
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

قیمت  گذاری دستوری موجب تورم و فساد می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر 
اینکه پارس جنوبی گلوگاه توسعه صنعت گاز کشور 
است، اظهار کرد: کارکنان پارس جنوبی در خط مقدم 

جبهه اقصادی کشور هستند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از وزارت نفت، مجید 
چگنی، در جریان سفر دو روزه به عسلویه در جمع کارکنان 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، با تبریک هفته وحدت گفت: 
محیط  با  و  کردم  کار  پتروشیمی  در  سال  من حدود هشت 
عملیاتی کاماًل آشنا هستم. همان طور که می دانید واحدهای 
پتروشیمی واحدهای حساسی هستند، چه به لحاظ فرآیندی 

و پیچیدگی و چه تأسیسات و تجهیزاتی که دارند.
صفحه 3

دنیای جوانان بررسی کرد؛

طالق عاطفی، دالیل و راهکارها

شرایط واردات خودرو فراهم نیست
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  گفت: 
مخالفتی با موضوع واردات خودرو اعالم 
نکرد، اما گفت باید شرایط آن فراهم شود که در 

حال حاضر فراهم نیست.
محسن صالحی نیا در حاشیه برگزاری پنجمین 
میز داخلی سازی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه شورای نگهبان ایراداتی به ویژه در 
موضوع منشا ارز برای واردات خودرو اعالم کرده 
که باید برطرف شود، تصریح کرد: وزارت صنعت 
تابع تصمیمات جامع و نهایی خواهد بود که پس 

از جمع بندی به عنوان قانون اعالم خواهد شد.  
صفحه اول

پایان دورکاری کارکنان دولت از اول آبان ماه
صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
فهیم: ریاست 

سازمان صداوسیما 
باید برنامه هاي 

جدي ارائه دهد

1ورزش
می خواهم بهترین بازیکن جهان شوم

اين روزها بيش از هر زمان ديگري رسانه ملي مورد انتقاد 
قرار مي گيرد چرا كه نه تنها در سال هاي اخير تالشي در جهت 
بهبود كمي و كيفي آثارش نداشته بلكه حاال با نظارت شديد و 
سانسورها و مميزي ها روي آثار شبكه نمايش خانگي، به نظر 
مي رسد كه اين رسانه را نيز با مشكل شديدي مواجه كرده و 

حاال كيفيت آثار آن را هم تنزل خواهد داد.

صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران، درباره سیر تا پیاز اتفاقاتی که 
در این چند ماه برایش رخ داده، صحبت کرد.

صابر در لیگ ملت ها یکی از بهترین های ایران بود که مزد این 
درخشش حضور در لیست تیم ملی ایران برای مسابقات المپیک بود. این 
ستاره ۲۲ ساله در توکیو نیز هر گاه که به کار گرفته شد، درخشان عمل 
کرد اما اوج کار کاظمی مسابقات آسیایی و بعد از آن جام باشگاه های 
آسیا بود؛ جایی که او با وجود مصدومیت عملکرد حیرت انگیزی را از خود 
به نمایش گذاشت و ارزشمندترین بازیکن هر دو تورنمنت لقب گرفت.

سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد دالری در پارس جنوبی  بخشودگی گازبهای 
بیش از ۳ میلیون مشترک تهرانی در6 ماه گذشته
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با 
بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار قبض با گازبهای رایگان 
در تابستان امسال صادر شده است، افزود: این طرح همسو با حمایت 
از حقوق مشترکان خانگی )مسکونی( کم مصرف است و می تواند عامل مهمی 

برای تشویق مصرف کنندگان گاز طبیعی برای مصرف بهینه باشد.
صفحه 3

کمتر  که  شرایطي  در  و  کرونایي  روزهاي  در 
فیلمسازي راضي به اکران فیلمش در سینماها مي شود، 
خصوصا اگر بداند که فیلمش مي تواند فروش خوبي 
گرفتند  تصمیم  که  بودند  دینامیت  سازندگان  این  باشد،  داشته 
فیلمشان را روانه سالن هاي سینما کنند تا هم به سینما کمک کرده 
باشند و هم به دیگر فیلمسازان نشان دهند که مردم سینمادوست 

در این شرایط هم از فیلم هاي خوب استقبال مي کنند. حاال مسعود 
اطیابي، کارگردان این فیلم سینمایی مي گوید: از هفته آینده سینمای 
ایران رنگ تازه ای به خود می گیرد و اکران موفقیت آمیزتری برای 
فیلم های روی پرده رخ خواهد داد به همین خاطر من فکر می کنم 

اکران اصلی دینامیت، از هفته آینده شروع می شود.
صفحه 4

 با دینامیت به گیشه سینماها کمك کردیم
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

قیمت  گذاری دستوری موجب تورم و فساد می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: هیچ کسی چک سفید 
امضا به هیچ تولیدکننده در صنایع 
لوازم خانگی نداده است و نباید هیچ 
از صنایع ما تبدیل به صنایع  کدام 

گلخانه ای بشوند.
سخنگوی  مرحبا  غالمرضا 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی 
دنیای جوانان، با اشاره به دستور مقام 
ممنوعیت  بر  مبنی  رهبری  معظم 
ورود لوازم خانگی تولید کره جنوبی 
به ایران گفت: ما باید چند مبحث را 
در بحث لوازم خانگی کنار یکدیگر 
قرار بدهیم موضوع اول رفتار دولت 
کره جنوبی بود که اعالم کرد مبالغ 
بلوکه شده ایران و بدهکاری شان به 
ایران را پس نمی دهند و شرط کردند 
که اگر این مبالغ آزاد شد به جای آن 
می توانید لوازم خانگی خرید کنید و 
رفتار نوعی  این  ببرید که  ایران  به 
زورگویی بود و ما به هیچ وجه زیر 
آنها  و  نمی رویم  زورگویی  این  بار 
باید به صورت کامل اموال ما را در 
خودمان  ما  و  دهند  قرار  اختیارمان 
به هر نوعی که مصلحت می دانیم 
هزینه کنیم و ما به دولت های بزرگتر 

از کره جنوبی هرگز باج ندادیم. 
وی ادامه داد: تدبیر درست مقام 
کاالی  تا  شد  باعث  رهبری  معظم 
کره  از  مصرف  آماده  و  شده  تولید 
جنوبی وارد نشود البته شرکت هایی 
در داخل هستند که تحت لیسانس 
شرکت های خارجی و استاندارد آنها 
را تولید می کنند و  کاالهای خوبی 
این کاالها به دست کارگران توانمند 

