارزان 
قیمـت،  ترکیـب پرتفـوی مناسـبی بـرای خـود ایجـاد کنـد، به طـوری که 
ادامـه ایـن رونـد مـی توانـد در میـان مـدت بـه کاهـش قیمت تمام شـده 

پـول در ایـن بانـک بیانجامد.
جـذب سـپرده هـای ارزان قیمـت از مهمترین اقداماتی اسـت که هر 
بانکـی مـی توانـد بـه منظـور کاهـش قیمـت تمام شـده انجـام دهـد، اما 
اعتمادسـازی میـان مشـتریان بـرای سـپرده گـذاری بـا نرخ صفـر الزامات 

زیادی نیـاز دارد.
ارائـه خدمـات مناسـب، پاسـخگویی دقیـق و نیـز تمرکـز بـر جلـب 
رضایـت مشـتریان از الزاماتـی اسـت کـه مـی توانـد مشـتری بانـک را به 

گذشـتن از سـود ترغیـب کنـد.
سـپرده هـای بـا سـود صفـر اکنـون در سـپرده هـای قرض الحسـنه 
خالصـه مـی شـوند. سـپرده قـرض الحسـنه پـس انـداز گرچـه بـا جوایـز 
متعـدد مـی توانـد همـراه باشـد، اما حقیقـت این اسـت که سـپرده گذاران 
ایـن حسـاب هـا چشمداشـت چندانـی به قرعه کشـی ها ندارند و بیشـتر با 
هـدف مشـارکت در امـور خیـر، منابع خود را به این سـو سـوق مـی دهند.

سـپرده هـای قـرض الحسـنه جـاری نیـز با سـخت گیـری هایی در 
حـوزه صـدور دسـته چک مواجه شـده انـد و اکنـون برخی بانـک ها برای 
رهایـی از ایـن سـختی هـا، مشـتریان را بـه افتتـاح حسـاب جـاری بدون 

دسـته چـک و مبتنـی بـر کارت بانکـی دعوت مـی کنند.
گویـا بانـک دی در دوره مدیریـت کنونـی توفیـق قابـل توجهـی در 
اسـتفاده همـه جانبـه از روش هـای جذب منابع ارزان قیمت داشـته اسـت 
و مسـتند ایـن ادعـا را مـی تـوان در صـورت هـای مالی آن مشـاهده کرد.

آن طـور کـه صـورت هـای مالـی پنـج ماه نخسـت بانک دی نشـان 
مـی دهـد،  جمع مانده سـپرده های قرض الحسـنه جاری ریالـی این بانک 
از مـرز 3۵ هـزار و ٢۴٦ میلیـارد ریـال فراتر رفته اسـت. ایـن یک موفقیت 
قابـل توجـه بـرای بانـک دی اسـت، چرا که به منابع حسـاب هـای جاری 

هیچ سـودی تعلق نمـی گیرد.
امـا جمـع سـتون سـپرده های قـرض الحسـنه ایـن بانک مـی تواند 
نتیجـه جـذاب تـری بـه همراه داشـته باشـد. در پنج ماه نخسـت امسـال، 
جمـع سـپرده هـای قـرض الحسـنه جـاری ریالـی و ارزی با سـپرده های 
قـرض الحسـنه پـس انـداز ریالـی و ارزی ایـن بانـک بیـش از ۴۵ هـزار و 

۷۴3 میلیـارد ریال اسـت.
اهمیـت ایـن منابـع صفـر درصـدی زمانـی مشـخص مـی شـود که 
بدانیـم مجموع سـپرده های بلندمدت یک سـاله این بانـک در همین دوره 
حـدود ۴۹ هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت. نزدیکـی این دو عـدد حکایت 
از آن دارد کـه بانـک دی بـر جـذب منابـع ارزان قیمـت عزم جـدی دارد و 
تـالش مـی کنـد از همـه روش هـای موجـود بـرای کاهـش قیمـت تمام 

شـده پول اسـتفاده کند.
آن طـور کـه بـرات کریمـی مدیرعامل بانـک دی گفته اسـت، قیمت 
تمـام شـده پـول ایـن بانـک در پایان سـال ۱3۹۸ از مـرز ٢٢درصـد فراتر 
رفتـه بـود، امـا بـا تغییر نگـرش و اسـتفاده از راهکارهای مختلـف از جمله 
جـذب منابـع ارزان قیمـت، ایـن نسـبت در پایـان سـال ۱3۹۹ بـا کاهـش 

هفـت واحـد درصـدی به عـدد ۱۵درصـد کاهش یافته اسـت.

سپرده های بانک کارآفرین در مردادماه رشد کرد

طبق اطالعات ارائه شده  از سوی معاونت مالی و امور مجامع سپرده 
تجربه  را  درصدی  رشد3  مردادماه  در  رین  کارآف بانک  بلندمدت  های 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، گزارش عملکرد ماهانه بانک 
کارآفرین در مرداد ماه نشان می دهد که سپرده های بلندمدت دو ساله با 
حدود ۵ هزار میلیارد ریال معادل 3درصد، بیشترین مبلغ رشد را داشته است.

در این مدت سپرده های کوتاه مدت نیز با حدود ۴ هزار میلیارد ریال 
معادل سه درصد در رتبه دوم بیشترین رشد و گواهی سپرده عام در این 
ماه با تقریبا هزار میلیارد ریال معادل ۷درصد بیشترین کاهش را به خود 

اختصاص داده است.
در ماه مورد گزارش، بررسی ها نشان می دهد طبق روال ماه های 
۹درصد  معادل  ریال  میلیارد  هزار   ۱۸ تقریبا  با  مرابحه  تسهیالت  گذشته 
 . نشان می دهد  را  دین ۱۷درصد رشد  و تسهیالت خرید  بیشترین رشد 
تسهیالت مشارکت مدنی با حدود ۸هزار میلیارد ریال بیشترین کاهش را 

به خود ختصاص داده است.
بررسی اطالعات ارائه شده به بورس همچنین نشان می دهد که سپرده 
های بانک در مردادماه با ٢.۷ درصد افزایش به 3۸۵ هزار میلیارد ریال رسیده 
است.تسهیالت بانک نیز طی این مدت با 3.۹ درصد افزایش به 3٢۴ هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
به سوی  ماههای گذشته  مانند  نیز  مردادماه  اعطای تسهیالت  روند 
تسهیالت مبادله ای بوده است. در این ماه تسهیالت مرابحه ای ۱۸هزار 
میلیارد ریال رشد داشته و طی همین مدت تسهیالت مشارکت مدنی ۸هزار 

میلیارد ریال کاهش داشته است.
تسهیالت  دهد  می  نشان  بانک  تسهیالت  از  یک  هر  بررسی سهم 
مرابحه با ٦۵ درصد بیشترین سهم از پرتفوی تسهیالتی بانک را دارا است. 
تسهیالت مشارکت مدنی با ٢۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد . فروش اقساطی 

با٦ درصد و جعاله با ۴درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
درآمد تسهیالت در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
آن ۱٢۰ درصد رشد نشان می دهد، طی ۵ ماهه سال جاری بانک ٢٢هزار 
میلیارد ریال درآمدکسب کرده است در حالی که ۱۸ هزار میلیارد ریال سود 

به سپرده ها پرداخت کرده است.
در پایان مردادماه تراز عملیاتی بانک 3.۷3۹ میلیارد ریال مثبت شده 
است این در حالی است که تراز عملیاتی بانک در مدت مشابه سال قبل 

٢۷۵ میلیارد ریال مثبت بوده است.
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قتی  و که  ید  ه ا شنید حتما 
معروف  قول  به  جایی  در  کسی 
آرامش  احساس  و  می اندازد  لنگر 
زیاد می کند، به او می گویند »مگر 

است؟« قنبر  قهوه خانه  این جا 
می کنند  ر  تصو خیلی ها 
اصطالح  یک  قنبر«  »فهوه خانه 
در  است،  فرضی  مکانی  نام  یا 
تهران  در  و  نیست  چنین  حالی که 
قدیم واقعا قهوه خانه ای به این اسم 
قهوه خانه  اولین  که  داشته،  وجود 
جهت  این  به  و  بوده  هم  تهران 
اسمش بر سر زبان  ها افتاده است، 
در  کی  از  چیست؟  قهوه خانه  اما 
چه  آن  تاریخ  و  شده  دایر  تهران 

را پیموده؟ سیری 
که  است  پرسش هایی  این ها 
پاسخ  آن ها  به  گزارش  این  در 

داده می شود.

خوش،  خوی  و  خلق  داشتن 
مشتریان  به   احترام  و  مردمداری 
قهوه چی ها  برای  واجب  صفات  از 
بود و چون هر قهوه خانه مشتریان 
متعددی داشت که به  دالیلی اهل 
نسیه بری بودند، قهوه چی ها خود را 
ملزم می دیدند که اگر یک مشتری 
یک سال  حتی  و  ماه  چند  دایمی، 
ز  ا چیزی  نپرداخت،  چای  پول 
اگر  حتی  و  نکنند  کم  احترامش 
با  هم  میهمان  نفر  ده  آن حال  در 
به حساب  را  همه  و  آورد  خودش 
برو  ا به   خم  کرد،  مرخص  خود 

نیاورند.
قهوه خانه تعریف 

سر  بر  فقط  نه   این،  بر  سابق 
بین شهری،  منزلگاه های  و  راه ها 
که  داشت  وجود  قهوه خانه هایی 
آن ها  در  نستند  می توا فران  مسا
اندکی بیاسایند و کامی تازه کنند، 
نیز  شهرها  بیشتر  کنار  و  درگوشه 
به اسم  سرپوشیده  و  وسیع  اماکنی 
قهوه خانه وجود داشت که بهترین  
برای  ها  مکان  جذاب  ترین  و 
گذراندن اوقات فراغت شهروندان 

می آمد. به شمار 
قهوه خانه که منشاء غیرایرانی 
ایران،  به   ورود  از  پس  اما  دارد، 
با  کرده،  پیدا  نی  یرا ا مختصات 
نیست  ط  تبا ر بی ا ه  قهو کشف 
یتی  روا قهوه  کشف  باره  در  و 
نه یی  فسا ا نیمه   - ریخی  نیمه تا
در  این که  بر  مبنی  رد  دا وجود 
سال ۸۵۰ میالدی »چوپانی به نام 
فوق العاده  از شادی  روزی  کلدی، 
گوسفندان خود دچار حیرت شد و 
چون دانست آنها از کدام برگ های 
بوته چریده اند، خود نیز از آن گیاه 
خورد و نشاط خاصی به  وی دست 
داد و سپس، خبر اکتشاف خود را 
قهوه،  مصرف  رساند.  به  جهانیان 
یمن  مردم  میان  در  بار  نخستین 
عربستان  غربی  جنوب  ساکنان  و 
کسی  اولین  ظاهرا  و  یافت  رواج 
برد،  به  یمن  حبشه  از  آن  را  که 
علی بن عمر شاذلی، از مشایخ فرقه 
شاذلیه بود و به  همین جهت، مردم 
می نامند.  شاذلیه  را  قهوه  الجزایر 
دیگری  اقوال  باب،  این  در  ولی 

هم هست. 

ایران قهوه خانه در 
در  قهوه خانه  تأسیس  سابقه 
آن  تأسیس  به اندازه  تقریبا  ایران، 
است  شمسی   ۹٢3 استانبول  در 
تحقیق  به   که  محققانی  کثر  ا و 
در  قهوه خانه  تاریخچه  پیرامون 
ا  ر اصفهان  ند،  خته ا ا پرد ن  یرا ا
نند  ا می د یی  شهرها لین  و ا جزو 
شد  ایجاد  آن  در  قهوه خانه  که 
شدن  علنی   تاریخ  عده،  همان  و 
در  نیز  را  چپق  و  قلیان  استعمال 
ایجاد قهوه خانه می دانند  با  ارتباط 
و اسنادی وجود دارد که مشخص 
قهوه خانه های  نخستین  می سازد 
ایران در دوره صفویه و به احتمال 
زیاد در زمان شاه طهماسب )۹3۰ 
قزوین  شهر  در  قمری(   ۹۸۴ تا 
زمان  در  بعد،  و  گرفت  شکل 
اصفهان  شهر  در  اول  شاه عباس 
مکانی  صورت  به  و  یافت  توسعه 
در آمد که مردان در اوقات فراغت 
با  برای نوشیدن قهوه، تبادل نظر 
کاریابی،  اخبار،  کسب  همدیگر، 
شنیدن  همچنین  و  ستد  و  د  ا د
هر شب  که  شاهنامه  داستان های 
اجرا  نقال  توسط  متوالی  به طور 

می رفتند. به آن جا  می شد، 
از  قهوه خانه  هم،  ایران  در 

ابتدای تأسیس به صورت میعادگاه 
اهل فضل در آمد و در طول روز 
عده زیادی از نویسندگان، شعرا و 
وقت  از  ساعاتی  هنرمندان  سایر 
خود را در قهوه خانه ها می گذراندند 
نه های  رسا به فقدان  توجه  با  و 
نشر،  و  طبع  وسایل  و  گروهی 
برای  را  خود  نوشته های  و  آثار 
و  یا حاضران می خواندند  همدیگر 
همان امر موجب می شد تا بعضی 
ی  لشکر ی  شخصیت ها  ، ل جا ر
و  شاهزادگان  حتی  و  کشوری  و 
برای  سلطنتی  خانواده  وابستگان 
به چنان  فله،  قا ز  ا نماندن  عقب 
بدهند  نشان  خوش  روی  اماکنی 
نه ها  قهوه خا در  بیش  و  کم  و 
در  این،  و  برسانند«  به هم  حضور 
حالی بود که طبقات ممتازه جامعه، 
خالف  کاری  را  قهوه خانه نشینی 
خود  خانوادگی  و  اجتماعی  شأن 
می دانستند و نقل است شاه عباس 
از مخالفان جدی حضور  یکی  که 
قهوه خانه  در  و شخصیت ها  رجال 

بود، روزی به میرداماد گفت:
و  رجال  بعضی  شنیده ام   -
شخصیت های مملکتی، در ساعات 
و  می روند  به  قهوه خانه ها  فراغت 
وقت خود را در چنان اماکنی تلف 
بالفاصله جواب  می کنند!میرداماد، 
رسانده اند.  به عرض  خالف  داد:- 
به قهوه خانه  اغلب  من  خود  چون 
که  را  افرادی  کنون  تا  و  می روم 
آن جا  در  اشاره شما هستند،  مورد 

ندیده ام!