ایرانی تولید می شود.
هم  اینکه  به  اشاره  با  مرحبا 
اکنون حدود 3۰۰ هزار نفر کارگر در 
بخش صنایع لوازم خانگی ما مشغول 
به کار هستند گفت: حدود 6۰ درصد 
تولید  لوازم خانگی  بازار توسط  نیاز 
ظرفیت  که  می شود  تامین  داخل 
لوازم  از  باید  قطعا  و  است  بزرگی 
حمایت  آن  تولید  و  داخل  خانگی 
شود و فرصتی باید بدهیم که این 
را  خودشان  داخلی  بازار  در  صنایع 

نشان بدهند. 
نباید  اینکه  به  اشاره  با  مرحبا 
به  تبدیل  ما  صنایع  از  کدام  هیچ 
فزود:  ا بشوند  گلخانه ای  صنایع 
منظور از گلخانه ای این است که ما 
دروازه ها را ببندیم و یک محیط گرم 
و سرد مصنوعی ایجاد کنیم و آنها در 

شرایط مصنوعی ادامه حیات بدهند. 
زیرا چنین وضعیتی نه به نفع بازار 
است نه به نفع مردم است و نه به 
نفع صنایع و در هیچ کجای دنیا هیچ 
صنعتی با این شرایط نتوانسته ادامه 
نتیجه نگاه گلخانه ای  حیات بدهد. 
به صنعت می شود آنچه که بر سر 

خودروسازی داخلی رخ داده است.
وی ادامه داد: صنعت و تولیدات 
صنعتی باید در یک فضای طبیعی 
رشد  رقابت  در  و  غیرگلخانه ای  و 
باعث  که  است  رقابت  این  و  بکند 
می شود استانداردها هر روز افزایش 
باال  دنبال آن شاهد  به  و  پیدا کند 
رفتن کیفیت خدمات پس از فروش 
و بخش های دیگر خواهیم بود و در 
نهایت به نفع بازار و مصرف کننده 

نهایی هم هست.

هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنایع  به  امضا  سفید  چک  کسی 
افزود:  است  نداده  خانگی  لوازم 
با  که  شود  ایجاد  تصور  این  نباید 
ایجاد شرایط مصنوعی و نیاز بازار 
می تواند  فردی  هر  و  شرکت  هر 
کیفیتی  نوع  هر  با  را  کاالیی  هر 
بازار عرضه کند و  تولید کند و در 
نیازش  دلیل  به  نیز  کننده  مصرف 
مجبور باشد آن را بخرد زیرا تولید 
باعث  تنها  نه  بی کفیت  کاالی 
می شود  کننده  مصرف  نارضایتی 
کاال  قاچاق  تشدید  باعث  بلکه 
بخصوص  قیمت ها  ینکه  ا هم  و 
افزایش  را  خارجی  کاالی  قیمت 
در  بی اعتمادی  باعث  و  می دهند 
و  می شود  مصرف کنندگان  و  بازار 
در ادامه نیز به ضرر صنایعی خواهد 

مصنوعی  وضعیت  این  در  که  بود 
بقا  امکان  و  می دهند  حیات  ادامه 

نخواهند داشت.
ز  ا یت  حما  : د و فز ا حبا  مر
به  باید  لوزام خانگی  داخلی  صنایع 
تامین  و  مالی  حمایت های  شکل 
تسهیل  قطعات،  تامین  نقدینگی، 
ورود تکنولوژی و قطعات مورد نیاز، 
ایجاد تشویق های مالی برای خرید 
لوازم داخلی توسط مصرف کنندگان 
از طریق اعطای کارت های اعتباری 
در  بتوانند  داخلی  صنایع  تا  باشد 
اگر  و  کنند.  رشد  رقابتی  بازار  یک 
ایجاد  مصنوعی  شرایط  بخواهیم 
کنیم همان اتفاقی که برای صنایع 
صنایع  برای  داد  رخ  خودروسازی 

لوازم خانگی نیز ایجاد می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی 

این سوال که  به  پاسخ  در  مجلس 
برخی شرکت ها به صورت سی کی 
در  و  می کنند  وارد  را  قطعات  دی 
قیمت  به  و  می کنند  مونتاژ  داخل 
باالتری می فروشند گفت:  ممنوعیتی 
که برای واردات تعیین شده مربوط 
به واردات کاالی آ ماده و تکمیل شده 
است و ما به دنبال این هستیم که 
صنایع داخلی ما کار کنند و کارگران 
ما نیز مشغول به کار باشند و اگر این 
شرکت ها با تاسیس کارخانه در داخل 
کارگیری  به  و  تکنولوژی  انتقال  و 
کارگران داخلی اشتغال ایجاد کنند 
مشکلی به وجود نمی آید و اشکالی 
ندارد و البته با توجه به نوع کیفیت 
شده  استفاده  که  فناوری  و  کاال 
نیز  قیمت هایی  تفاوت   دارد  امکان 
ایجاد شود و هر چند قیمت ها باید 
باشد که مصرف کننده  به گونه ای 
داخلی توانایی خرید را داشته باشد 

و متعادل باشد .
که  معتقدم   : داد  ادامه  وی 
حل  ه  را دستوری  قیمت گذاری 
کاال  یک  قیمت  و  نیست  مناسبی 
را در بازار باید فاکتورهایی همچون 
کیفیت، عرضه و تقاضا تعیین کند. 
شده  تمام  قیمت  یک  کاال  هر 
درصد  یک  و  دارد  کارخانه  برای 
که  دارد  استاندارد  عملیاتی  سود 
تعیین  تقاضا  و  عرضه  اساس  بر 
هرگز  دستوری  قیمت  اما  می شود 
نیز  امروز  همین  و  نیست  راهگشا 
خانگی  لوازم  بازار  در  که  شاهدیم 
دو فروشگاه را نمی توانیم پیدا کنیم 
که یک جنس را به یک قیمت واحد 

بفروشند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفتی 
اما  نکرد،  اعالم  خودرو  واردات  موضوع  با 
در  که  شود  فراهم  آن  شرایط  باید  گفت 

حال حاضر فراهم نیست.
برگزاری  حاشیه  در  صالحی نیا  محسن 
خودرو  صنعت  سازی  داخلی  میز  پنجمین 
شورای  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در 
منشا  موضوع  در  ویژه  به  ایراداتی  نگهبان 
ارز برای واردات خودرو اعالم کرده که باید 

صنعت  وزارت  کرد:  تصریح  شود،  برطرف 
بود  خواهد  نهایی  و  جامع  تصمیمات  تابع 
که پس از جمع بندی به عنوان قانون اعالم 

خواهد شد.  
برنامه  درباره  دامه  ا در  نیا  صالحی 
وزیر صنعت،  از سوی  شده  ارائه  صادراتی 
میلیون  یک  صادرات  و  تجارت  و  معدن 
 : د کر ر  ظها ا  ،۱۴۰۴ ل  سا تا  ه  ستگا د
هی  ا همر با  مینه  ز ین  ا ر  د ی  مه ا نا بر
مجموعه  و  زان  سا قطعه  زان،  خودروسا

تدوین  حال  در  صنعت  وزارت  و  سازان 
نهایی جزئیات آن  از تدوین  است که پس 

رسید.   خواهد  عموم  استحضار  به 
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت 
در  کرد:  تصریح  نیز  ناقص  خودروهای 
شده  مقرر  ناقص  وهای  ر خود موضوع 
این  از  عمده ای  بخش  ماه  آبان  آخر  تا 
خودروسازان  پارکینگ  کف  از  خودروها 
آینده  در  شده  مقرر  همچنین  شود.  خارج 
۱۵ روز در  تا   ۱۰ نزدیک خودروها حداکثر 

بمانند.   باقی  پارکینگ خودروسازان  کف 
وزارت  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
طرح  زمینه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عرضه خودرو در بورس نیز تابع تصمیمات 

مجلس و شورای نگهبان است.  
امیدواری  براز  ا ادامه  در  صالحی نیا 
که  روش هایی  تیراژ،  افزایش  با  که  کرد 
به  تامین  زنجیره  در  هزینه ها  کاهش  برای 
سرمایه گذاری،  انجام  و  می شود  گرفته  کار 
کاهش  گفت:  و  یابد  کاهش  خودرو  قیمت 

و  اقتصادی  کالن  شرایط  به  وابسته  قیمت 
نرخ تورم است و نسبی خواهد بود.  

با  پایان  در  ایدرو  عامل  هیات  رئیس 
میلیون  یک  تولید  به  دستیابی  اینکه  بیان 
آینده  سال  در  خودرو  دستگاه  هزار   6۰۰ و 
با  مهم  این  کرد:  تصریح  است،  امکانپذیر 
زنجیره  و  خودروسازان  در  که  توانمندی 
تامین شاهدیم همچنین ظرفیت ۲۰۰ هزار 
خصوصی  خودروسازان  در  که  دستگاهی 

دیده شده، امکان  پذیر خواهد بود.

معاون وزیر صنعت: شرایط واردات خودرو فراهم نیست

ستاره ۲۲ ساله والیبال ایران:
می خواهم بهترین بازیکن جهان شوم

صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران، درباره سیر تا پیاز اتفاقاتی که در این چند ماه 
برایش رخ داده، صحبت کرد.

یکی از قشنگ ترین قصه های والیبال ایران طی سال های اخیر از لیگ ملت 
های ۲۰۲۱ آغاز شد؛ جایی که سرمربی وقت تیم ملی یعنی والدیمیر آلکنو دست به 
یک جوان گرایی جالب زد و در نهایتا صابر کاظمی یکی از بهترین نتیجه های این 

کار بود؛ البته احتماال بهترین آن ها.
صابر در لیگ ملت ها یکی از بهترین های ایران بود که مزد این درخشش حضور 
در لیست تیم ملی ایران برای مسابقات المپیک بود. این ستاره ۲۲ ساله در توکیو نیز 
هر گاه که به کار گرفته شد، درخشان عمل کرد اما اوج کار کاظمی مسابقات آسیایی 
و بعد از آن جام باشگاه های آسیا بود؛ جایی که او با وجود مصدومیت عملکرد حیرت 
انگیزی را از خود به نمایش گذاشت و ارزشمندترین بازیکن هر دو تورنمنت لقب گرفت.

بعد از همه این اتفاقات جذابی که برای صابر کاظمی رخ داد، زمان خوبی بود 
که با او هم صحبت شویم؛ صابر که مصاحبه خاصی در این مدت انجام نداده بود 

حاال حرف های جذابی را مطرح کرده که در اینجا می توانید مشروح آن را بخوانید.
اول از همه در مورد این چند ماه فوق العاده که پشت سر گذاشتی صحبت کن؟ 

تو در ۲۲ سالگی محبوبیت خاصی بین مردم پیدا کرده ای.
صابر کاظمی: واقعا در این چند ماه خیلی فشار روی من بود و اصال تایم برای 
استراحت نداشتم. خیلی میترسیدم خدایی نکرده دچار مصدومیت بشوم ولی من عاشق 
مردمم هستم و واقعا دوست دارم همیشه بتوانم خوشحال شان کنم و همیشه در هر 

شرایطی هرچی توان دارم برای برد تیمم می گذارم.
فکر می کنم شروع درخشش تو لیگ ملت ها بود؛ جایی که بعد از مصدومیت 
امیر غفور به بازیکن ثابت تیم ملی تبدیل شدی و آقای آلکنو هم اقبال زیادی برای 

استفاده از تو  نشان داد.
صابر کاظمی: بله فرصت خوبی برای من اتفاق افتاد که توانستم در این مسابقات 
بازی کنم و خدا را شکر می کنم که توانستم از اعتمادی که به من کردند به نحو 
احسنت استفاده کنم و خودم را ثابت کنم. اقای الکنو مربی بسیار بزرگی هستند و من 

خیلی چیزها از ایشان یاد گرفتم.
تجربه حضور در المپیک چطور بود؟

صابر کاظمی: رفتن به المپیک و بازی کردن در این رویداد بزرگ ورزشی در 
دنیا  قطعا آرزوی هر ورزشکاری هست و من هم واقعا خوشحال شدم از این اتفاق 
و حس خیلی خوبی داشتم ولی ای کاش می توانستیم نتیجه بهتری بگیریم هرچند 
تمام تالش مان را کردیم ولی متاسفانه نشد که بشود.من خیلی امید دارم به والیبال 

ایران که حتما در المپیک بعدی نتیجه ی خیلی بهتری بگیریم
اوج کار تو مسابقات آسیایی بود که توقف ناپذیر بودی و آن جا بیش از قبل 

خودت را در دل مردم جا کردی.
صابر کاظمی: قهرمانی در مسابقات آسیایی واقعا لذت بخش بود. از یک طرف 
حس ناراحت کننده ای برای جبران نتیجه المپیک  داشتیم و از طرف دیگر خوشحال 
بودیم که با قهرمانی می تونیم دل مردم را دوباره شاد کنیم و واقعا در تمرینات قبل 
مسابقات از جان و دل مایه گذاشتیم، هم دل شدیم و متعهد به بازگشت با قهرمانی.