اولیه ساختمان قهوه خانه های 
نه  قهوه خا هر  طراف  ا »در 
وجود  شاه نشین هایی  و  طاق نماها 
شده  مفروش  قالی  با  که  داشت 
و  مقامات  نشستن  مخصوص  و 
صحن  میان  در  و  بود  هنرمندان 
و  سنگ  با  سکوهایی  قهوه خانه 
طور  به  که  بود  شده  آجرتعبیه 
یا  گلیم  با  را  آن ها  روی  معمول 

اختصاص  و  می کردند  فرش  زیلو 
به نشستن و چای خوردن، یا قلیان 
عادی  مشتریان  کشیدن  چپق  و 
نه ها  قهوه خا ز  ا بعضی  و  داشت 
صاف  آب  از  لبریز  حوضی  دارای 
همچنین  و  بود  صحن  وسط  در 
قهوه خانه ها  بعضی  مجاورت  در 
در  که  داشت  وجود  باغچه هایی 
پذیرایی  برای  سال،  از  فصولی 
قرار  استفاده  مورد  مشتریان  از 

می گرفت.
توسط  یران  ا اشغال  ز  ا بعد 
سلطنت  زمان  در  که   ، فغان ها ا
و  افتاد  اتفاق  سلطان حسین  شاه 
صفویه  دولت  به  انقراض   منجر 
هرج  به  دلیل  آن  از  پس  و  شد 
بر  طبعا  که  سیاسی  مرج های  و 
در  زندگی  جهات  و  جنبه ها  کلیه 
ایران اثرگذاشت، قهوه خانه داری و 
اگر  و  شد  تعطیل  قهوه خانه نشینی 
هم قهوه خانه هایی فعالیت داشتند، 
تا  بود.  محدود  بسیار  تعدادشان 
مجددا  قاجاریه  دوره  در  این که 
گرفت  قرار  توجه  مورد  قهوه خانه 
پررونق ترین  از  یکی  قهوه خانه  و 
کرد.  تجربه  را  خود  عمر  ادوار 
نی،  ا مه خو هنا شا ه  ر و د ن  آ ر  د
اسکندرنامه خوانی، شرح جنگ های 
و  مداحی  بعضا  و  متقیان  موالی 
یافت  رواج  قهوه خانه ها  در  نقالی 
و مرشدهای متعددی در این زمینه 

صاحب اسم و رسم شدند.

قهوه خانه ها  مشتریان  اولین 
ی  ا سو  ، نه ه خا قهو هر 
یگر  د شبیه  که  نش  ختما سا
نی  یا مشتر  ، د بو نه ها  ه خا قهو
اصلی  مشتریان  و  داشت  خاص 
مشاغل  صاحبان  را  قهوه خانه ها 
هر  و  می دادند  تشکیل  خدماتی 
تجمع  محل  و  پاتوق  نه  قهوه خا
اعضای یک صنف بود و صاحبان 
نی،  غبا با یی،  بنا چون  غلی  مشا
 ، نی غبا با  ، ی شپز آ  ، عمله گی

توفال کوبی  چاخویی،  مقنی گری، 
خاصی  پاتوق های  یک  هر   .. و.
مند  ز نیا که  نی  کسا و  شتند  ا د
چنان  ر  کا نیروی  ز  ا به استفاده 
حتی  ا به ر  ، ند د بو نی  ا گر ر کا
می توانستند با مراجعه به قهوه خانه، 
وارد  آنان  با  ایشان،  تجمع  محل 
مذاکره شده و نظرشان تأمین شود.

و  گسترش  با  بهتر،  به عبارت 
الفت  و  انس  و  قهوه خانه ها  رونق 
تازه پا،  نهاد  آن  با  مردم  یافتن 
قهوه خانه های  به ویژه  و  قهوه خانه 
مؤسسه  یک  به صورت  ن،  تهرا
اجتماعی کاریابی و کار راه اندازی 
ن  میا شغلی  ت  طا تبا ر ا ی  ا بر
نیازهای  برآوردن  و  کارپیشه گان 

مردم هر قشر و گروه در آمد.

حل  دادگاه  اولین  قهوه خانه، 
اختالف

در آن روزها، قهوه خانه برای 
مشکالت  فصل  و  حل  و  داوری 
یل  مسا هی  گا حتی  و  محلی 
خانوادگی و فامیلی استفاده به عمل 
اختالفات  انواع  معمواًل  و  می آمد 
در  شغلی  و  شخصی  دعاوی  و 
ریش سفیدان  توسط  و  قهوه خانه 
فین  طر و  می شد  حل  محلی 
فق  به توا مکان  همان  در  دعوا 
همدیگر  روی  و  سر  می رسیدند، 
تشان  ختالفا ا و  می بوسیدند  ا  ر
به همین  و  شتند  می گذا ر  کنا ا  ر
نزد  قهوه خانه ها  صاحبان  جهت، 
عوام حرمت و عزت زیادی داشتند.

 
اولیه  قهوه خانه های  صاحبان 
در تهران قدیم چون قهوه خانه 
هر  که  داشت  ا  ر نی  مکا حکم 
شود،  آن  وارد  می توانست  کسی 
صاحب  یعنی  قهوه چی،  بود  رسم 
قهوه خانه حتما آدمی آبرودار، متین 
و پرهیبت باشد تا بتواند با حرمت 
به  آنان  را  به مشتریان،  گذاشتن 
محیط  در  انضباط  و  نظم   رعایت 

اغلب  جهت  به همین  سازد.  ملزم 
ران  ورزشکا بین  ز  ا قهوه چی ها 
لمند،  سا داش مشدی های  پیر،  
و  دهباشی ها  نایب ها،  یا  لوطی ها 
قشون  سالخورده  پنجاه باشی های 
شتن  دا ین،  ا ز  ا گذشته  ند.  بود
خلق و خوی خوش، مردمداری و 
احترام به  مشتریان از صفات واجب 
هر  چون  و  بود  قهوه چی ها  برای 
قهوه خانه مشتریان متعددی داشت 
که به  دالیلی اهل نسیه بری بودند، 
ملزم می دیدند  را  قهوه چی ها خود 
چند  دایمی،  مشتری  یک  اگر  که 
چای  پول  یک سال  حتی  و  ماه 
کم  احترامش  از  چیزی  نپرداخت، 
ده  آن حال  در  اگر  حتی  و  نکنند 
آورد  خودش  با  هم  میهمان  نفر 
مرخص  خود  به حساب  را  همه  و 
به همین  نیاورند.  به ابرو  خم  کرد، 
جهت، قهوه چی ها نزد مردم احترام 
فوق العاده یی داشتند و آن عزت و 
چهارراه  که  بود  جایی  تا  احترام، 
سعدی  خیابان  در  واقع  سیدعلی 
وجود  به دلیل  مردم   ، ا ر جنوبی 
آن جا  در  سیدعلی  آقا  قهوه خانه 
بودند  کرده  نامگذاری  اسم  به این 
و از یک کوچه در خیابان خانی آباد، 
قهوه چی  فردی  آن که  لیل  به د
عنوان  با  داشت،  سکونت  آن  در 

می شد. یاد  قهوه چی باشی 

تهران معروف  قهوه خانه های 
که  نی  کسا م  تما یبا  تقر
نه  ه خا قهو ه  ر با ر  د به تحقیق 
 ، ند خته ا ا د پر ن  آ یخچه  ر تا و 
ن  ا به عنو قنبر  نه  ه خا قهو ز  ا
ن  ا تهر نه  ه خا قهو ین  معروف تر

یاد کرده اند. قدیم 
محمدعلی  سید  که  به طوری 
نه  ه خا »قهو  : نوشته ه  د ا ل ز جما
معروف  نه های  قهوه خا ز  ا قنبر 
و  واقع  مروی  بازار  در  و  تهران 
که  بود  ری  درخت دا نه  قهوه خا
آب  مید.  نا باغچه  ا  آن ر می شد 

صدا  سرو  بی  شکیبایی  و  باریک 
به هوای  بود  روان  آن  کنار  ز  ا
اطراف مختصر طراوتی می بخشید. 
و  ر  ا ز با جاهل های  و  ن ها  جوا
شامگاهان  اطراف،  بازارچه های 
برای رفع خستگی وتر کردن گلو 
به  تفریح  و  درددل  صحبت،  یا 
نیمکت های  روی  می رفتند،  آن جا 
تخته یی کهنه که از زور آتش چپق 
خال  پلنگ  پوست  مانند  قلیان  و 
پاهای  می نشستند،  بود  شده  حال 
متشخص  اشخاص  مانند  را  خود 
می انداختند  هم  روی  بااعتبار  و 
شربت  و  ترش  قلیان،  چای،  و 

می دادند«. سفارش 

یوزباشی قهوه خانه 
 ، قنبر نه  ه خا قهو ز  ا بعد 
قهوه خانه  زیباترین  و  معروف ترین 
یوزباشی  قهوه خانه  قدیم،  تهران 
شمس العماره  نزدیکی  در  که  بود 
اعیان،  شاهزادگان،  و  داشت  قرار 
افسران، سرداران قشون و... در آن 
جمع می شدند و به شنیدن شاهنامه 
یکی  هرگاه  همچنین  می نشستند. 
می سرود،  نغزی  شعر  شاعران  از 
فت  می ر شی  با ز یو نه  ه خا به قهو
شاه  مقربان  و  نزدیکان  برای  و 
می خواند و آنان، در صورتی که شعر 
را مناسب تشخیص می دادند، وی 
موجبات  و  کرده  معرفی  به شاه  را 
صله گرفتنش را فراهم می ساختند. 
شعرای  ز  ا بسیاری  به طوری که 
طریق  از  قاجاریه،  دوره  درباری 
به دربار  توانستند  قهوه خانه  همان 
و  عناوین  صاحب  و  کنند  پیدا  راه 
القاب پرطمطراق یا مقرری شوند. 

قنبر قهوه خانه  دومین  
معروف  و  معتبر  قهوه خانه   
قاجاریه،  دوره  در  تهران  دیگر 
ناصریه  خیابان  در  قنبر  قهوه خانه 
به علت سابقه ذهنی مردم  بود که 
از قهوه خانه قنبر قبلی تأسیس شد. 
نکته جالب توجه در باره قهوه خانه 
نوع  هر  آن  در  این که  بحث  مورد 
مباحثه پیرامون مسایل مملکتی و 
حتی روزنامه خوانی ممنوع بود و در 
عوض، درویشی به نام مرحب ، هر 
شب و گاهی حتی روزها، در آن جا 
به نقالی می پرداخت و با داستان ها 
را  مشتریان  شیرین،  یات  روا و 
روزها  بعضی  در  می کرد.  سرگرم 
لوطی  و  غالمحسین  لوطی  نیز، 
عنتری های  از  دو  هر  که  عظیم 
ن  آ ر  د  ، ند بود ن  ا تهر معروف 
به انجام  و  یافته  حضور  قهوه خانه 
از  استفاده  با  جالبی  نمایش های 
بر  عالوه  و  می پرداختند  میمون 
این، هر از چندگاه یک بار، گروهی 
آن  در  تخته حوضی،  هنرمندان  از 
قهوه خانه به اجرای نمایش پهلوان 
کچل و گل بدن خانم می پرداختند. 

عرش قهوه خانه 
 دیگر قهوه خانه معروف تهران 
در  و  برق  چراغ  بان  درخیا که 
نزدیکی  در  ساختمانی  نه  باالخا
عرش  بود،  قع  وا پامنار  بان  خیا
اتاق تو در تو  از دو  نام داشت که 
باریک  پله هایی  با   ، شده  تشکیل 
و  شد  می  وصل  به خیابان  بلند  و 
در  بود.   دایر  شبانه روزی  به طور 
دو  قهوه خانه  آن  تسمیه  وجه  باره 
علت ذکر شده است: نخست این که 
در  که  بود  قهوه خانه یی  تنها  چون 
طبقه دوم یک ساختمان قرار اشت، 
مردم به طعنه آن را قهوه خانه عرش 
هنوز  آن زمان  در  زیرا  می خواندند. 
احداث ساختمان دوطبقه در تهران 
آن  ساختمان  و  بود  نشده  مرسوم 
قهوه خانه جزو معدود ساختمان های 

دوطبقه شهر محسوب می شد.

دیگر قهوه خانه های 
قهوه خانه های  دیگر  بین  از 
معروف دوره قاجاریه، که اثری از 
آن ها برجای نمانده و اطالعاتی نیز 
در باره شان موجود نیست، می توان 
به  قهوه خانه َسِرگذر، قهوه خانه باغ 
نایب،  پهلوان  قهوه خانه  ناری،  ا
نه  قهوه خا پنجه باشی،  نه  قهوه خا
نایب حیدر،  اکبر، قهوه خانه  لوطی 
قهوه خانه دهباشی غالم، قهوه خانه 
تلمبه )در کوچه مروی(، قهوه خانه 
سعدی  بان  خیا در  ( قاسیدعلی  آ
 ، چشمه سر نه  ه خا قهو  ، ) فعلی
بازار  )در  سنگتراش ها  قهوه خانه 

جامع( و... اشاره کرد.

قهوه خانه ها؛ پایه گذار هنر نقالی در پایتخت 
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رکورددار پرش طول زنان ایران:
اهداف بزرگی برای خودم در نظر گرفته ام 

ریحانه مبینی می گوید در ماجرای اختصاص تنها سهمیه دوومیدانی زنان 
ایران در المپیک توکیو به فردی دیگر ناراحت شده اما تالش کرده تا با حفظ 

انگیزه روی تمرینات خود تمرکز کند.
ریحانه مبینی پرنده دوومیدانی ایران در دومین مرحله از مسابقات قهرمانی 
باشگاه های کشور موفق شد دو بار رکورد ملی پرش طول زنان ایران را که با 
٦.٢٦ متر متعلق به خودش بود، جابجا کند. او ابتدا رکورد ٦.3۰ متر و در پرشی 
دیگر حدنصاف ٦.۴۰ متر را ثبت کرد تا نشان دهد در صورت حمایت و توجه 
مسئوالن می تواند در عرصه های بین المللی به خوبی ظاهر شود و دوومیدانی 

زنان ایران را صاحب مدال کند.  
هرچند بسیاری از اهالی دوومیدانی حضور در المپیک توکیو را حق مبینی 
می دانستند که با غفلت و بی توجهی فدراسیون و از طرفی پیگیری افرادی خارج 
از فدراسیون به فرزانه فصیحی تعلق گرفت اما مبینی می گوید از آن موضوع 

عبور و سعی کرده روی تمریناتش تمرکز کند.   
مبینی به رکوردشکنی خود در قهرمانی باشگاه های کشور اشاره و بیان 
کرد: تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتم و رکوردهای باالی ٦.۴۰ متر هم 
داشتم. در لیگ اول پرش های خوبم خطا شد و کمی به خاطر اینکه فکرم به 
هم ریخته بود، جای پایم به هم خورد اما در لیگ دوم آرامش روانی خودم را 
حفظ کردم و پرش هایی بدون خطا انجام دادم. توانستم در پرش دوم 3۰.٦ 
بار دیگر  با ٦.۴۰ متر  متر را ثبت کنم و رکورد بشکنم و در پرش سوم هم 
رکورشکنی کنم. مربی ام بعد از این دو پرش به من گفت دیگر دست بکش و 
تالش نکن تا لیگ بعد که مسابقه بدهی. تالش می کنم تا در مرحله آخر لیگ 

هم رکوردشکنی کنم.  
او به پیشرفت خود در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: دو سال است که 
خیلی جدی ورزش را دنبال می کنم و اهداف بزرگی برای خودم در نظر گرفته ام. 
خوشبختانه روز به روز هم بهتر می شوم. برنامه هایم را منسجم تر دنبال می کنم، 
مربی ام جدی تر پیگیری می کند و حمایت های فدراسیون و باشگاه پلیمر خلیج 
فارس خرم آباد هم بیشتر شده است. تمام عوامل دست به دست هم داده اند و 
عملکردم رو به بهبودی می رود. اگر به اردویی خارج از کشور بروم  و منسجم تر 
تمرین کنم، خیلی راحت از مرز ٦.۵۰ متر هم رد می شوم و می توانم در مسابقات 

بین المللی سال آینده مقام آور باشم.  
مبینی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد اردوی خارجی با فدراسیون 
صحبت کرده است؟ بیان کرد: فدراسیون قول داده که من را بعد از لیگ به 
اردوی خارجی بفرستد تا آنجا تمرین کنم. شرایط تمرینی من در شهرستان 
خوب نیست، سرما کمی اذیت می کند و امکاناتی ندارم که در حد بین المللی 
کشور  از  خارج  که  داده اند  قول  بنابراین  باشد.  حرفه ای  ورزشکار  مناسب  و 

تمرین کنم.  
او در واکنش به اینکه بسیاری از اهالی دوومیدانی حضور در المپیک را 
این موضوع گذشته و  به نظرم  نه فرزانه فصیحی، گفت:  او می دانستند  حق 
صحبت کردن در موردش فایده ندارد. من تالش کردم از این قضیه عبور کنم 
و این را بهانه ای نگرفتم که تمرین نکنم و انگیزه ام را از دست بدهم. ناراحت 
شدم اما سعی کردم انگیزه ام را حفظ و روی تمریناتم تمرکز کنم که خوشبختانه 

نتیجه اش را هم دیدم و رکوردشکنی کردم.  
پلیمرخلیج  شرکت  عامل  مدیر  رحمتی  آقای  از  گفت:  پایان  در  مبینی 
فارس که در مسابقات مختلف مخصوصا لیگ تیمی حرفه ای را تشکیل داد و 
از آقای مبینی که در وزارت ورزش و جوانان حضور دارند و در این راه همراهم 

هستند، تشکر می کنم.  