تو در دو بازی آخر تیم ملی با مصدومیت بازی کردی، حتی علی اصغر مجرد می 
گفت هنگام باال پایین پریدن خون در دهانت جمع می شد.

زمین  از  برنده  که  داشتم  دوست  فقط  و  نبود  مهم  برایم  واقعا  کاظمی:  صابر 
بیرون بیایم.

در پایان بازی ها هم که به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات معرفی شدی.
صابر کاظمی: حس خیلی خوبی است که آدم ارزشمند ترین بازیکن مسابقات 
بشود. من همیشه تورنمنت های والیبال را نگاه می کردم و آخر مسابقات که بازیکنان 
برتر در هر پست را اعالم می کردند واقعا دلم می خواست یک روزی من هم بهترین 
باشم، وقتی بعد بازی قهرمانی اسم من را صدا زدند به عنوان ارزشمند ترین بازیکن 
مسابقات، خیلی خوشحال شدم در آن لحظه فقط خدا را شکر کردم و این افتخار هم 

تقدیم می کنم به مردمم و طرفادارانم.
اما مشخص شد قرار  انتظار داشتند که تو استراحت کنی  از آسیایی همه  بعد 
است با تیم سیرجان به جام باشگاه های آسیا بروی؛ مردم نگران وضعیتت بودند، این 

یک ریسک بزرگ نبود؟
صابر کاظمی: درستش این بود که باید استراحت می کردم و بدنم را ریکاوری می 
کردم ولی این دوسالی که سیرجان بازی کردم مدیون سیرجانی ها بودم که توانستم 
دوباره به اوج خودم برگردم و وظیفه ام این بود که برایشان بازی کنم و کمک کنم  و 
به این قهرمانی برسیم و مردم سیرجان را خوشحال کنم. دکتر فرهادی این مجوز را 
به من داده بود که می توانم بازی کنم و با دکتر سیرجان اقای سعادت مهر هماهنگ 

کرده بودند که آسیب را رفع کنند و این اتفاق هم افتاد.

بررسی طالق  به  خواهیم  می  مطلب  این  در  ما 
طالق  اینکه  بپردازیم.  مختلف  های  جنبه  از  عاطفی 
عاطفی چیست؟ ده نشانه طالق عاطفی در بین زوج ها 
شامل چه مواردی می شود؟ تشخیص کمرنگ شدن 
روابط عاطفی چطور اتفاق می افتد؟ تشخیص کمرنگ 
شدن روابط عاطفی چیست؟ درصد احتمال بروز خیانت 

در زمان طالق عاطفی چقدر است؟ و اینکه چطور باید از 
این مرحله بگذریم و همچنین اینکه حکم شرعی طالق 
عاطفی چه چیزی است؟ در صورتی که پس از مطالعه 
نشانه  مورد  در  بیشتری  اطالعات  به  نیاز  مطلب،  این 
کارشناسان  با  توانید  می  داشتید،  عاطفی  های طالق 

ما تماس بگیرید.
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به  خواهیم  می  مطلب  این  در  ما 
های  جنبه  از  عاطفی  طالق  بررسی 
عاطفی  طالق  اینکه  بپردازیم.  مختلف 
چیست؟ ده نشانه طالق عاطفی در بین 
شود؟  می  مواردی  چه  شامل  ها  زوج 
عاطفی  روابط  شدن  کمرنگ  تشخیص 
چطور اتفاق می افتد؟ تشخیص کمرنگ 
شدن روابط عاطفی چیست؟ درصد احتمال 
بروز خیانت در زمان طالق عاطفی چقدر 
این مرحله  از  باید  اینکه چطور  و  است؟ 
شرعی  حکم  اینکه  همچنین  و  بگذریم 
در  است؟  چیزی  چه  عاطفی  طالق 
مطلب،  این  مطالعه  از  پس  که  صورتی 
نیاز به اطالعات بیشتری در مورد نشانه 
های طالق عاطفی داشتید، می توانید با 

کارشناسان ما تماس بگیرید.
“طالق عاطفی” چیست و مهمترین 

دالیل بروز آن چه مواردی است؟
طالق  به  تصمیم  اوقات  گاهی 
یک تصمیم عملی است. در حالی که در 
موارد دیگر طالق امری پیچیده و کاماًل 

احساسی به نظر می رسد.
چه عالئم طالق را به وضوح ببینید 
پایان  باشید،  نکرده  تجربه  را  آن  چه  و 
یک ازدواج ممکن است آزار دهنده باشد.
از شما ممکن  دانیم که برخی  می 
است فکر کنید که همه طالق ها احساسی 
هستند و شما در این باره حق دارید. اما 
در حالی که همه )یا مطمئنًا بیشتر( طالق 
ها احساسات ما را درگیر می کنند، همه 
به دالیل احساسی تصمیم به طالق نمی 
گیرند. برخی از دالیل متداول طالق به 
برمی گردد.  یا مذهب  مالی، دوری  امور 
فرهنگی  و  عملی  های  نگرانی  ینها  ا
است. آنها ملموس هستند. گاهی اوقات 
شود  می  باعث  عملی  های  نگرانی  این 
وقتی در کنار دیگران هستید، با بسیاری 
از سواالت، قضاوت یا حتی همدلی مواجه 
با وجود طالق عاطفی، همه چیز  شوید. 
مرموزتر  و بی احساس تر می شود. ممکن 
است به دوستان و خانواده خود بگویید که 
شما  به  آنها  اما  اید،  شده  متفاوتی  افراد 
نگاه می کنند و تفاوت چندانی احساس 

نخواهند کرد.
نشانه طالق عاطفی در بین زوج ها
ما در این قسمت قصد داریم نشانه 
کنیم.  بررسی  بیشتر  را  عاطفی  طالق 
های  نشانه  ند  توا می  عاطفی  طالق 
داریم  سعی  ما  که  باشد  داشته  مختلفی 
بارزترین آن ها را به شما معرفی نماییم.

۱. شما افراد مختلفی شده اید
افتد.  می  اتفاق  زمان  مرور  به  این 
همه ما در طول زمان تغییرات بسیاری را 
تجربه می کنیم. اما در طالق عاطفی این 
تغییرات به گونه ای است که هر روز منجر 
به دورتر شدن شما از یک دیگر می شود. 
به طور مثال ممکن است در اوایل زندگی 
شما و همسرتان هر دو عاشق فیلم های 
رمانتیک بوده و با هم این دست فیلم ها را 
تماشا کرده باشید؛ اما در گذر زمان، عالقه 
هر دوی شما تغییر کرده و تماشای یک 
فیلم عاشقانه به نظرتان مضحک ترین کار 
می آید. شاید هم احساس کنید همسرتان، 
آن فردی نیست که با او ازدواج کرده اید 
و به صورت کلی او را شخصی بیگانه به 

حساب بیاورید.
همان  کسی  وقتی  اینکه  احساس 
ازدواج کرده  او  با  نیست که شما  فردی 
اید، احساس خوشایندی نیست. وقتی او 
به شخصی تبدیل شده است که احتمااًل 
از ابتدا قرار نبوده باشد. این تغییرات به قدر 
شدید می باشد که ممکن است یک روز 
صبح از خواب بیدار شده و این فکر را با 
خود بکنید که این فرد کیست؟ چرا نمی 

توانم او را دوست داشته باشم؟
۲. خیانت

می  اتفاق  حوزه جسمی  در  خیانت 
مشکالت  یکسری  به  تواند  می  و  افتد 
عملی )مثاًل فاصله یا ناسازگاری جنسی( 
این در حوزه مشکالت  اما  باشد،  مربوط 
تواند  می  زیرا  گیرد  می  قرار  عاطفی 
احساس شما را نسبت به شریک زندگی 
باشید  مایل  اگر  حتی  دهد.  تغییر  تان 
فرصت به او بدهید و از پس آن برآیید، 
آسیب روحی وارد می شود. اعتماد پیوند 
دیگر  شاید  و  دارد  احساسات  با  شدیدی 
خود  زندگی  شریک  به  نتوانید  هرگز 

اعتماد کنید.
3. عدم صمیمیت )نه فقط جنسی(

در  دیگر  تان هرگز  زندگی  شریک 
صحبت  شما  با  داشته  که  روزی  مورد 
نمی کند و معمواًل وقتی صحبتی هم با 
یکدیگر دارید، در نهایت به بحث و جدل 
او جویای حال  منتهی خواهد شد. حتی 
نظر می رسد  به  و  نخواهد شد  نیز  شما 
این موضوع برای او مهم نیست. امیدها 
و  نیست  دیگر مشترک  آروزهای شما  و 
این عدم صمیمت کمی منجر به گیجی 

تان خواهد شد.
۴. کینه

در روابطی که طالق عاطفی وجود 
دارد، کینه شدیدی نیز شکل خواهد گرفت. 
طور  به  که  است  ای  گونه  به  کینه  این 
و مخارج  در یک سری خرج  مثال شما 
ها مانده اید؛ اما همسرتان یک اتوموبیل 
جدید برای خودش خریداری می کند و یا 
کوچک ترین ناراحتی هایی که برای شما 
در گذشته به وجود آمده بوده، با جزییات 

بیان می کند.
روی  بر  عاطفی  طالق  تاثیرات 

زندگی زوجین
پس از آشنایی با مهم ترین نشانه 
های طالق عاطفی، در این قسمت قصد 

را  عاطفی  تاثیرات طالق  و  نتایج  داریم 
بیشتر بررسی کنیم.

آشفتگی
نتیجه  در  عمیق  عاطفی  آشفتگی 
تغییرات عمده زندگی به عنوان فازی از 
نامیده می شود. برخالف  مسائل زندگی 
اختالالت بهداشت روان خود به خودی، 
که  دارد  و مهمی  وقایع خاص  در  ریشه 
توانایی شما در دستیابی به هماهنگی و 
عملکرد عاطفی را از راه های سالم بر هم 
می زند. طالق یکی از شایع ترین مراحل 
استرس  مقیاس  توسط  و  است  زندگی 
رویداد  “دومین  عنوان  به  راهه  و  هولمز 
استرس زا که فرد می تواند بعد از مرگ 
است.  شده  شناخته  کند،  تجربه  همسر 
ممکن است خود را در حال منزوی کردن 
از خانواده و دوستان خود همراه با ناامنی 
عمیق تجربه کنید، به شیوه های مخرب و 
غیرمعمول رفتار کنید، افکار سرزده داشته 
کنید.  زیادی  ناامیدی  احساس  و  باشید 
احساس افسردگی و اضطراب ممکن است 
شما را از تجربه لذت و تصور آینده ای شاد 
برای خود باز دارد. با رواج بیشتر طالق، 
تأثیر  شناسایی  به  شروع  پزشکی  جامعه 
مخرب آن بر سالمتی جسمی و همچنین 
نیاز به درمانهایی کرده است که به طور 
خاص برای حمایت از افرادی که پس از 
طالق درگیر هستند، طراحی شده است.

اختالالت رفتاری غیر عادی
اثرات طالق فقط در حوزه عاطفی 
است  ممکن  بلکه  شود،  نمی  محدود 
که  خاص  رفتاری  اختالالت  طریق  از 
اندازد،  می  خطر  به  را  جسمی  سالمت 
نشان داده شود. یکی از پدیده های شایع 
از  با استرس  افرادی که  به خصوص در 
ازدواج دست و پنجه نرم می  بین رفتن 
کنند، ایجاد الگوی بی نظم غذایی است. 
مزایای  مورد  در  بسیاری  که  حالی  در 
در  اما  کنند،  می  شوخی  طالق”  “رژیم 
و  جدایی  از  پس  وزن  کاهش  حقیقت، 
طالق می تواند نشان دهنده یک واکنش 
فیزیولوژیکی جدی و مخرب و فشار روانی 
باشد. همانطور که روانشناس دکتر جیمز 
هریس، مدیر برنامه اختالالت خوردن در 
داالس،   Presbyterian بیمارستان 
ضربه  شما  وقتی  گوید،  می  یادداشت 
واکنش  یک  بینید،  می  مانند طالق  ای 
از  فیزیکی وجود دارد. شما نمی خوابید، 
وعده های غذایی صرف نظر می کنید و 
احساس استرس می کنید. ضربه و غم و 
اندوه ناشی از طالق بر سیستم لیمبیک 
– جایگاه احساسات – در مغز تأثیر می 
گذارد و این می تواند اشتها را از بین ببرد.
با این حال، کم خوری تنها اختالل 
از  برخی  نیست.  طالق  از  ناشی  غذایی 
آنها برای راحتی عاطفی به غذا روی می 
آورند و منجر به پرخوری می شوند تا با 