سرمربی تیم ملی والیبال دختران جوان:
اطالعات جامعی از افراد موجود در رده جوانان نداریم! 

رده  در  موجود  بازیکنان  از  جامعی  اطالعات  می گوید  بلوری زاده  پدیده 
جوانان ندارند و باید ابتدا آنها را شناسایی و ارزیابی کنند تا برنامه آماده سازی 

تیم برای قهرمانی آسیا مشخص شود.
اشاره و  والیبال دختران جوان  تیم ملی  برنامه های  به  بلوری زاده  پدیده 
بیان کرد: بخشنامه های الزم احتماال همین هفته نهایی و تا آخر هفته برای 
شهرستان ها و استان ها ارسال می شود تا بازیکنان خود را طبق شرایطی که 
برایشان قائل شده ایم، به ما معرفی کند. شرایطی را هم ایجاد می کنیم تا ویدئو 
بازی ها و تمریناتشان را به شکل مجازی برای ما بفرستند چون با توجه به اینکه 
فرصت کم است و با شیوع کرونا روبرو هستیم، احتمال اینکه به همه استان ها 
سر بزنیم کم است. از طرفی اغلب بازیکنان جوانان در لیگ بازی  می کنند یا 
در قهرمانی کشوری حاضر می شوند، آنجا هم فضای مناسبی را برای ما به 

وجود می آورد که بازیکنان را ببینیم و ارزیابی کنیم.  
او در ادامه افزود: اینکه چیدمان اردوها به چه شکلی خواهد بود، منوط 
به برگزاری جلساتی است که سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگساالن را با هم 
هماهنگ کنیم. با توجه به اینکه مسابقات پیش روی این رده ها ممکن است 
به هم نزدیک باشند و تیم ها باید به شرایط مطلوب برسند، به هماهنگی نیاز 

است. در ادامه به استان ها اعالم می کنیم که چگونه جلو برویم.  
برگزار   ٢۰٢٢ سال  جوانان  آسیایی  مسابقات  اینکه  بیان  با  بلوری زاده 
رده  در  موجود  افراد  از  جامعی  اطالعات  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  می شود، 
جوانان نداریم چون خیلی از بازیکنان به دلیل تعویق مسابقات و شیوع کرونا 
در رقابت ها شرکت نکردند و رده سنی آنها عوض می شود. بنابراین باید ابتدا 
همه را جمع کنیم تا ببینیم موجودی تیم به شکلی است و چقدر زمان می برد 

که تیم خوبی را آماده کنیم.  
سرمربی تیم ملی والیبال دختران جوان در پایان گفت: همه باید حوصله 
کنیم تا وضعیت موجود را بشناسیم.  االن سه بازیکن خوبی که در رده جوانان 
می توانستند در سال ٢۰٢۱ در تیم ما شرکت کنند، در سال ٢۰٢٢ نداریم. این 
تغییرات باعث می شود که هیچ برآورد درستی نداشته باشیم. از طرفی مسابقات 
یعنی حتی نمی دانیم  برگزار نشده است  تا االن  از سال ٢۰۱۸  نوجوانان هم 
در رده نوجوانان چه کسانی را داریم. بنابراین باید کمی صبر کنیم تا شناختی 

از وضعیت موجود به دست بیاوریم تا بعد مشخص کنیم چگونه جلو برویم.  

اعزام تیم ملی کشتی فرنگی به مسابقات جهانی نروژ در 11 مهر
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی نروژ 

۱۱ مهر به این کشور می رود.
بهروز حضرتی پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفت و گو با برنامه 
خط اول رادیو ورزش گفت: آخرین مرحله اردو برای حضور در مسابقات جهانی 

نروژ از فردا برگزار می شود و یازدهم مهر عازم این کشور می شویم. 
وی ادامه داد: عالوه بر نفرات نهایی که باید در این مسابقات حضور داشته 
باشند چند نفر هم به عنوان حریف تمرینی حضور دارند و در سالن کشتی شهید 
هادی هم دو رده امید و ارتش در آنجا حضور دارند که در صورت نیاز در تمرینات 

از آنها استفاده می شود. 
مربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه همه عوامل تیم ملی کشتی 
واکسینه شده اند، تصریح کرد: در وزن ۵۵ کیلوگرم سجاد عباسپور، در وزن ٦۰ 
کیلوگرم مهرداد مردانی، در وزن ٦3 کیلوگرم میثم دلخانی، در وزن ٦۷ کیلوگرم 
محمدرضا گرایی، در وزن ۷٢ کیلوگرم محمدرضا مختاری، در وزن ۷۷ کیلوگرم 
محمدعلی گرایی، در وزن ۸٢ کیلوگرم پژمان پشتان، در وزن ۸۷ کیلوگرم رامین 
طاهری، در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، در وزن ۱3۰ کیلوگرم علی 

اکبر یوسفی به مسابقات جهانی نروژ اعزام می شوند.

با توقف خانگی مقابل میالن؛
یوونتوس قعرنشین ، بدترین شروع بانوی پیر

یکشنبه   ۱-۱ تساوی  از  پس 
شب گذشته برابر میالن، یووه اکنون 
رده  آ  سری  تیمی   ٢۰ جدول  در 

هجدهم را در اختیار دارد.
یک بار دیگر تیم مکس آلگری 
چارچوب  در  پیروزی  کسب  در 
به  تا  بود  ناکام  آ  سری  رقابت های 
این ترتیب، بانوی پیر یکی از بدترین 
را  آ  تاریخ سری  در  شروع های خود 

به ثبت برساند.
بازی  چهار  در  حاال  یوونتوس 

ابتدایی خود در سری آ هیچ پیروزی کسب نکرده و تساوی برابر اودینزه 
و میالن دو امتیاز آنها از رقابت های داخلی ایتالیا بوده است. یووه در دیگر 
هفته های ابتدایی نیز به تیم های امپولی، ناپولی باخت تا روند ناامیدکننده 

آن ها تداوم داشته باشد.
یکشنبه شب گذشته  یوونتوس در تورین میزبان میالن بود که این 
دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا تنها ٢ امتیاز از ۴ بازی ابتدایی 
خود به دست آورده باشد. آخرین باری که یوونتوس تورین در چهار بازی 
ابتدایی دو امتیاز کسب کرد، در فصل ٦٢-۱۹٦۱ بود  که در نهایت در آن 

فصل این تیم در رده دوازدهم قرار گرفت.
این چهارمین بار در تمام تاریخ باشگاه یوونتوس است که نمی تواند 
از ۴ بازی نخست خود در یک فصل سری آ پیروزی کسب کند. در فصول 

۵٦-۱۹۵۵ و ۴3-۱۹۴٢ نیز این اتفاق برای یووه رخ داده بود.
همچنین روند بازی های متوالی همراه با گل خورده یووه در لیگ 
ایتالیا که از اسفندماه سال گذشته آغاز شد، با تساوی مقابل میالن ادامه 
آن  در  که  بود  آ  در سری  یووه  متوالی  بازی  این هجدهمین  کرد.  پیدا 
دروازه اش باز می شد. یووه از دوم مارس سال ٢۰٢۱ تنها در یک بازی 
کلین شیت کرده که آن پیروزی 3 بر صفر هفته گذشته اش در خانه مالمو 

در لیگ قهرمانان اروپا بود.
در حال حاضر یووه در رده هجدهم جدول قرار دارد  و چهارشنبه 

شب به دیدار اسپتزیا می رود.

واکنش ها به ناراحتی مسی؛
 از رونالدو یاد بگیر!

ناراحتی لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، از مائوریسیو پوچتینو 
به دلیل تعویضش در دیدار برابر لیون بازخوردهای بسیاری در شبکه های 

اجتماعی به همراه داشت.
بازیکن تیم ملی آرژانتین در اولین حضورش در ترکیب پاری سن ژرمن 
در ورزشگاه خانگی این تیم موفق به گلزنی نشد و در نهایت پوچتینو تصمیم 
گرفت که او را در دقیقه ۷۵ از زمین بازی بیرون ببرد. بازی در آن زمان با 
نتیجه ۱-۱ مساوی دنبال می شد و مائورو ایکاردی با گل پیروزی بخش 

خود در دقایق پایانی موفق شد تیمش را به سه امتیاز این بازی برساند.
برای  پوچتینو  به تصمیم  لیونل مسی  واکنش  توجه  قابل  نکته  اما 
تعویض او بود. این بازیکن پس از بیرون آمدن از زمین دست سرمربی 
تیم را که به سویش دراز شده بود رد کرد و با میمیک چهره اش نارضایتی 
شدید خود از این اتفاق را ابراز داشت. او سپس به سمت نیمکت رفته و 
در کنار لیندرو پارادس، هم تیمی جدید و هموطنش، نشست  و نکته ای 
که چندین کاربر توییتر از جمله صفحه رسمی خبرگزاری ای اس پی ان 
به آن اشاره کرده بودند، تعجب این بازیکن از اقدام مسی و پرسش از 

او در این باره بود.
مسی در حالی پس از این اتفاق به سمت نیمکت رفت که عکس 
جالبی از نمای باز از حضور او روی نیمکت نیز توجه چند کاربر را به خود 
جلب کرده بود. واکنش این بازیکن آرژانتینی به پوچتینو باعث شد که با 
حضور او روی نیمکت تمامی بازیکنان حاضر روی آن و تمامی افرادی 
که در اطراف نیمکت قرار داشتند از جریان بازی غافل شده و توجه خود 

را به این بازیکن معطوف کنند.
این پایان حواشی حضور این بازیکن روی نیمکت پیش از به صدا 
درآمدن سوت پایان بازی نبود. با به ثمر رسیدن گل مائورو ایکاردی، تمامی 
نیمکت نشینان پی اس جی شروع به خوشحالی کردند اما مسی جز این 
دسته نبود و بدون هیچ واکنش خاصی نظاره گر صحنه بود و همین موضوع 

اعتراض برخی از هواداران این تیم را به دنبال داشت.
با این حال یکی از طرفداران این بازیکن معتقد است که مشکل از 
باشگاه فرانسوی است و در این باره نوشت:» پی اس جی واقعا نیازی به 
مسی نداشت. انتقال او به پاری سن ژرمن انتقال اشتباهی بود. تیم آماده 
بازی با او نیست. مسی باید تیم را رهبری کند. او در دو بازی اخیرخوشحال 

به نظر نمی رسد.«
یکی دیگر از طرفداران این بازیکن نیز با ابراز ناراحتی از اقدام پوچتینو 
در تعویض او نوشت:» پس پوچتینو شب گذشته دست به تعویض مسی 
زده است؟ من برای بزرگترین بازیکن تاریخ از نگاه خودم متاسفم.... شاید 
به  پوچتینو  بود.  اشتباه  به پی اس جی تصمیمی  پیوستن  در  او  تصمیم 

مسی بی احترامی کرد.«
اما بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی پس از بازی شب گذشته، 
عدم موفقیت مسی در گلزنی و واکنش او به تعویضش بار دیگر مقایسه 
همیشگی این بازیکن با رونالدو را از سر گرفتند. بسیاری معتقد بودند که 
خود  از  حرفه ای تری  بسیار  واکنش های  مشابه  موقعیت های  در  رونالدو 

نشان داده است.
یکی از آنها با استناد به عکسی از تعویض رونالدو در دیدارهای اخیر 
یونایتد و مقایسه نحوه برخورد رونالدو با سولسشر نوشت:» مسی از پوچتینو 
عصبانی شد که چرا او را تعویض کرده، حاال تصور کنید که چطور همه 
به کریستیانو رونالدو حمله می کردند و او را مغرور می خواندند اگر چنین 
واکنشی از سوی او نشان داده می شد.« یکی دیگر از هواداران فوتبال 
با مقایسه رفتار رسانه ها با این دو بازیکن نوشت:» رونالدو به تیمی در 
سطح لیگ اروپا می رود و به منچستریونایتد کمک می کند. تصور کنید 
که رونالدو به پی اس جی رفته بود و گلزنی می کرد، همه شروع به آزار او 
با جمالتی از قبیل او دوست دارد به تیم های از پیش آمده برود می کردند. 

اما چنین جمالتی درباره مسی به گوش نمی رسد.«
کاربر دیگری نوشت:» چیزی که رونالدو همیشه در آن بر مسی برتری 
داشته توانایی رهبری او بوده است. آیا ما حاال شاهد شخصیت خودخواهی 

از مسی خواهیم بود که پیش از آن کسی از او سراغ نداشته است؟«
یکی دیگر از کاربران با مقایسه انتقال مسی و رونالدو در این تابستان 
اظهار داشت:» اظهارنظر غیرمحبوب: انتقال رونالدو به یونایتد بسیار بهتر از 
انتقال مسی به پی ای جی بود.« هرچند با توجه به استقبال سایر کاربران 

از این توییت به نظر می رسید که چندان هم غیرمحبوب نباشد.
رونالدو  از عکس  استفاده  با  نیز  یونایتد  از صفحات هواداری  یکی 
پس از تعویض در دیدار برابر یانگ بویز و مقایسه آن با واکنش مسی 
نوشت:» رونالدو در دقیقه ۷٢ تعویض شد، حرفه ای رفتار کرد و سعی کرد 
از کنار زمین به تیم کمک کند. مسی در دقیقه ۷۵ بیرون آمد، عصبانی 

شد و با مربی بحث کرد.«
یکی دیگر از صفحات عمومی در توییتر نیز به مقایسه عملکرد این دو 
بازیکن تا اینجای فصل پرداخته و آماری از آنها منتشر کرده که رونالدو در 
سه بازی چهار گل برای یونایتد به ثمر رسانده اما مسی در سه بازی تا به 
حال موفق نشده گلی را با پیراهن پاری سن ژرمن وارد دروازه حریفان کند.