درد روانی کنار بیایند.
طالق و سو مصرف مواد

در حالی که برخی بدنبال راحتی در 
طالق  از  پس  بقیه  هستند،  خوردن  غذا 
برای  الکل  و  مخدر  مواد  با  خوددرمانی 
رهایی از درد روانی، پریشانی را تجربه می 
کنند. این امر به ویژه در مورد مردان اخیراً 
طالق گرفته بسیار صدق می کند. یک 
مطالعه نشان داد که مردان مطلقه “تعداد 
ازدواج  در  مردان  از  بیشتر  توجهی  قابل 
های طوالنی مدت نوشیدنی مصرف می 
کنند”. محققان همچنین دریافتند که در 
حالی که زنان مطلقه به طور کلی الکل 
کمتری نسبت به زنان متاهل مصرف می 
کنند، شیوع “حداقل یک مشکل مربوط 
به نوشیدن در زنانی که به مدت طوالنی 
زنانی  به  نسبت  اند،  گرفته  طالق  است 
طور  به  هستند،  متاهل  است  مدتی  که 
قابل توجهی باالتر بود.” هنگامی که بذر 
ازدواج  انحالل  توسط  مواد  مصرف  سو 
کاشته می شود، ضروری است که اثرات 
با افراد  روانشناختی طالق در هماهنگی 

متخصص درمان شود.
رابطه  یک  در  ما  بفهمیم  کجا  از 

عاطفی هستیم؟
نشانه  داریم  قصد  قسمت  این  در 
شما  به  بیشتر  را  عاطفی  روابط  های 
توضیح دهیم که بتوانید، در این مورد با 
خودتان صادق باشید. برای آشنایی بیشتر 
با طالق عاطفی، باید ابتدا شناخت خوبی 

از روابط عاطفی داشته باشید.
تماس مکرر

نیستید،  هم  با  شما  که  هنگامی 
این  با  اغلب  شما  دارید.  مکرر  تماس 
شخص و در ساعت های مشکوک ارتباط 
برقرار می کنید. شما چندین پیام کوتاه، 
ایمیل یا ویدیو اختصاصی را به این شخص 

اختصاص خواهید داد.
به اشتراک گذاری مکرر

می  که  هستند  فردی  اولین  آنها 
خواهید هر خبری را به او بگویید.
فکر کردن به صورت مکرر

این شخص افکار شما را می گیرد 
شما همچنین ممکن است متوجه شوید 
که زمان بسیاری را به خودش اختصاص 

می دهد.
طور  به  خود  دوست  مورد  در  شما 
مداوم فکر می کنید. این فرد هنگامی که 
از خواب بیدار می شود، زمانی که شما در 

شب خوابید در فکر شماست.
شما همچنین ممکن است شروع به 
فانتزی های عاشقانه یا جنسی در مورد 

این شخص کنید.
احساس درک شدن

واقعی  عاطفی  رابطه  فردی  با  اگر 
او شما  باشید، حس می کنید که  داشته 

واقع  به درستی درک خواهد کرد. در  را 
او  با  که  هنگامی  شدن  درک  احساس 
هستید، به درستی فهمیده می شود. حتی 
گاهی این حس به شما دست می دهد که 
هیچ کس مانند او شما را درک نمی کند و 
این شخص تنها فردی است که به درستی 
می تواند تمامی احساسات و افکارتان را 

عمیقًا درک نماید.
مقایسه ناعادالنه

از آنجایی که این شخص به صورت 
خیلی غیرقابل باوری خوب است، شما او را 
با هر فرد نزدیک دیگری در زندگی خود 

مقایسه می کنید.
تجربه  دارای  افراد  برای  نکاتی 

طالق عاطفی
اگرچه ما تمامی تالش خود را در این 
مطلب، برای جلوگیری از طالق عاطفی 
می  عاطفی  طالق  گاهی  اما  گذاشتیم؛ 
تواند الجرم اتفاق افتاده و بسیاری با آن 
این  از  اگر شما هم  به رو می شوند.  رو 
دسته افراد هستید، پیشنهاد می کنیم در 
ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بتوانید 
این مرحله را به سالمت بگذرانید و پس 
از آن بدون هیچ مشکلی دوباره به زندگی 

عادی خود بازگردید.
نونی  قا نحالل  “ا طالق  تعریف 
ارگان صالحیت  یا  دادگاه  توسط  ازدواج 
که طالق  اما هرکسی  است،  دیگر”  دار 
گرفته است می داند که تقسیم دارایی و 
متعلقات، فقط قسمت کوچکی از معنای 

طالق گرفتن است.
عاطفی  طالق  یک  همیشه  تقریبًا 
وجود دارد که همزمان با طالق جسمی 
خاتمه  فرایند  طی  در  اغلب  که  است، 
عدم  شود.  می  گرفته  نادیده  ازدواج 
تشخیص اینکه چقدر تجربه عاطفی می 
تواند قدرتمند باشد، زوجین را در معرض 
خطر احساسات غیر منتظره قرار می دهد 
که پس از نهایی شدن طالق ظاهر خواهد 
شد. امضای حکم طالق فقط یک مرحله 
مهم در روند طالق است و دانستن این 
امر به شما کمک می کند تا برای سفر 

پیش رو آماده شوید.
طالق جسمی مستقیم تر از طالق 
عاطفی است. جدا کردن وسایل، زندگی در 
خانه های جداگانه و نداشتن تماس روزانه 
همه راه های طالق جسمی است. طالق 
عاطفی چندان ملموس نیست و به صبر، 
عطوفت و درک بسیار بیشتری نیاز دارد. 
طالق عاطفی طی زمان اتفاق می افتد؛ 
این یک موضوع ظریف است که نیاز به 

توجه و مراقبت ویژه دارد.
وابستگی های عاطفی در یک ازدواج 
بسیار قدرتمند است. روابط زناشویی غالبًا 
روابظی عمیق و وابسته هستند. در طول 
یک ازدواج، زوجین به یکدیگر، به تعهد 
ایده  و  ابدی  خیال  به  ازدواج،  به  خود 
همه  شوند.  می  وابسته  بودن  خانواده 
اما  هستند،  عادی  های  دلبستگی  اینها 
همچنین مواردی هستند که طالق عاطفی 
را دردناک و متناقض می کنند. ذهن می 
فهمد که ازدواج به پایان رسیده است، اما 
قلب رشته هایی دارد که رها کردن از نظر 
عاطفی را دشوارتر می کند. پس از ازدواج 
دو نفر، به طور ارگانیک بستگی به شریک 
امور،  از  بسیاری  برای  را  خود  زندگی 
حمایت عاطفی و ارتباط احساس خواهند 
کرد. این وابستگی عادی می شود. وقتی 
ازدواج به پایان می رسد، این عادت های 
قدیمی باید از بین بروند و کانون حمایت 

شما باید دوباره هدایت شود.
خود  از  سواالت  این  پرسیدن  با 

شروع کنید:
طالق  از  است  ممکن  چیزی  چه 

عاطفی من جلوگیری کند؟
با  هنوز  که  عاطفی  پیوندهای 

همسرسابق خود دارم چیست؟
در  را  احساساتی  چه  سابقم  همسر 

من ایجاد می کند؟
چه چیزی بیشتر از این در ارتباط با 

همسر سابقم از دست خواهم داد؟
عاطفی  طالق  مدت  بلند  هدف 
شدن  جدا  است.  شدن  جدا  حالت  ایجاد 
با بی توجهی برابر نیست و به این معنی 
می  فراموش  را  اتفاقات  همه  که  نیست 
کنید. جداشدگی هیجانی یک حالت خنثی 
است که می توانید بدون غرق شدن در 
احساسات منفی به آن پاسخ دهید. شما 
هنوز احساسات زیادی را احساس خواهید 
کرد، اما تعامالت شما با همسر سابق تان 
مانند سابق نخواهد بود. وقتی تصمیم به 
و  زندگی  شرایط  گیرید،  می  شدن  جدا 

واقعیت وضعیت خود را می پذیرید.
در  شما  به  کمک  برای  مرحله   ۵

حرکت به سمت جدا شدن
بر حال تمرکز کنید. همانطور که می 
دانید افراد در این مرحله خود را به گذشته 

یا آینده می کشانند، خود را به آرامی به 
این جایی است  واقعیت فعلی برگردانید. 
که شما باید باشید و همان جایی که قرار 

است در حال حاضر باشید.
درگیر پویایی و تعامالت قدیمی با 
باید  کنید  می  احساس  اگر  نباشید.  خود 
پاسخ دهید یا برخی اطالعات را با همسر 
سابق خود به اشتراک بگذارید، مکث کرده 
و چند ساعت یا چند روز صبر کنید. خواهید 
آموخت که همه چیز در طول زمان درست 

خواهد شد.
یا  هنگامی که شما توسط سخنان 
رفتار سابق خود تحریک می شوید، به خود 
یادآوری کنید که در حال کار بر روی جدا 
شدن و تمرکز بر نفس خود هستید. از او 
دور شوید، مودبانه تلفن را قطع کنید یا 
بگویید، “فعاًل قادر به ورود به این مسئله 

نیستم” و ادامه دهید.
عاطفی  حمایت  از  دیگری  اشکال 

را ایجاد کنید.
به خود در مورد پویایی روابط سالم 
آموزش دهید. این به شما کمک می کند 
قدم به عقب بردارید و دید گسترده تری از 
روابط خود با همسرسابق تان داشته باشید. 
در این حالت، راحت تر می توانید رابطه را 
کنار بگذارید وقتی فهمیدید که این یک 

رابطه موثر یا سالم نیست.
محافظت در برابر طالق و رسیدن 

به صمیمیت احساسی
تغییر  حال  در  جنسیتی  های  نقش 

است. مردان به اندازه همسران یا شریک 
سهمیم  خانه  کارهای  در  خود  زندگی 
می  ادعا  اخیر  های  داده  اگرچه  هستند. 
کاهش  حال  در  طالق  میزان  که  کنند 
است، اما هنوز هم مرتبًا اتفاق می افتد. 
برابری جنسیتی در خانه، کیفیت ازدواج یا 
مشارکت هر دو طرف را بهبود می بخشد؛ 
اما با وجود آن، هنوز چیزی ناموفق است.
از طالق  جلوگیری  به  نوبت  وقتی 
به  وظایف  ترجمه  نایی  توا رسد،  می 
ارتباطات احساسی و معنادار قطعه گمشده 

است.
ممکن است تعجب کنید که چگونه 
کار  یک  فقط  زباله  سطل  بردن  بیرون 
ساده نیست و به نظر می رسد در حین 
پیچیده  و  چند الیه  ای  مسئله  مشاجره، 
باشد. برای درک بهتر این موضوع، بهتر 
است ابتدا، مولفه های یک رابطه موفق 

را بررسی کنیم.
سه مولفه یک رابطه موفق چیست؟

چه احساسی دارید؟
چگونه رفتار می کنید؟

بیان  را  خود  احساسات  چگونه 
می کنید؟

برای رسیدگی به تمامی این موارد، 
همکاری دو طرفه نیاز است. از آنجا که 
اکثر ما این پیوند را با دیگری می خواهیم، 
فقط باید بدانیم که چگونه از ابزارهایی که 
در اختیار داریم استفاده کنیم و شروع به 
تمرین عادت های الزم برای القای اینها 

در زندگی روزمره خود نماییم.
چگونه آنچه را که در مورد همسرتان 
می  بیان  ندارید،  دوست  و  دارید  دوست 
کنید) آنچه را که آنها احساس می کنند و 

انجام می دهند(
با به اشتراک گذاشتن نرم ترین و 
آسیب پذیرترین احساسات خود به گونه 
ای پیوند صمیمی ایجاد کنید که تهدیدی 
برای همسرتان نباشد. این کار در حالی 
نیز  شود  می  برآورده  شما  نیازهای  که 

انجام می شود.
رفتارهایی که بزرگ ترین زنگ خطر 

برای طالق هستند؟
نمایش  دهد  می  نشان  مطالعات 
کننده  بینی  پیش  بزرگترین  رفتارها  این 

طالق هستند:
تحقیر
انتقاد

قربانی کردن
ابراز نکردن احساسات

اگرچه این رفتارها در هر رابطه ای 
می توانند سمی باشند، اما اگر به درستی 
این موارد را رعایت کنید، تبدیل به نقطه 
ای مثبت برای تقویت رابطه تان خواهد 
راهی  عنوان  به  را  یک  هر  بیایید  شد. 
در  محافظت  حداقل  یا  جلوگیری  برای 

برابر طالق مطرح کنیم.
غیر  صورت  به  یعنی  تحقیر   .۱
شما  که  بگویید  همسرتان  به  مستقیم 

برتر از او هستید.
نزجار  ا نگرش  این  که  هنگامی 
آمیخته با خشم ایجاد شود، تغییر آن بسیار 

دشوار است، هرچند غیرممکن نیست.
یک سناریوی ساده را می خواهیم  

در این رابطه با شما در میان بگذاریم.
شما  زندگی  شریک  که  هنگامی 
کاری را انجام می دهد که دوست دارید او 

را به خاطر آن کار سرزنش و تحقیر نمایید:
الف( در یک لحظه آرام و دوستانه 

در مورد آن صحبت کنید.
به  را  کارها  آنها  چرا  بفهمید  ب( 
روشی که نادرست است، انجام می دهند.
ج( به آنها مقداری آزادی و احترام 
درست  روش  به  را  کار  این  که  بدهید 

انجام دهند.
کار  انجام  نحوه  از  بالفاصله  یا  د( 

شکایت کنید.
ه( اصاًل چیزی نگویید و انزجار خود 

را برای همیشه مخفی نگاه دارید.
برای  را  باید همه تالش خود  شما 
استدالل های شریک  و  درک روش ها 
کار  این  اگر  دهید.  انجام  خود  زندگی 
به  احترام  دادن  از دست  نکنید، خطر  را 

همسرتان را به خطر می اندازید.
طالق عاطفی

بسیار مهم است که عزیز خود را برابر 
و نه زیردست خود ببینید.