ویتالی لوچنکو سرمربی 
به  ن  جیکستا تا ل  ستقال ا
داده؛  پاسخ  مهم  سوال  یک 
را  الهالل  می تواند  چگونه  پرسپولیس 

شکست دهد؟
که  دوره ای  در  آباد  لنین  متولد 
سرخ  ارتش  اشغال  در  تاجیکستان 
استقالل  سرمربی  حاال  و  بود  شوروی 
دوشنبه در سی امین سالگرد استقالل 
سرمربی  اولین  که  کسی  تاجیکستان. 
این تیم در لیگ قهرمانان لقب گرفت 
و موفق شد با استقالل به مرحله حذفی 
صعود کند اما تقابل پرسپولیس، چیزی 
پایتخت  قرمزهای  برای  شکست  جز 

تاجیکستان نداشت.
با پرسپولیس سبب  تقابل  همین 
برویم  لوچنکو  ویتالی  به سراغ  تا  شد 
وی  دهیم.  انجام  او  با  گفتگویی  و 
باوجود تولد و زندگی در تاجیکستان، 
البته  و  نیست  مسلط  فارسی  زبان  بر 
زبان  این  زودتر  تا هرچه  دارد  عالقه 

بیاموزد.  را 
مقابل  دیدار  از  لوچنکو  با  گفتگو 
پرسپولیس آغاز شد و به ستاره های این 
تیم رسید و سپس یک سوال مهم؛ آیا از 
نظر او، پرسپولیس خوش شانس بود که 
به پیروزی رسید و از میان سرخپوشان 
ایران و آبی پوشان عربستان، چه تیمی 
در  قهرمانی  برای  بیشتری  شایستگی 

آسیا دارد؟
در  درخشانی  عملکرد  تیمتان   *
این  درباره  داشت.  پرسپولیس  مقابل 

بازی صحبت کنید.
پرسپولیس تیم بسیار خوبی است 
لیگ  گذشته  فصل  قهرمان  نایب  و 
مشکالت  رغم  علی  آسیا.  قهرمانان 
سه  جدایی  و  تیم  این  متعدد  مالی 
بازیکن تاثیرگذار، آنها همچنان پرستاره 
و قدرتمند هستند. تقابل با این تیم برایم 

جذاب بود.
یک  عنوان  به  و  فنی  نظر  از   *
سرمربی، پرسپولیس را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
بازیکنانی  با  شما  پرسپولیس،  در 
کارهای  می توانند  که  هستید  مواجه 
اگر  دهند.  انجام  خوبی  به  را  ترکیبی 
بخواهم نظرم را دقیق تر توضیح بدهم 
باید بگویم بازیکنان پرسپولیس از نظر 
تاکتیکی آموزش خیلی خوبی دیده اند. 
آنها از پاسهای کوتاه استفاده می کنند، 
به سرعت از دفاع به حمله تغییر می کنند 
به  کناره ها  از  پرسپولیس  بالعکس.  و 
بازی  می کند؛  استفاده  شکل  بهترین 
برای این تیم با سیستم ۱-۴-۴-٢ آغاز 

می شود و هنگام حمله به ۱-٢-3-3-٢ 
می رسد و گاها به ۱-۴-3-3. این نشان 
می دهد که پرسپولیس تا چه حد انعطاف 

پذیری تاکتیکی دارد.
بسیار  به نظر می رسد شناخت   *

زیادی از پرسپولیس دارید!
بله، من اطالعات بسیار زیادی را 
از  هم  کردم؛  گردآوری  پرسپولیس  از 
لیگ  هم  و  قهرمانان  لیگ  بازی های 
داخلی. ما تمرین را بر این اساس طراحی 
پرسپولیس  ندهیم  اجازه  که  کردیم 
و  بدهد  نشان  را  همیشگی اش  قدرت 
اجازه ندادیم نمایش قدرتمندی را ارائه 
دهد. ما اجازه حمالت سریع را به این 
بازی  حالتهای  همه  چون  ندادیم  تیم 
در  بودیم؛  کرده  مطالعه  را  پرسپولیس 
ضربات  کرنرها،  استاندارد،  موقعیت 
برای  بازی  این  . عمال  و...  ایستگاهی 
پرسپولیس چند لحظه داشت و گل آنها 

هم گلی منطقی نبود.
* البته شاید کادرفنی و هواداران 
باشند.  مخالف  شما  نظر  با  پرسپولیس 
که  زمانی  نیمه،  دو  بین  بگذریم؛  اما 
دروازه تان را بسته نگه داشته بودید، به 

بازیکنانتان چه گفتید؟
گفتم باید همین راهی که رفتیم 
را ادامه دهیم. همچنین تاکید کردم که 
برای رسیدن به پیروزی کافی است از 
تک لحظه ها استفاده کنیم، لحظه هایی 

که در آن موقعیت ساختیم.
بازیکن  بهترین  می کنید  فکر   *

پرسپولیس چه کسی بود؟
بهترین  نظرم  به  بازی  این  در 
تیم  این  دروازه بان  پرسپولیس  بازیکن 
را  درخشانی  نمایش  که  کسی  بود. 
نگذاشت  و  کرد  ارائه  مرحله  چند  در 

دروازه اش باز شود.
گلزن  به  م  د می ز حدس   *
می کنید  فکر  کنید.  اشاره  پرسپولیس 

گل مهدی ترابی شانسی بود؟
من گفتم که گل منطقی نبود، اما 

نمی خواهم آن را زیر سوال ببرم.
* شاید بهتر باشد سوالم را اینطور 
پرسپولیس خوش  شما  نظر  از  بپرسم: 
نزدیک  بازی  این  در  که  بود  شانس 

پیروز شد؟
من فکر می کنم بازی مساوی بود، 
شانس  که خوش  آنهایی  خوش به حال 
هستند)با خنده(! من پیروزی پرسپولیس 
در  آنها  برای  و  می گویم  تبریک  را 

بازی های بعدی آرزوی موفقیت دارم.
»الهالل تیمی است که بر اساس 
ساخته  بازیکنانش  فردی  توانایی های 
ویژگی  بتوانید  اگر  شما  است.  شده 
کنید،  کنترل  را  تیم  این  ستاره های 

الهالل را شکست خواهید داد.«
برای  هم  گل محمدی  یحیی   *
تیمتان  و  داشت  موفقیت  آرزوی  شما 

را تحسین کرد.
او به من لطف بسیار زیادی داشت 
و  بزرگ  مربی  یک  ممنونم.  او  از  و 
محترم. برایم ارزشمند است که همکارم 

چنین نظری داشته.
نام  که  بود  این  دومم  حدس   *
بعد  و  بگویید  را  حسینی  سیدجالل 
نظرتان را درباره این کاپیتان 3۹ ساله 

بپرسم!
در خط  نقصی  بی  نمایش  جالل 
دفاعی داشت و هم تیمی هایش را بیمه 
کرده بود. او رهبری قابل اعتماد برای 

پرسپولیس است.
فوتبال  درباره  داشتم  دوست   *

هم  پیشرفتش  روند  و  تاجیکستان 
صحبت کنید.

و  پیشرفت  حال  در  فوتبال  اینجا 
توسعه است. البته، ما دوست داریم که 
این پیشرفت در پروسه سریع تری دنبال 
شود و بازدهی بیشتری داشته باشد. ما 
فوتبالیست های آینده دار و جوان زیادی 
را  تاجیکستان  فوتبال  آینده  که  داریم 

خواهند ساخت.
هرچه  بازی  پرسپولیس  »ساخت 
تیمی  است،  تیم  اساس یک  بر  بیشتر 
با بازیکنان منضبط و منظم. کسانی که 
حداکثر توان خود را برای تیم می گذارند 

و در این قالب حرکت می کنند.«
* حاال که به تاجیکستان رسیدیم، 
تاجیکها  برخورد  درباره  دارم  دوست 

نسبت به پرسپولیس بپرسم.
مردم با پرسپولیس بسیار مهربانانه 
و محترمانه برخورد کردند چون هر دو 
طرف به یک زبان یعنی فارسی حرف 
مثل  اینجا  میکنم  فکر  من  می زنند. 
احساس  آنها  و  بود  پرسپولیس  خانه 

غریبی نکردند.
روبرو  الهالل  با  پرسپولیس   *
خواهد شد. آنها چگونه می توانند حریف 

را شکست بدهند؟
هرچه  بازی  پرسپولیس  ساختار 
بر اساس یک تیم است، تیمی  بیشتر 
کسانی  منظم.  و  منضبط  بازیکنان  با 
تیم  برای  را  خود  توان  حداکثر  که 
حرکت  قالب  این  در  و  رند  می گذا
می کنند. اما الهالل تیمی است که بر 
بازیکنانش  فردی  توانایی های  اساس 
بتوانید  اگر  شما  است.  شده  ساخته 
کنترل  را  تیم  این  ستاره های  ویژگی 

کنید، الهالل را شکست خواهید داد.

توصیه های سرمربی استقالل به گل محمدی؛

ستاره های الهالل را کنترل کنید و آنها را شکست دهید!

تعطیلی ادامه دار لیگ برتر، باعث 
شرایط  از  ملی پوشان  از  برخی  دوری 
مسابقه شده و این مشکل در دو دیدار 
از  برخی  گریبان  هم  ملی  تیم  آینده 

شاگردان اسکوچیچ را می گیرد.
به  برتر  لیگ  ادامه دار  تعطیلی 
علت حضور در پیش فصل لیگ بیست 
و یکم، باعث کاهش آمادگی بازیکنان 
ایرانی  تیم های  در  شاغل  پوش  ملی 
شده است. اتفاقی که پیش از این دیدار 
دراگان  دست  هم  عراق  و  سوریه  با 
اسکوچیچ را در پوست گردو قرار دارد.

حتی اسکوچیچ و بازیکنان دعوت 
در مصاحبه های  ملی هم  تیم  به  شده 
خود به تعطیلی مسابقات و خارج شدن از 
اوج آمادگی جسمانی و فنی اشاره کردند. 
سیاوش یزدانی یکی از بازیکنانی بود که 
درباره دعت به تیم ملی با وجود تعطیلی 
مسابقات گفته بود به مدت دو هفته هیچ 
تمرینی را نداشته و استراحت کرده است.

آستانه  در  کمابیش  مشکل  این 
دیدار با امارات و کره جنوبی هم پا برجا 
از  تیم ملی همچنان  مانده و سرمربی 

تعطیلی مسابقات باشگاهی و در نتیجه 
خارج شدن بازیکنان از شرایط مسابقه 
متضرر خواهد شد. به طوری که وحید 
هاشمیان دستیار اسکوچیچ چندی پیش 
اولویت کادرفنی قرار گرفتن  بود  گفته 
بازیکنان در کوران مسابقه است تا اینکه 
با برگزاری اردوهای بلند مدت، آن ها را 

از شرایط بازی خارج کند!
سرمربی  احوال،  و  اوضاع  این  با 
با عراق  بازی  کروات تیم ملی همانند 
و سوریه بیشترین تمرکز خود را روی 

استفاده از لژیونرها می گذارد که همگی 
به علت حضور در لیگ های اروپایی یا 
فارس در شرایط مسابقه  حاشیه خلیج 
دیدارهای  رسیدن  فرا  تا  و  دارند  قرار 
ملی چندین دیدار سنگین و مختلف را 

انجام داده اند.
در اردوی قبلی تیم ملی ۱۰ بازیکن 
این  از  که  داشتند  حضور  برتری  لیگ 
تعداد حداقل چهار نفر در ترکیب اصلی 
به میدان رفتند و برخی هم به مرور در 
جریان بازی ها به عنوان یارت عویضی 

به میدان آمدند. سایرین هم گزینه های 
بالقوه برای تعویض شدن و بازی کردن 
بودند که برخی ادعا کرده بودند از شرایط 

بازی به دور هستند.
که  کنونی  وضعیت  نتیجه  در 
لژیونر  بازیکنان  به دو بخش  تیم ملی 
اسکوچیچ  نه  شده،  تقسیم  داخلی  و 
می تواند اردوی بلند مدتی را برگزار کند 
و نه از لژیونرها برای مدت زمان بیشتری 
بهره ببرد چرا که در هر دو حالت قوانین 
بین المللی یا محدودیت ها دست و پاگیر 

سرمربی تیم ملی شده اند.
در عین حال، تیم ملی پانزدهم مهر 
ورزشگاه  در  و  دوبی  در  امارات  با  باید 
زعبیل )محل دیدار استقالل و الهالل( 
دیدار کند که هدایت این تیم را سرمربی 
سرشناس هلندی یعنی برت فن مارویک 
بر عهده دارد. سپس تیم ملی به تهران 
می آید و بیستم مهر میزبان کره جنوبی 
به  امتیازها  حداکثر  کسب  با  تا  است 
ادامه  گروه  این  در  خود  صدرنشینی 
دهد و جواز حضور در جام جهانی قطر 

را به دست آورد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تعطیلی لیگ برتر، مشکل بزرگ اسکوچیچ؛

لژیونرها عصای دست سرمربی تیم ملی

پرسپولیس،  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
برخی  که  دیگر  تیم  یک  برخالف  گفت: 
می گویند ناکامی اش قابل پیش بینی بود، 
همه از پرسپولیس انتظار برتری در دیدارهای 

مختلف دارند.
در  توانست  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
استقالل دوشنبه را در تاجیکستان شکست 
دهد تا راهی مرحله یک چهارم نهایی این 
مانده  باقی  نماینده  تنها  و  شود  رقابت ها 
ایران در این مسابقات لقب بگیرد.در همین 
راستا حامد کاویانپور، با اشاره به عملکرد تیم 
فوتبال پرسپولیس برابر استقالل تاجیکستان، 
دالیل موفقیت تیم و ... صحبت هایی انجام 

داد که در زیر می خوانید:
بازی با استقالل چطور بود؟

بازی خوبی را شاهد بودیم. پرسپولیس 
در  و  کرد  بازی  هوشمندانه  دیدار  این  در 
نهایت هم همانطور که انتظار می رفت این 

دیدار با برتری پرسپولیس همراه بود.
استقالل تاجیکستان در مرحله گروهی 
توانسته بود تیمی مانند الهالل را با چهار 
گل شکست دهد اما در زمین خودش برابر 

پرسپولیس شکست خورد.
پرسپولیس  قدرت  از  نشان  این 
پرسپولیس،  بازی  از  قبل  روز  است. 

لیگ قهرمانان  تیم در دیدارش در  یک 
پیشکسوتان  از  خیلی  اما  خورد  شکست 
شکست  این  که  گفتند  باشگاه  همان 
قابل پیش بینی بود. بر خالف آنها این 
برد پرسپولیس مقابل حریف تاجیکستانی 
هم قابل پیش بینی بود و از پرسپولیس 
همه انتظار برد دارند حتی مقابل بهترین 

تیم های قاره آسیا.
پیش از این مرحله می گفتند قرعه 
پرسپولیس خیلی خوب بود که با استقالل 

تاجیکستان مواجه شد اما آنها حریف چندان 
نمی رسیدند.  نظر  به  بسته ای  پا  و  دست 

اینطور نیست؟
استقالل تاجیکستان تیم خوبی بود 
جز  دیگری  تیم  هر  با  اگر  من  نظر  به  و 
مرحله  در  االن  مواجه می شد  پرسپولیس 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان بود. آنها 
واقعا فوتبال خوب و البته دفاعی را ارائه دادند 
اما این مسائل برای برتری برابر پرسپولیس 

کافی نبود.

بازی در زمین چمن مصنوعی روی 
عملکرد تیم تاثیرگذار بود؟

استقالل  برای  را  کار  موضوع  این 
تاجیکستان که میزبان بود آسان کرد و از 
طرفی بازی برای پرسپولیس سخت شد. آنها 
می دانستند که نمی توانند مقابل پرسپولیس 
کاری از پیش ببرند و به همین خاطر تمام 

توانشان را روی کار دفاعی گذاشته بودند.
رضا اسدی که با سر و صدای زیادی 
پرسپولیسی شد نیز اولین بازی اش را انجام 
داد.عملکرد او که تقریبا با شما هم پست 

است، چطور بود؟
عملکرد او بد نبود. رضا اسدی بازیکن 
قابلی است اما به هر حال این اولین بازی 
وی بود. به طور حتم این بازیکن به زودی 
یکی از مهره های موثر پرسپولیس تبدیل 

خواهد شد.
دیدار با الهالل در مرحله یک چهارم 

نهایی را چطور می بینید؟
کار سخت تر است اما پرسپولیسی ها 
نگرانی  جای  هستند.  بلد  را  موفقیت  راه 
یکی  الهالل  نداریم.  موضوع  این  بابت 
اما  است  تیم خوبی  و  آسیا  قدرت های  از 
مطمئنا این تیم با ترس مقابل پرسپولیس 
قرار می گیرد و به طور حتم آنها از رویارویی 

با قوی ترین تیم آسیا ترس دارند.

استقالل تاجیکستان تیم خوبی بود؛

کاویانپور: پرسپولیسی ها راه موفقیت را بلد هستند



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1839- سه شنبه 30 شهریور 1400 فر

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی یاسر احمدوند را به عنوان 
معاون امور فرهنگی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در حکم 
محمدمهدی اسماعیلی خطاب به یاسر احمدوند آمده است: نظر به شایستگی ها 
و سوابق جناب عالی در حوزۀ نشر و کتاب و شناخت دیرین از توانمندی ها و 
با عنایت به روحیه انقالبی و مکتبی که دارید، به موجب این حکم به سمت 

»معاون امور فرهنگی« منصوب می شوید. 
و  فرهنگی  مشی  با  و  متعال  قادر  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
خردمندانه ای که از آن بهره مند می باشید، و با امعان نظر به اهداف و وظایف 
معاونت فرهنگی،  رویکردهای فرهنگی دولت مردمی و مأموریت های ذیل؛ 

اعتالی اندیشه و قلم مورد اهتمام قرار گیرد.
ارزش های فرهنگی اصیل  تعمیق  ارتقاء و  به منظور  ۱-برنامه ریزی 
اسالم و انقالب و به ویژه اندیشه های واالی حضرت امام راحل)ره( و مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی(
٢-  برنامه ریزی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در میان اقشار مختلف در راستای عدالت فرهنگی نظیر جشنواره های پایتخت 

کتاب، روستاهای دوستدار کتاب و باشگاه های کتابخوانی 
و  مکتوب  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  تولید،  جهت  در  3-برنامه ریزی 

پژوهش های فرهنگی مبتنی بر اصول و ارزش های دینی
۴-حمایت از حقوق نویسندگان، اهل قلم و ناشران

حوزه های  در  ارزشمند  مکتوب  آثار  از  حمایت  طرح های  ۵-تدوین 
و  پیشرفت  و  نوآوری  ایرانی،   - اسالمی  زندگی  سبک  اسالمی،  انقالب 

جهاد و مقاومت 
تشکل  و  فرهنگی  فعاالن  ظرفیت  از  استفاده  برای  سازی  ٦-زمینه 
امور  واگذاری  و  مرتبط  حوزه های  تمامی  در  مشارکت  برای  مردمی  های 

مربوطه به آنان 
۷- طراحی و برنامه ریزی الزم در جهت ارتقاء، گسترش و خودکفایی 

ملی در صنعت چاپ و نشر 
با  مناسبات فرهنگی  برنامه ریزی در جهت گسترش  و  ۸-   تالش 
مجامع منطقه ای و بین المللی به منظور توسعه فرهنگ و ارزش های مورد 
تأیید نظام مقدس جمهوری اسالمی و شرکت در نمایشگاه های کتاب در 

خارج از کشور براساس اولویت های ابالغی 
۹-تدوین طرح برای حمایت از حقوق صاحبان آثار)مؤلفان، مصنفان، 
مترجمان، ویراستاران، تصویرگران، ناشران( و تعیین ضمانت های اجرایی آن

حوزه  فعاالن  و  مرتبط  صنوف  با  نظر  تبادل  و  سازنده  ۱۰-تعامل 
نشر و کتاب 

جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمت  در  را  جناب عالی  توفیق  مزید 
اسالمی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
از  امام خامنه ای)مدظله العالی(  العظمی  آیت اهلل  و رهبری حکیمانۀ حضرت 

خداوند مّنان خواستارم.«

یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ شد

ن  ا شر نا سخت  ر  گا ز و ر
به  توجه  نوجوان/  و  کودک 
 ، نشر ی  تشکل ها فیت   ظر
کودک  کتاب های  ویترین  توسعه  لزوم 
کتابخانه های  تجهیز  و  تامین  نوجوان،  و 
عمومی و کتابخانه های مدارس، همچنین 
راه اندازی کتابخانه های کودک و نوجوان در 
مجتمع های مسکونی از جمله راهکارهای 
نشر  توسعه  و  شرایط  بهبود  برای  ناشران 

کودک و نوجوان است.
نقل  به  و  جوانان  دنیای  گزارش  به 
صنعت  )ایبنا(،  ایران  کتاب  خبرگزاری  از 
فراز و  از  با عبور  اخیر  نشر طی سال های 
فرود های متعدد در بخش تامین مواد اولیه، 
با ته مانده رمقی که در  تالش کرده است 
جان دارد، به مسیر خود ادامه بدهد و حیات 
داشته باشد. در این میان نشر کتاب کودک 
خاص  و  حساسیت ها  دلیل  به  نوجوان  و 
بودن مواد اولیه با مشکالت و چالش های 
از  بسیاری  است.  بوده  همراه  مضاعفی 
معتقدند  حوزه  این  فعاالن  و  کارشناسان 
که شرایط فعلی کتاب کودک چندان خوب 
تولید  برای  ویژه  کاغذ  وضعیت  و  نیست 
دغدغه های  از  یکی  حوزه  این  در  کتاب 
در  هرچند  است،  حوزه  این  ناشران  جدی 
راهکارهای  چون  موضوعاتی  میان  این 
انتظارات  و  کودک  کتاب  ویترین  توسعه 
جامعه نشر در گام دوم انقالب نیز از جمله 
مباحث جدی و مهمی است که فعاالن این 
حوزه در آغاز دولت سیزدهم با تاکید بر آن 

به دنبال رفع موانع هستند.
 این موضوع بهانه ای شد تا به سراغ 
چهار نفر از ناشران فعال در حوزه کودک 
درباره  را  نظراتشان  و  برویم  نوجوان  و 
وضعیت صنعت چاپ و نشر در این بخش، 

جویا شویم.
 

توزیع و فروش؛ یک دغدغه مهم
مریم بیرقی، مدیر نشر گیسا و عضو 
ناشران کودک و نوجوان  انجمن فرهنگی 
از جمله مشکالت ناشران کودک را مساله 
و  دانست  حوزه  این  آثار  فروش  و  توزیع 
وضعیت  به  معموال  موضوع  این  گفت: 
کتاب  امروز  برمی گردد،  مردم  اقتصادی 
حال  در  مردم  کاالیی  سبد  از  کودک 
حذف شدن است و کاالهای ضروری جای 

آن را گرفته است.
تعداد  دیگر  سوی  در  افزود:  وی   
ناشران فعال در این حوزه، همچنین عناوین 
کتاب خیلی بیشتر شده و این موضوع رقابت 
در میان ناشران کودک را زیاد کرده است.

ناشران  ورود  به  اشاره  با  بیرقی   
کتاب های آموزشی به حوزه کودک، توضیح 
داد: این ناشران به لحاظ اقتصادی و توزیع 
این  و  بودند  کودک  ناشران  از  توانمندتر 

فعالیت  عرصه  تنگ شدن  موجب  موضوع 
برای ناشران قدیمی و کوچک شده است.

 
وی با بیان اینکه امیدواریم در دولت 
سیزدهم زمینه برای کاهش نرخ مواد اولیه 
کودکان  بخش  در  خصوصا  ناشران  برای 
فراهم شود، عنوان کرد: این موضوع موجب 
بتواند در قیمت گذاری  تولیدکننده  می شود 
کتاب، حداقل سود را در نظر بگیرد و مردم 

بتوانند کتاب خریداری کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  بیرقی   
باید تالش کنیم کتاب های جدید کودک و 
نوجوان به کتابخانه های عمومی و مدارس 
اختصاص  با  دولت  گفت:  کنند،  پیدا  راه 
د  نها توسط  کتاب  خرید  برای  بودجه 
آموزش  وزارت  یا  عمومی  کتابخانه های 
و پرورش می تواند به نوعی از نشر کودک 
و نوجوان حمایت کرده و زمینه تولید آثار 

جدید و به روز را فراهم کند.
 وی خرید کتاب از ناشران را کمک 
و  دانست  کتاب  توزیع  سیستم  بحث  به 
گذشته  ادوار  در  خریدها  این  شد:  یادآور 
وجود داشته اما در حوزه کودک و نوجوان 
خیلی محدود و کم بوده و انتظار داریم که 
مردم  زیرا  شود،  بیشتر  بخش  این  بودجه 
زیاد قدرت خرید کتاب ندارند و با نوسازی 
می توانند  عمومی  کتابخانه های  تجهیز  و 
به کتاب های جدید دسترسی داشته باشند.

 
و  کودک  کتابخانه های  راه اندازی 

نوجوان در مجتمع ها
نادر قدیانی، مدیر نشر قدیانی، یکی 
و  کودک  کتاب  نشر  قدیمی ترین های  از 
نوجوان است. او با اشاره به شیوع بیماری 
کرونا و تاثیر آن بر دنیا، گفت: از سال ۹۸ 
که کرونا شروع شد،  خانواده ها و کودکان 
و  کودک  کتاب های  از  بیشتری  قبال  ا
زمان  فرزندانشان  زیرا  کردند  نوجوان 
زیادی در منزل بودند و این فرصت خوبی 

برای مطالعه بود.
 وی ادامه داد: در این میان به نظر 

نیم گذشته می شد  می رسد طی یکسال و 
را  بچه ها  که  کرد  پیش بینی  یطی  شرا
بیشتر به سمت کتاب و کتابخوانی هدایت 
این موقعیت  از  به دالیل مختلف  اما  کرد 

بهره برداری نشد.
 قدیانی با بیان اینکه تامین مواد اولیه 
برای یکسری از کتاب های بزرگسال انجام 
شد، عنوان کرد: اما برای کتاب های حوزه 
کودک و نوجوان که بیشتر مصرف کاغذ و 
مقوای گالسه دارند حمایتی نشد و بسیاری 
از ناشران این حوزه به سختی روزهای خود 
را گذراندند؛ درحالی که توقع داشتیم دولت 

بیشتر حمایت و توجه کند.
از  ما  میان  این  در  شد:  یادآور  وی   
انتظار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  آموزش  وزارت  با  تعامل  در  ریم  دا
پرورش تفاهم نامه ای امضا کنند تا یکسری 
کتابخانه های کوچک با محوریت کتاب های 
کودک در مجتمع های ساختمانی راه اندازی 

شود.
ایده،  این  درباره  توضیح  با  قدیانی   
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گفت: 
برای خرید کتاب ناشران بودجه در اختیار 
دارد و می تواند با خریداری کتاب به ناشران 
کمک کرده، از سوی دیگر وزارت آموزش و 
پرورش نیز با توصیه به خانواده ها و معلمان 
مطالعه غیردرسی را در این شرایط تحصیل 

از راه دور تقویت کند.
 

توجه  صنفی  تشکل های  ظرفیت  به 
شود

معموال در کشورهای مختلف کتاب از 
اولویت های فرهنگی هر جامعه ای به شمار 
می آید و نبود این اولویت طی دهه های اخیر 
از  یکی  به  ایرانی،   خانواده های  میان  در 
چالش های جدی ناشران کودک و نوجوان 
محمدحسن  زمینه  این  در  است.  تبدیل 
نجمن  ا ه  یر مد هیات  عضو  محمدی، 
گفت:  نوجوان،  و  کودک  ناشران  فرهنگی 
معتقدم دولت در محصوالت فرهنگی باید 
حمایت های ویژه ای انجام بدهد و از جمله 

وظایف آن ها است که در مسائلی که روی 
دارد  تاثیر  زندگی و کسب و کار فرهنگی 

حمایت کند.
 وی افزود: کسب وکارهای فرهنگی 
ریشه و بنیان هر جامعه ای به شمار می آید 
بنیان های  از  و  است  جامعه  روح  تغذیه  و 
اما  شود؛  حمایت  باید  حتما  جامعه  فکری 
طی سال های مختلف این موضوع به نسبت 

دهه های قبل کمتر شده است.
 محمدی با اشاره به مشکالت ناشران 
گفت:  کتاب،  تولید  در  ضعیف  و  متوسط 
تامین مواد اولیه شامل کاغذ و زینک یکی 
از چالش های جدی ناشران به خصوص در 
حوزه کودک است که خیلی کمرنگ شده 

و اثری از آن نمی بینیم.
کاغذ  توزیع  درباره  همچنین  وی   
دولتی به ناشران، عنوان کرد: به نظرم توزیع 
سهمیه هر بخش از حوزه نشر را می توان 
بخش  همان  دست اندرکاران  و  فعاالن  به 
محول کرد، به عنوان مثال ما یک تعاونی 
داریم که سهیمه کاغذ کودک را به راحتی 

می شد به این تعاونی داد.
خواسته  و  توقع  محمدی،  گفته  به   
در  فقط  کاغذ  توزیع  که  است  این  ما 
ز  ا بلکه  نباشد؛  متمرکز  مجموعه  یک 
صنفی  تشکل های  و  نشر  ظرفیت های 
توجه شود و سود نهایی بین همه تشکل ها 
تقسیم شود ، زیرا با شناختی که هیات مدیره 
توزیع  می تواند  دارد  خود  حوزه  ناشران  از 

بهتری در میان اعضا انجام دهد.
 در پایان باید اضافه کرد که ناشران 
با  اگرچه سعی می کنند  نوجوان  و  کودک 
در  کتاب  بازار  مناسب  و  خوب  آثار  تولید 
این روزها  اما  کنند  حفظ  را  حوزه  این 
و  جدید  کتاب های  انتشار  روند  کاهش 
جدی  خطری  زنگ  چاپ  تجدید  حتی 
رواج  از  اگر  است.  فرهنگی  جامعه  برای 
بی کیفیت،  و  کم کیفیت  کتاب های  تولید 
انتشار مجموعه داستان هایی بدون هویت 
عمدتا  که  نامناسب  تصویرگری های  با  و 
قیمت  کنیم،  عبور  دارند  ارزانی  قیمت 
سوی  از  کودک  کتاب های  برخی  باالی 
بعضی ناشران به دلیل پرداخت هزینه هایی 
مثل تصویرگری و .. خانواده ها را به سمت 
می دهد؛  سوق  یین  پا قیمت  با  ثاری  آ
خارج شدن  موجب  می تواند  که  موضوعی 
ریل  از  مناسب  و  کتاب های خوب  انتشار 

بازار نشر شود.
 در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد 
با  مشورت  با  سیزدهم  دولت  در  اسالمی 
فعاالن این حوزه می تواند با توجه و تمرکز 
تامین  و  نوجوان  و  کتاب کودک  به حوزه 
حوزه ،  این  ناشران  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
شرایط را برای چاپ کتاب های کاربردی، 

مفید و اثرگذار فراهم سازد.

توقع حمایت های ویژه از دولت سیزدهم

کتاب »گزارش منشورات چاپی ادارات کل فرهنگ استان ها« 
منتشر شد

 کتاب »گزارش منشورات چاپی؛ حوزه 
فرهنگ، هنر، رسانه و دین؛ ادارات کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان ها«، ازسوی پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
گزارش  صفحه ای،   ۵٦ کتاب  این   
اقداماتی است که در استان های مختلف کشور 
در سه بخش پژوهش، فصلنامه و انتشار کتاب، 
طی سال های ۱3۹٦ تا ۱۴۰۰ انجام شده است.
وزارت  مدیریتی  ویژگی های  از  یکی 
دوازدهم،  دولت  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
توجه به استان ها و تالش برای تحقق شعار 
این  در  و  بوده  نیست«  تهران  فقط  »ایران، 
عباس  سید  جهت گیری  و  نگاه  خصوص، 

صالحی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی، به استان ها و رفع موانع و مشکالت 
آن ها شفاف تر و برجسته تر بوده است.

بخش پژوهش این کتاب، به اهمیت پژوهش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از دهه هفتاد و نقش شوراهای پژوهشی در ادارات کل ارشاد استان ها، در اجرای 
پژوهش های کاربردی حوزه فرهنگ وهنر اشاره می کند. به استناد این بخش، در 
دولت دوازدهم تالش شد با ایجاد شبکه ارتباطی بین استان ها و پژوهشگاه فرهنگ 
و هنر و ارتباطات، بخش پژوهش در استان ها احیا شود که با راهبری پژوهشگاه، 
این مهم، تا حدودی محقق شد. در این بخش، اطالعات پژوهش های انجام شده 

استان ها از محل اعتبارات استانی طی سال های مورد نظر، جمع آوری شده است.
بخش دوم این گزارش، به معرفی عناوین فصلنامه های منتشره در این مقطع 
زمانی اختصاص دارد. مطابق این بخش، هدف از چاپ و انتشار این فصلنامه ها، معرفی 
فرهنگ، هنر و ویژگی های فرهنگی هر استان با نظرداشت گستردگی جغرافیایی و 
تنوع اقوام و فرهنگ های مختلف در ایران است که عمومًا عنوان فصلنامه ها متأثر 

از نام هر استان انتخاب شده است.
بر  نظارت  هیأت  از  انتشار  مجوز  دارای  استان ها،  »فرهنگ«  فصلنامه های 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  علمی  رتبه  دارای  آنها  از  برخی  و  مطبوعات هستند 

فناوری هستند.
بخش سوم نیز، متعلق به موضوع انتشار کتاب در استان هاست. در این گزارش 
منظور از کتاب، کتاب هایی است که مستقیم و صرفاً توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ها چاپ و منتشر شده و تدوین و تألیف آن ها، در قالب های یادنامه 
مفاخر و مشاهیر فرهنگ و ادب، گردآوری آثار ارائه شده در رویدادهای فرهنگی و 
هنری مانند کنگره ها، جشنواره ها، همایش ها، تذکره شعراء، هنرمندان، اهل قلم و 
گزیده آثار فرهنگی وهنری آن ها در رشته های مختلف و دایره المعارف ها و کلیات 

فرهنگ، فرهنگ عامه و موارد مشابه، انجام شده است.
کشور  استان   3٢ در   ۱۴۰۰ تا   ۱3۹٦ سال های  بین  گزارش  این  اساس  بر 
مجموعا ۱۸۹ عنوان کتاب توسط ادارات کل یا واحدهای وابسته چاپ شده است. 
تعداد فصلنامه ها در همین مدت ۷۱ عنوان ذکر شده است. همچنین ۹۸ عنوان 

پژوهش در ادارات کل یا واحدهای وابسته انجام شده است.

نشر برج منتشر کرد؛
»ساز شکسته«؛ نبرد موسیقی و جنگ

آکیرا  نوشته  شکسته«  »ساز  کتاب 
محمدمهدی  از  ترجمه ای  با  و  میزوبایاشی 
شجاعی از سوی نشر برج به بازار کتاب رسید.
آکیرا  نوشته  شکسته«  »ساز  رمان 
میزوبایاشی، با ترجمه محمدمهدی شجاعی 

و به همت نشر برج منتشر شد.
از  شکسته«  »ساز  در  میزوبایاشی 
ه  را موسیقی  که  می نویسد  نسان هایی  ا
گریزشان از جغرافیایی است که به اجبار در آن 
ساکن اند و این نت ها هستند که پیوند دهنده 

انسان ها در مرزهای مختلف جهان است.
در توضیحی بر کتاب آمده که توکیو، 
سال ۱۹3۸. رئی، پسر یازده ساله، در کمد 
پنهان شده و از در نیمه باز آن برای آخرین بار 

پدرش را می بیند. آتش جنگ آسیا را به کام خود کشیده است؛ از نگاه سیاست های 
توسعه طلبانه ی امپراتور، همه دشمن اند و پدِر رئی -که ویولنیست است- از این قاعده 
مستثنا نیست؛ پدر به همراه چهار عضو دیگر گروه موسیقی  به جرم خیانت بازداشت 
می شود. ویولنی شکسته و زخمی ماندگار تنها یادگار های پدر است برای فرزندش.
آکیرا میزوبایاشی، نویسنده ژاپنی، ۵ اوت ۱۹۵۱ به دنیا آمد. او که به دو زبان 
فرانسوی و ژاپنی می نویسد، فارغ التحصیل رشته زبان و تمدن های خارجی توکیو 
است. میزوبایاشی که از سال ۱۹۸۹ در دانشگاه صوفیای توکیو تدریس می کند، 

زبان فرانسه را در مونپلیه آموخته است.
کتاب »ساز شکسته« نوشته آکیرا میزوبایاشی، در ٢۰۰ صفحه، به قیمت ٦٢ 
هزار تومان، در قطع رقعی، جلد شومیز و با ترجمه محمدمهدی شجاعی از سوی 

نشر برج به کتاب فروشی ها راه یافت.

»داوید و ادوارد« به بازار کتاب رسید
نوشته  ادوارد«  و  »داوید  نمایش نامه 
لیونل ُگلدشتاین و با ترجمه محمدرضا خاکی، 

از سوی نشر روزبهان منتشر شد.
لیونل  نوشته  ادوارد«  و  »داوید  تاب 
ُگلدشتاین و با ترجمه محمدرضا خاکی به همت 
نشر روزبهان به کتاب فروشی ها راه یافت. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »فلورانس، روستا 
رو دوست داشت و عالقه مند بود از باالی تپه 
کنه.  نگاه  پاییزی  برگ ریزی درخت های  به 
توده ی  اون،  می کردن.  مجذوبش  درخت ها 
تماشاگران مسابقه های  انبوه  با  رو  درخت ها 
ورزشی مقایسه می کرد... می دونین چی برام 
می خوند؟ این ترانه »بانوی زیبای من« رو. »تو 

پشیمان خواهی شد داوید هالپرن.
آنچه می خواهی ببینی، خواهی دید!« این ترانه رو یادت می آد؟ شما تنها آدمی 
نیستین که یه ترانه هایی برای خودتون داشتین. »تو پشیمان خواهی شد داوید هالپرن. 
آنچه می خواهی ببینی، خواهی دید!« و من پشیمانم. برای همه روزهای زندگی ام 

پشیمانم... برای همه روزهای زندگی... «
کتاب »داوید و ادوارد« نوشته لیونل ُگلدشتاین، در ۸۸ صفحه، به قیمت ۵۹ 
هزار تومان، در قطع رقعی، جلد شومیز و با ترجمه محمدرضا خاکی، از سوی نشر 

روزبهان به بازار کتاب رسید.
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رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار:
خانه موزه استاد شهریار راه اندازی می شود

 رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار از راه اندازی خانه موزه این شاعر 
ایرانی به زودی در پارک بهجت آباد تهران خبر داد.

جواد وند نوروز درباره زمان راه اندازی خانه موزه استاد شهریار، اظهار داشت: 
این خانه موزه با همکاری شورای اسالمی شهر تهران تا ماه های آینده در پارک 
بهجت آباد تهران راه اندازی می شود. عمده آثار استاد شعر و ادب پارسی هم اکنون 

در خانه موزه استاد شهریار واقع در شهرستان تبریز در حال فعالیت است.
از آثار استاد شهریار شامل شعرهای دست نوشته  اینکه بخشی  با بیان  وی 
خارج از این موزه است، ادامه داد: پارک بهجت آباد تهران منسوب به استاد شهریار 
است و به دلیل رخ دادن واقعه عرفانی برای او در این پارک، ساختمانی در ضلع 

شمال شرقی تهران به خانه موزه استاد شهریار تبدیل می شود.
وند نوروز خاطرنشان کرد: این خانه موزه با همکاری شورای اسالمی شهر 
تهران به نمادی از زندگی استاد شهریار همچنین سایر شعرا مانند پروین اعتصامی، 

خاقانی، حافظ و سعدی تبدیل می شود.
الشعرا  بنیاد فرهنگی مقبره  را  استاد شهریار  وی متولی فرهنگی خانه موزه 

استاد شهریار اعالم کرد.
به گفته رییس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار، کتاب هایی که در 

این آیین رونمایی شد توسط بنیاد یاد شده به چاپ رسیده است.
به گزارش ایرنا، موزه استاد شهریار پیرو مصوبه کمیسیون بند ٦ ماده ۵۵ قانون 
شهرداری در ساختمان واقع در ضلع شمالی بوستان بهجت آباد راه اندازی خواهد شد. 
بخشی از آثار و دست نوشته های استاد شهریار هم اکنون گردآوری شده و آماده ارایه 

به عالقه مندان در این موزه است.  
بلوار  و  ولی عصر  خیابان  محدوده  در  و  تهران  مرکز  در  محله ای  بهجت آباد 
اهمیت  نظر  از  که  است  واقع  آن  در  نام  همین  به  بوستانی  و  بود  زند  کریمخان 

فرهنگی، جایگاه ارزشمندی در میان پارک های تهران دارد.
غزل معروف بهجت آباد خاطره سی در دیوان استاد شهریار نشان دهنده تأثیر 
عمیق اتفاق هایی است که در محل این بوستان در زندگی این شاعر پرآوازه رخ داده 
و دوستداران استاد، همه ساله در سالروز درگذشتش در این مکان به یاد شهریار 

اجتماع می کنند.
در  ایران  اسبق  سفیر  و   شهریار  استاد  دوستداران  از  شعردوست  علی اصغر 
تاجیکستان با اشاره به ابیاتی از شعر بهجت آباد می گوید: عشق معنوی شهریار از 
عشق زمینی شروع شده است؛ شهریار وقتی می خواست در عنفوان جوانی از دختر 
مورد عالقه اش جدا شود، مادر دختر شهریار را مجبور کرد که به وی بگوید هیچ گاه 
پارک  در  با دخترش  از وی خواست که  این رو  از  و  نخواهند رسید  به وصال هم 
بهجت آباد قرار بگذارند و این موضوع را بیان کند؛ نقطه عطف زندگی محمدحسین 
بهجت تبریزی که در پارک بهجت آباد رقم می خورد و او درس پزشکی را رها می کند 

و راهی دیگر پی می گیرد.
گفته می شود در شب حادثه شهریار از ساعت ها پیش در محل قرار حاضر شد، 
زمان قرار گذشت اما خبری از معشوقه اش نشد؛ در همان شب تحول بزرگ روحی 
در مسیر رشد و تعالی شهریار اتفاق می افتد که بعدها خودش آن را اینگونه بیان 
می کند که »اگر آن شب به وقوع نمی پیوست االن من پزشک بودم ولی وقوع آن 

شب مرا تاریخی کرد و من در تاریخ ماندگار شدم«.

رکورد بیشترین نقد برای یک کتاب شکست
نقد  بیشترین  از دو هفته رکورد  رمان جدید »سالی رونی« در کمتر 

برای یک کتاب را شکست.
ایرلندی،  نمایشنامه نویس  و  داستان نویس  رونی،  سالی  جدید  رمان 
 Beautiful World, Where Are( کجایی  زیبا،  دنیای  عنوان  با 
You(، با ٦۷ نقد حرفه ای رکورد بیشترین نقد برای یک کتاب را شکست.

این کتاب در کمتر از دو هفته بعد از انتشار، موفق شد از رمان آب و 
هوا نوشته جنی اوفیل با ٦٢ نقد، پسران نیکل از کلسن وایتهد با ۵3 نقد و 
پاکیزگی نوشته گارت گرین ول نقدهای بیشتری بگیرد. تعداد نقدهای حرفه ای 
که روی این داستان نوشته شدند حتی از آدم های معمولی خود سالی رونی که 
٦۱ نقد داشت نیز پیشی گرفت. با توجه به آن که در روزهای آتی نقدرهای 
بیشتری درباره این کتاب نوشته و منتشر خواهد شد، احتمال می رود رکوردی 

که رونی این ماه ثبت می کند هیچگاه شکسته نشود.
منتقدان همه مطبوعات معتبر جهانی از روزنامه نیویورک تایمز و مجله 
لندن ریویو آو بوکز گرفته تا مجله آتالنتیک و نیویورکر، بوستون گلوب و 
آیریش ایندیپندنت، درباره رمان جدید سالی رونی 3۰ ساله نقد نوشته اند. از 
مجموع این منتقدان تاکنون ٢۵ منتقد عاشق دنیای زیبا، کجایی شدند، ٢۱ 
نفر آن را دوست داشتند و ٢۰ منتقد نظر ممتنع داشتند و در این میان تنها 

٢ منتقد بودند که از خواندن این کتاب لذت نبردند.
دنیای زیبا، کجایی سومین رمان سالی رونی است که داستان چهار 
جوان به نام های آلیس، فیلیکس، آیلین و سیمون را روایت می کند در تالش 

برای ایمان آوردن به زیبایی جهان.
رونی نویسنده و فیلمنامه نویس ایرلندی )متولد ۱۹۹۱( با رمان های 
گفت وگو با دوستان )٢۰۱۷( و آدم های معمولی )٢۰۱۸( به شهرت جهانی 
بوک،  نیلسن  تحقیقاتی  موسسه  توسط  شده  منتشر  آمار  براساس  رسید. 
میلیون   ۱۰ مجموع  در  تاکنون  ساله  نویسنده سی  این  پیشین  کتاب  دو 
آنها  از  نسخه  میلیون  یک  از  بیش  و  کرده اند  فروش  پوند  هزار   ۹۰۰ و 

فروش رفته است.

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   ٢33٢۹ وکالت  برابر  زاده  اصغر  رضا  سید  آقای  اینکه  به  نظر 
۱۴۰۰/۰٦/۰3 دفتر اسناد رسمی ٢۰۸ مشهد به عنوان وکیل آقای سید حسن 
آقا اصغرزاده به استناد ٢ برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 
٢۰۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 3۰۰ متر مربع به شماره پالک ۹۰٢ فرعی از ۱۹٢- اصلی واقع در بخش 
۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۴۰۰٢۰3۰٦٢٦۷۰۰۱۹۴۸ به نام 
آقای سید حسن آقا اصغرزاده ثبت و سند مالکیت ۵۵3٦۱٢ / الف ۹۹ به نامش 
صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقس 
م / الف 33۹ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم نادیا ملک زاده به استناد ٢ برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده دفتر اسناد رسمی ٢۵۷ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان 
به مساحت ۷۵ متر مربع به شماره پالک 3٦۰۱۴ فرعی از ۱۷۵- اصلی بخش 
۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۸٢۰3۰٦٢٦۷۰٢۴۵٢۹ به نام 
خانم نادیا ملک زاده ثبت و سند مالکیت با شماره ۵۴۷۹۰۹/الف ۹۸ به نامش 
صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقس 
م / الف 3۴۰ 

مفقودی
عباس  بنام  ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  سازمان  هوشمند  کارت 
حسینی  به شماره کارت ٢۸۷٦۹٦۹ تاریخ صدور ۱3۹۷/۱٢/۱۱ .به شماره کد 
از  باری حرفه ای مفقود گردیده  پایه یک  ملی3۸۱۰٢۱۴۷۴۴ نوع گواهینامه 

درجه اعتبار ساقط است. مریوان

مفقودی نورآباد
برگ سبزخودرو وانت مسقف  ۱۵۱

به مالکیت رامین طهماسبی توده رودی
مدل ۱3۹۹

شماره شهربانی: ۴۱ ایران ۸۵۸ص ٦3 
NAS۴۵۱۱۰۰L۴۹٢۹۷۷۴ :شماره تنه

٦۵۰۹۷۷۹/M۱3 :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب  روح اله مرادی ترک امیری 

مالک خودرو پژوه۴۰۵ نقره ای  مدل ۱3۹۸به شماره شهربانی 3۰ ایران 
۷۹۴ ق  ۴۸وشماره بدنه

بعلت   ۱٢۴K۱3۴٢۷3موتور٦ شماره   NAAM۰۱CE۸KK۱۷3٢۹۴
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
  ۱3۱SE برگ سبزخودرو سواری پراید

به مالکیت طاهره برجی 
مدل ۱3۹۵

شماره شهربانی: ۴۱ ایران ۸٦۱ص ۴3 
NAS۴۱۱۱۰۰G۱٢۵٢٦۸شماره تنه: ٦

۵۷۰۰۹٦۱/M۱3 :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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از راست: محمد رضا روزبه  و عبدالرضا فریدزاده شاعران و نویسندگان بروجردی
اختصاصی دنیای جوانان

آه این تکبر... این تکبر
شرک محض است

عبدالرضا فریدزاده

شرمنده ام قربان! کمی باران ندارید؟
در خود پالسیدم، شما گلدان ندارید؟

این قدر بد اخمید! پس لبخندتان کو؟؟
جز این نگاه سرد یخبندان ندارید؟؟

قربان چرا وقتی که می بینید ما را
در ذهنتان تصویری از انسان ندارید؟

گیرم که ما زشتیم، این آغازمان نیست
باشد، شما زیبا! ولی پایان ندارید؟؟

آه این تکبر... این تکبر، شرک محض است
در خود مگر، یا نوح، یا توفان ندارید؟

البته می بخشید، اما مطمئنید
مخلوط با ایمانتان، شیطان ندارید؟
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
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مرتضي شایسته و سینماهاي بدهکار

سخنگوی شورای صنفی نمایش 
به  که  سینماهایي  پس  زین  گفت 
تهیه کنندگان بدهي داشته باشند، حق 
اکران هیچ فیلمي را ندارند. مرتضي 
گذشته  روز  جلسه  پیرامون  شایسته 
شوراي صنفي نمایش گفت: در این 

جلسه مقرر شد از این پس سینمادارانی که 
به تهیه کنندگان بدهی دارند و بدهی خود را پرداخت نکرده  اند حق اکران 

هیچ اثری را ندارند تا بدهی خود را پرداخت کنند. 
و  سینماداران  از  برخی  حضور  با  نمایش  صنفی  شورای  جلسه 
از تمامی سینماداران  سینماگران و مشکالت فی مابین آنها برگزار شد. 
بسیار ممنونم که در این جلسه حضور پیدا کردند و بسیار در قبال مسائل 
مطرح شده برخورد خوبی داشتند. با این حال سینماهاي بدهکار زین پس 

حق اکران هیچ فیلمي را ندارند.

امیرعلي دانایي مجري رخ به رح شد

یگر  ز با یی  نا ا د علی  میر ا
سینما  خوش اخالق  و  خوش چهره 
عنوان  به  گذشته  روز  تلویزیون  و 
محصول  رخ،  به  رخ  برنامه  مجری 
به  سیما  دو  شبکه  اجتماعی  گروه 

تهیه کنندگی مهدی بابایی معرفي شد. این 
برنامه با دکوری 3٦۰ درجه که ساختار آن 
همسو با نام و محتوای برنامه است و برای نخستین بار در برنامه های 

تلویزیونی طراحی و اجرا شده، روانه آنتن می شود. 
انتخاب می شوند و  به روشی ویژه  به رخ،  مهمانان گفتگو در رخ 
است.  برنامه  این  ویژگی های  از  و صریح  بی تعارف  و شنود هایی  گفت 
پرسش های این برنامه با توجه به خود واقعی مهمانان طراحی شده و 
از جنس سوال های مرسوم در برنامه های گفتگو محور نیست و اتفاقات 

جذابي در این برنامه رخ خواهد داد.

مهدي تاج و انتشار آلبوم بي فاصله

ادب  و  شـعر  روز  بـا  همزمـان   
فارسـی، آلبـوم موسـیقی بی فاصلـه، 
و  عسـگری  مجیـد  آهنگسـازی  ـه  ب
خوانندگـی وحیـد تـاج رونمایی شـد. 
آئیـن رونمایـی از ایـن آلبـوم در کافه 

بـاغ کاریـز واقـع در خانـه شـاعران ایـران 
شـد.  زار  گ ر ب

وحیـد تـاج دربـاره ایـن آلبـوم گفـت: ایـن آلبـوم برای مـن تجربه 
را  آوازهـا  و  تصانیـف  دیگـر  آلبوم هـای  در  کـه  چـرا  بـود،  وتـی  ا ف ت م
تک صدایـی می خوانـدم، امـا در ایـن آلبـوم مجیـد عسـگری قطعـات را 

چـه در سـازها و چـه بـرای خواننـده، چندخطـی نوشـته بـود. 
بنابرایـن قطعـات را بـا مهسـا دامـرودی اجـرا کردیم و ایـن برایم 
تجربـه جالبـی بـود، چـرا که تا بـه حال آلبومـی که چندخطی باشـد، در 
کارنامـه ام نداشـته ام و این اثـر برایم یک کار متفـاوت و لذت بخش بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

سعید سهیلي و گشت ارشاد 3

اثر  تازه ترین  نمایش  ه  ن ا و ر پ
سعید سهیلی صادر شده است و قرار 
است گشت ارشاد 3 قبل از جشنواره 
فیلم فجر اکران شود. سازندگان این 
روند  به  توجه  با  دارند  قصد  م  ل ی ف
بازگشایی  احتمال  و  ناسیون  سی ک ا و

آینده،  ماه های  در  سینما  سالن های  مل  کا
بهمن  در  فجر  فیلم  برگزاری جشنواره  از  قبل  را   3 ارشاد  م گشت  ل ی ف
ماه اکران کنند. این فیلم که ٢ قسمت قبلي آن از آثار جنجالي سینما 
بودند، خود جنجال دیگري دارد و آن هم حضور ریحانه پارسا، بازیگر 

مهاجرت کرده سینما مي باشد. 
ساعد سهیلی، پوالد کیمیایی، بهنام بانی، میرطاهر مظلومی، نازنین 
کیوانی، مبینا رحمتی، اسداهلل منجزی و با هنرمندی امیر جعفری گروه 

بازیگران گشت ارشاد 3 را تشکیل می دهند.
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از مافیا تا نارگیل...

آشا محرابي: بازي در نقش هاي کلیشه اي را دوست ندارم

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد۹ 
تلفن: ۲۶3۰58۲4- فکس: ۲۶3۰58۲4 صندوق پستی: 115- 1۹558 

سازمان شهرستان ها:  ۰۹1۲۲75۲1۹۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

از خانواده اي هنري  آشا محرابی 
مي آید و به نوعي هنر در خون اوست. 
پدرش، اسماعیل محرابي از چهره هاي 
بازیگري  عرصه  شاخص  و  کار  ه  ن ه ک
بر  هم  محرابي  آشا  مي رود.  ار  شم ه  ب
صحنه تئاتر،  هم بر پرده سینما و هم 
در قاب تلویزیون، چهره ای آشناست و 
در طول ٢ دهه فعالیت هنری مستمر،  
خودش  است.  نبوده  کم کاری  ر  گ ی ز ا ب
برای  باالیی  انگیزه  که  ی گوید  م هم 
قبول نقش های عجیب و متفاوت دارد. 
از همین نقش هاست که  وروره یکی 
آشا محرابی آن را در مجموعه نارگیل 
پخش  با  همزمان  است.  کرده  ی  ز ا ب
این سریال ویژه کودکان و نوجوانان از 
فیلیمو و البته پایان بازي او در شب هاي 
مافیا گفتگویی با این بازیگر داریم که در 

ادامه می خوانید...

-در کارنامه حرفه ای شما حضور 
شاهد  را  متنوع  ژانرهای  با  اری  ث آ ر  د
بودیم، بازی در سریال نارگیل به عنوان 
و  کودکان  برای  فانتزی  لم  ی ف ک  ی
نان چه جایگاهی در کارنامه تان  نوجوا

دارد؟
*اساسا من کار برای کودکان را 
دوست دارم، به خصوص اگر کاری باشد 
که کودک امروز را بشناسد. گاهی شاهد 
برخی از آثار ویژه کودکان و نوجوانان 
کودکان  می رسد  نظر  به  که  م  ی ست ه
را اساسا جدی نگرفته اند در حالی که 
اساسا  امروز  کودک  و  نیست  نه  و گ ن ی ا
گذشته  نسل های  کودکان  از  وت  ا ف ت م

ویژه  کار  هم  نارگیل  سریال   . ست ا
خوبی  تولید  گروه  و هم  بود  ن  کودکا
داشت. من هم نقش متفاوتی در این 
کار داشتم و همیشه از نقش های متفاوت 
استقبال کرده ام. درمجموع حضور در این 

سریال چالش بانمکی برایم بود.

-شما نقش وروره را در این سریال 
اشاره  که  همانطور  و  می کنید  ی  ز ا ب
محسوب  هم  متفاوتی  نقش  د  ی د ر ک
ویژگی هایی  چه  نقش  این  د.  و ش ی  م
داشت که شما را برای ایفای آن وسوسه 

کرد و پذیرفتیدش؟

*وروره از این زاویه برایم کاراکتر 
جالبی بود که هرچند قرار بود کاراکتر 
حال  عین  در  اما  باشد  داستان  ی  ف ن م
تمام تالش خودمان را کردیم و حمزه 
را  صالحی هم خیلی هوشمندانه متن 
شیرینی  یک  که  بود  نوشته  ونه  گ ن  ی ا
و ناتوانی خاصی هم در این شخصیت 
شاهد باشیم. این کاراکتر در عین ادعا 
همین  به  دارد.  ضعف  انمندی،  و ت ه  ب
شاید  مخاطب  لحظاتی  در  هم  ل  ی ل د
قطب  این  از  را  ویژه ای  قدرت  ر  ظا ت ن ا
با  ناگهان  اما  باشد  داشته  ستان  دا شر 
اتوانی و بی قدرتی او مواجه می شود.  ن

وروره  به  جذابی  وجوه  یژگی  و ن  ی ا
بخشید که آن را از حالت یک کاراکتر 
تخت و یکدست خارج کرد. اینکه این 
کاراکتر کلیشه ای نبود باعث شد که آن 

را دوست داشته باشم.

-از ارتباط با کاراکترهای عروسکی 
نارگیل هم بگویید. چگونه با آنها تعامل 

داشتید؟
 3 این  که  است  این  یت  ع ق ا و *
بی نهایت  ظاهر  عروسکی،  تر  ک ا ر ا ک
در  که  تایمی  هر  واقعا  دارند.  نی  ی ر شی
شخصا  می شدیم،  بی کار  ضبط  ل  طو
دوست داشتم در کنار این عروسک ها 
باشم و از نزدیک آن ها را ببینم. جدای 
عروسک های  دارند،  که  راکتری  ا ک ز  ا
شیرینی بودند که عروسک گردانی بسیار 
خوبی هم داشتند. صداپیشه های آن ها 
هم 3 تن از دوستان قدیمی و هنرمندان 
شاخص این حوزه هستند. از محمدرضا 
علیمردانی گرفته تا مجید آقاکریمی و 
هومن حاجی عبدالهی. هر 3 اینها آنقدر 
هنرمند هستند که می توان انتظار داشت 
در خروجی هم عروسک ها همین اندازه 

شیرین و دوست داشتنی شده باشند.

-درباره ترکیب بازیگران سریال و 
مشخصا نقش مقابل خودتان یعنی تورج 

نصر هم کمی بگویید؟
این سریال،   را شکر گروه  *خدا 
عوامل  و همه  بود  بسیار خوبی  ه  گرو
از دوستان بنده بودند. هیچ مشکلی در 
طول کار نداشتیم و همه چیز خیلی خوب 
و حرفه ای بود. فکر می کنم درمجموع 
و  خوش ریتم  اثر  هم  کار  جی  و خر
دوست داشتنی ای شده است. باید منتظر 

بمانیم و ببینیم مخاطب هم می تواند با 
آن ارتباط برقرار کند یا خیر؟ آقای تورج 
عرصه  در  همواره  حقیقتا  هم  ا  ر صر  ن
دوبله دیده بودم و به حدی حضورشان 
در اینجا برایم متفاوت بود که لذت بردم. 
دوست داشتنی ای  بسیار  پارتنر  ن  ا ش ی ا
بودند. شخصا بسیار اهل تمرین کردن 
تمرین  در  که  پارتنرهایی  و  م  ست ه
همراهی می کنند را خیلی دوست دارم. 
آقای نصر هم از این منظر بسیار همراه 
بود. بارها و بارها صحنه ها را باهم تمرین 
با  شدن  هم بازی  تجربه  و  دیم  ر ک می 
ایشان برایم بسیار تجربه ارزشمندی بود.

سریال  تنها  به عنوان  یل  گ ر ا ن -
ویژه کودک و نوجوان در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شده است. فکر می کنید 
چرا تا این اندازه شاهد کمبود تولیدات در 
این حوزه هستیم و آیا نارگیل می تواند 

مسیر تازه ای را باز کند؟
*این مسیر باز شده و مطلع هستم 
قابل توجهی  تعداد  حاضر  حال  ر  د که 
سریال ویژه کودک و نوجوان در شبکه 
نمایش خانگی در دست تولید قرار دارد. 
به نظرم حوزه کودک و نوجوان همواره 
جای کار دارد و بیشتر از این ها باید در 
این حوزه کار کنیم. به ویژه برای کودک 
سخت گیرتر  هم  که  امروز  وان  ج و ن و 
به  راحت تری  دسترسی  هم  و  ست  ا
انیمیشن ها و فیلم های متعدد در فضای 
مجازی دارد. کودک امروز توانمندی ها 
نمی  توان  که  دارد  رسی هایی  ست د و 
به راحتی او را تحت تأثیر قرار داد و این 

ویژگی کار ما را سخت تر کرده است.

نارگیل  ویژگی های  از  کی  ی -

افسانه  یک  از  آن  داستان  س  ا ب ت ق ا
اثر  این  در  تخیل  و  خیال  قوه  ست.  ا
پررنگ است و این یکی از گمشده های 
سینمای امروز ماست که به شدت درگیر 
واقع گرایی شده است. از این منظر چقدر 
متفاوت  تجربه ای  را  نارگیل  ان  و ت ی  م

برای مخاطب محسوب کرد؟
بسیار مهم است که  نکته  ین  *ا
به آن اشاره کردید. معتقدم مهمترین 
انجام  باید  هنرنمایشی  هر  که  ری  ا ک
دهد، گسترش دامنه خیال و تخیل در 
ذهن مخاطب است. ما داریم از فضای 
خیال فاصله می گیریم و همین اتفاق هم 

باعث شده دنیای امروز کمی زشت شود. 
چیزهایی که در دنیای امروز می بینیم،  
زیبا نیست و بهتر است خیال ورزی را 
تمرین کنیم. اگر ما بتوانیم زیبایی ها را 
تخیل کنیم،  شاید بتوانیم روزی آن ها 
را واقعی کنیم. کارهای کودک اساسا 
در  و  باشند  داشته  را  ویژگی  این  د  ی ا ب
اکثر کارها هم غالبا وجه خیال در این 
آثار پررنگ است. من از افرادی هستم 
که انیمیشن های روز را می بینم،  چرا که 
گاهی به آن فضای خیالی و عاری از 
گناه نیاز دارم. نارگیل هم این ویژگی 
را دارد که در یک فضای رویاگونه و 

افسانه ای روایتگر تقابل خیر و شر باشد.

-از حضور در شب هاي مافیا هم 
برایمان بگویید؟

*شب هاي مافیا کار بسیار جدید 
و جذابي بود که افتخار حضور در آن 
را داشتم. به نظرم ساخت برنامه هایي با 
موضوعات جدید و ساختارهاي متفاوت 
مي تواند مخاطبان را به سمت خود جذب 
کند. شب هاي مافیا مسابقه جذابي بود 
که این روزها خیلي ها آن را یاد گرفته اند 
و به نظرم پتانسیل این را دارد که بیش 

از این ادامه داشته باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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روزهــا  ایــن  لي کــه  ا ح ر  د
ســینما  و  تلویزیــون  ات  د ـ ـ ی ل و ت
بازیگــران  اوج گرفتــه، برخــي 
را  پــرکاري  هــاي  ز و ر ز  ـ ـ ی ن
ــن  ــي از ای ــد. یک ــپري مي کنن س
نظام دوســت  عیمــه  ن  ، ا چهره هــ
بازیگــر دوست داشــتني و محبــوب 
ــاال  ــه ح ــن عرصــه مي باشــد ک ای
در ژانرهــاي مختلــف حضــور پیــدا 
مي کنــد، از کار کــودک گرفتــه تــا 

ســریال هاي درام...
نعیمــه نظام دوســت کــه ایــن 
روزهــا مشــغول بــازي در مجموعه 
تلویزیونــی کلبــه عموپورنــگ، 
ــه  ــن مجموع ــاره ای ــد درب مي باش
ژانــر کودک گفــت: تصویربــرداری 
مجموعــه کمــدی کلبــه عمــو 
پورنــگ بــه کارگردانــی احمــد 
درویشــعلی پور و تهیه کنندگــی 
ده و حضــور  ــزا ن اجا ق آ مســلم 
ــدم  ــه معتق ــی ک ــوش فرضیای داری
ســوپر اســتار عرصــه کودک اســت 
ــد  ــه خواه ــان ادام ــط آب ــا اواس ت
ــام مــاه  ــان ای داشــت و بعــد از پای
صفــر بــه روی آنتــن خواهــد رفت.

ر  د ـت  ـ س و د م  ا ظ ن ه  ـ ـ م ی ع ن
ــن  ی خر آ ـون  ـ م ا ر ی پ ــي  ی گو ت ف گ
فعالیت هــای خــود در عرصــه 
بازیگــری گفــت: بــه دلیل آشــنایی 
3۰ ســاله و همــکاری پرقدمــت 
بــا آقــای جــودی تهیه کننــده 
ســریال زن زندگــی، مــرد زندگــی 
و همینطــور لمــس جنــس کار های 
غالمرضــا رمضانــی کارگــردان 

و  ل  ا ی ر ـ سـ ــن  ی ا ول  ا خــش  ب
ــه از مدرســه  خاطــرات خوشــی ک
ــاخته های  ــه از س ــا ک مادربزرگ ه
او بــود داشــتم ترغیــب شــدم 
حضــور در پــروژه زن زندگــی، 
مــرد زندگــی را بپذیــرم و در کنــار 
نقش آفرینــان دیگــر در جهــت 
ــن  ــم ای ــتن پرچ ــه داش ــاال نگ ب
مجموعــه همــکاری داشــته باشــم.

وی کــه در ایــن ســریال نقش 
شــخصیت مرجــان را برعهــده دارد 
بیــان کــرد: ایــن ســریال در زمــره 
آثــار اجتماعــی و رئــال اســت کــه 
در بســتر کمــدی موقعیــت ســاخته 
شــده و طنــز ِصــرف نیســت و 
ــرای  ــا ب ــف فض ــل تلطی ــه دلی ب
مخاطــب در برخــی از ســکانس ها 
و پالن هــای آن موقعیت هایــی 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بتواننــد 
ــاه  ــه ای کوت ــرای لحظ ــد ب هرچن
ــاری  ــردم ج ــان م ــر لب ــده را ب خن

ســازد.
نعیمــه نظام دوســت دربــاره 
ســهم شــخصیت مرجــان در رونــد 
پیشــبرد ســریال زن زندگــی مــرد 
ــان  ــت: مرج ــار داش ــی اظه زندگ
از شــخصیت های اصلــی ایــن 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــت، ام ــریال اس س
ایــن مجموعــه بــه نوعــی گروهــی 
ســاخته شــده، همــه بازیگــران 
آن ســهم یکســانی در پیشــبرد 
فیلمنامــه و داســتان آن دارنــد و در 
واقــع همــه ســعی داریــم تــا قصــه 
ــای  ــه واقعیت ه ــه ک ــن مجموع ای

ــی  ــا نگاه ــاع را ب ــی و اجتم زندگ
ظریــف توصیــف و یــا گاهــی 
ــا  ــد، ب ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق م
موفقیــت جلــو ببریــم. ســریال زن 
زندگــی مــرد زندگــی بــا روایــت و 
ــی  ــه در زندگ ــی ک ــد موضوعات نق
مشــترک فقــط در حــد ســوء تفاهم 
ــا  ــی ب ــا برخ ــتند، ام ــرح هس مط
ــزرگ انگاشــتن آنهــا خــود را در  ب
مســیر عملکرد هــای عجوالنــه 
ــی  ــط قرارم ــب رواب ــی تخری و حت
دهنــد ســعی دارد تاثیــر و ضــرورت 
گفتگــو بیــن زوجیــن را علی رغــم 
وجــود تفاوت هــای فرهنگــی 
ــان  ــع در پای ــد و در واق ــد کن تاکی
هــر قســمت بــا یــک نتیجه گیــری 

ــد. ــی بده ــی درس زندگ اخالق
ایــن بازیگــر محبــوب در 
ــاي  ــري از صحبت ه ــش دیگ بخ
ی  ا ـ ـ ه ه  ف ل و م ه  ر ا ـ ـ ب ر د د  و ـ ـ خ
ــران  ــت بازیگ ــدگاری و موفقی مان
ــت:  ــی گف ــار نمایش ــه آث در عرص
چــون بازیگــری کاری گروهــی 
ــد  اســت کــه همــه در جهــت رون
ل  ـ ـ ی کم ت و  ن  ا ت ـ ـ س ا د د  ر ب ـ شـ ی پ
شــخصیت های یکدیگــر در تــالش 
هســتند، بنابرایــن عملکرد هــای 
ــا  ــل بازیگــران ب ــر تعام ــق ب منطب
یکدیگــر و در کنــار آن تعامــل بــا 
ــد  ــه می توان ــردان و فیلمنام کارگ
نقــش موثــری در تضمیــن موفقیت 
و مانــا بــودن نقــش آفرینان داشــته 
ــر از  ــر بازیگ ــن ه ــد، همچنی باش
یکســری خالقیــت، تجربــه و تبحر 

مختــص بــه خــود در عرصــه بازی 
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــد اس بهره من
ــراه  ــود هم ــا خ ــروژه ب ــر پ در ه
می کنــد از ایــن رو اگــر همــه ایــن 
ــار هــم  ــه درســتی در کن ــوارد ب م
قــرار بگیرنــد نــه تنهــا اثــری کــه 
ــتقبال  ــورد اس ــود م ــاخته می ش س
جامعــه قــرار خواهــد گرفــت بلکــه 
مانــدگاری بازیگــران را نیز تضمین 
می کنــد. ســکانس تزریــق فیلــر در 
آرایشــگاه در مجموعــه زن زندگــی 
ــخصیت  ــط ش ــی توس ــرد زندگ م
مرجــان ســمبل نتیجــه نارضایتــی 
برخــی افــراد از ظاهــر خــود و 
تــالش بــرای در هــم شــکنی ایــن 
نارضایتــی و حتــی گاهــا از مســیر 
نادرســت اســت کــه ســرانجام 
آســیب های روحــی و روانــی 
بســیاری را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. شــخصا معتقــدم ایــن 
ــر در ایجــاد  موضــوع بســتری موث
تعامــل کاربــردی بیــن بازیگران در 
ــدگار  ــای مان ــق نقش ه جهــت خل
خواهــد بــود و همچنیــن بــا ایجــاد 
ــن دو  ــگ بی ــازی هماهن ــه ب زمین
شــخصیت بــه عنــوان زوج هنــری 
خواهیــم توانســت کاراکتر هــا را 
ــد  ــه رش ــی ب در مســیر دســت یاب
ــر  ــه بهت ــای هرچ ــی در ایف و تعال

شــخصیت ها یــاری رســانیم.
خــش  ب ر  د ر  ـ گـ ی ز ا ب ـن  ـ ی ا
دیگــري از صحبت هــاي خــود 
ــر  ــدوارم وزی ــه امی ــان اینک ــا بی ب
جدیــد فرهنــگ و ارشــاد در جهــت 

امنیــت شــغلی، بیمــه بیــکاری و به 
ویــژه اســکان هنرمنــدان تمهیداتی 
ــرد  ــر بگی ــدی در نظ ــی و ج عمل
افــزود: تولیــد آثــار نمایشــی فاخــر 
ــد تخصیــص بودجــه  ــا نیازمن و مان

ــار اســت  ــه ســازندگان آث بیشــتر ب
از ایــن رو می طلبــد تمهیداتــی 
مــدون بــرای تولیدکننــدگان عرصه 
ــران در  ــی بازیگ ــازی و حت فیلمس
ــن قشــر  ــا ای ــه شــود ت نظــر گرفت

دست شــان در زمینــه ســاخت و 
پرداخــت درد هــای جامعــه درقالــب 

ــد. ــر باش ــار نمایشــی بازت آث
نعیمــه نظام دوســت کــه در 
فیلم هایــی، چــون هزارپــا، آذر، 

ســن پترزبورگ، آپاچــی، توفیــق 
ــز  ــاری و کنســرت روی آب نی اجب
ــه اســت  ــش پرداخت ــای نق ــه ایف ب
ابــراز کــرد: امیــد اســت در فضــای 
جدیــدی کــه وزیــر منتخــب وزارت 
ــرای  ــگ و ارشــاد اســالمی ب فرهن
ــه  ــر زمین ــگ و هن ــالی فرهن اعت
ــرایط و  ــرد، ش ــد ک ــازی خواه س
نــگاه ویــژه بــه پیشکســوتان عرصه 
هنــر بــه ویــژه هنــر بازیگری شــود 
ــکل دادن  ــه ش ــه ب ــن توج همچنی
فرهنــگ و هنــر کــودکان و حتــی 
ــا  ــه و ی ــب برنام ــان در قال نوجوان
ــن  ــی از مهمتری ــار نمایشــی یک آث
ــود  ــوب می ش ــی محس عملکرد های
کــه متاســفانه ایــن روز هــا در زمــره 
ــن رو  ــع شــده از ای ــت واق مهجوری
ــن بخــش  ــن ای ــان انداخت ــه جری ب
مهــم و موثــر همــت و همّیــت همه 

ــاز دارد. جانبــه نی
ایــن بازیگر ســینما و تلویزیون 
ــخ  ــران تاری ــه بازیگ ــان اینک ــا بی ب
مصــرف ندارنــد اظهــار داشــت: 
ــدگان  ــه کنن ــان و تهی از کارگردان
ــد  ــه تولی ــت دارم در زمین درخواس
آثارشــان در کنــار بازیگــران چهــره 
ــی کــه  ــه و تبحــر بازیگران از تجرب
کمتــر بــرای کار دعــوت می شــوند 
ــب  ــه برچس ــرا ک ــد چ ــره گیرن به
ــوزه  ــه ح ــرف ب ــخ مص ــدم تاری ع
هنر بــه ویــژه بازیگــری و بازیگران 
ــری  ــه هن ــرای جامع ــی ب درد بزرگ
محســوب می شــود کــه بایــد مــورد 

بازبینــی قــرار گیــرد.

مشکالت هنرمندان در روزهاي کرونایي

نعیمه نظام دوست: این روزها بسیاري از هنرمندان مهجور هستند!