این بدان معنا نیست که نمی توانید 
هرکدام از روشهای منحصر به فرد انجام 
وظایف را داشته باشید. این فقط به این 
معنی است که شما باید با منظره ای از 
چشم او به مسائل نگاه کنید. شیوه های 
منحصر به فرد زندگی آنها را درک کنید 

و آنها را در آغوش بگیرید.
را  کاری  که  است  این  انتقاد   .۲
دهد  می  انجام  شما  زندگی  شریک  که 
آن  به طورکل  و  داده  قرار  بررسی  مورد 

را نفی کنید.
برای جلوگیری از انتقاد نیز می توانید 

روش های زیر را امتحان کنید:
الف( آیا می توانید در مورد این کارها 

با روشی خونسرد و آرام صحبت کنید؟
یا فقط دوست دارید از وی شکایت 

کنید؟
اگر مورد دوم درست باشد، احساسات 
شما در مورد آنچه شما را آزار می دهد می 
تواند به کینه های بزرگتری منجر شود که 
از نظر دیدگاه و ارزش گذاری برای شریک 

زندگی تان غیر قابل قبول خواهد بود.
وقت  موضوع  این  برای  باید  پس 
با  میز  آ مسالمت  صورت  و  رید  بگذا

همسرتان در این مورد بحث نمایید.
اگر شما برای این کار وقت پیدا نمی 
کنید، به یاد داشته باشید که طالق باعث 
جلسه  از  بیشتر  شما  وقت  که  شود  می 

هفتگی با همسرتان باشد.
شاید در دفعات اولیه به نتیجه خوبی 
نرسید، به همین دلیل پیشنهاد می کنیم

دوباره امتحان کنید و ببینید بعد از 
از  جلوگیری  برای  شما  توانایی  ماه  یک 
چنین  اگر  خیر.  یا  یابد  می  بهبود  انتقاد 
بگیرید.  نظر  در  را  روابط  مشاوره  نشد، 
به تسکین  برای کمک  از زوجین  برخی 
اضطراب به ساختار و بی طرفی شخص 

ثالث نیاز دارند.
همسرتان  همیشه  یعنی  دفاع،   .3
را قربانی تمامی مسائل پیش آمده کنید.

الف( آیا وقتی مشکلی پیش می آید 
همیشه تقصیر آنها است؟

ب( یا آیا شما هنگام بروز مشکل، 
خودتان را نیز مقصر می دانید؟

اگر نقش کسی را که همیشه  مورد 
ظلم قرار گرفته بازی کنید، نوع نگاه شما 

به همسرتان تغییر منفی خواهد کرد.
نیز  احساسات  نکردن  ز  برا ا  -۴
فوق  موارد  تمامی  اندازه  به  تواند  می 

خطرناک باشد.
از  جلوگیری  برای  مشکل،  این  در 
باشید،  دیده  صدمه  روحی  نظر  از  اینکه 
مشاجره  از  قیمتی  هر  به  است  ممکن 

جلوگیری کنید.
جلوگیری از وقوع بحث ممکن است 
به اندازه انتقاد بیش از حد بر وضعیت رابطه 

شما تأثیر بگذارد.
عاطفی  از طالق  توان  می  چگونه 

جلوگیری کرد؟
برای محافظت، پرورش و رشد یک 
ازدواج تالش الزم است. بین برنامه های 
گاهی  تعهدات،  سایر  و  فرزندان  کاری، 
نظر  به  غیرممکن  مشارکت  این  حفظ 
می رسد. وقتی مشکالت بوجود می آیند، 
برخی از زوجین تصور می کنند که طالق 

ساده ترین و راحت ترین راه است.
اما برخی هم تصور می کنند که راه 
حل های خیلی بهتری به جز طالق وجود 
خواهد داشت. اگر می خواهید نزد شریک 
زندگی خود بمانید و از طالق اجتناب کنید، 
اقدامات پیشگیرانه ای وجود دارد که می 
توانید انجام دهید. در ادامه راه حل هایی 
را به شما ارائه خواهیم داد که بتوانید از 

طالق عاطفی جلوگیری کنید.
به رابطه خود متعهد باشید

است  ممکن  که  ایده  این  با  بازی 
در خارج از ازدواج وضعیت بهتری داشته 

باشید می تواند فشار زیادی را بر روابط 
شما وارد کند؛ حتی اگر هرگز این افکار 
را ابراز نکنید. در واقع، این فکر به تنهایی 
ممکن است باعث ایجاد انگیزه در تالش 

شما برای بهبود ازدواج شود.
تعهد به شما کمک خواهد کرد تا بر 
تقویت مشارکت خود تمرکز کنید تا اینکه 
به این فکر کنید که زندگی خارج از ازدواج 

شما چگونه می تواند باشد.
احترام  خود  زندگی  شریک  به 

بگذارید
مردم به مرور زمان تغییر می کنند. 
درک، قدردانی و سازگاری با آن تغییرات 
برای هر رابطه ای حیاتی است. با تهیه 
شریک  های  ویژگی  بهترین  از  لیستی 
زندگی خود، می توانید این موضوع را به 
خودتان یادآوری کنید که با فردی شگفت 
انگیز ازدواج کرده اید. این تمرین به شما 
تا در وهله اول یادآوری  کمک می کند 

کنید که چرا عاشق آنها شده اید.
همچنین به شما کمک می کند تا 
را  موضوع  این  دارد،  وجود  مشکلی  اگر 

با شریک زندگی خود در میان بگذارید.
به همسرتان هر روز از طریق تعارف 
یا تشکر اطالع دهید که از همه کارهای 

او قدردانی می کنید.
سپرده  مانند  کوچک  عبارات  این 
گذاری در بانک است. شما نمی خواهید 
بدون ازدواج واریزی از ازدواج خود برداشت 
کنید. بنابراین، مطمئن باشید که در حال 

انجام کارهایی هستید که شریک زندگی 
را به خاطر آنچه که هست دوست  خود 

دارید و به او احترام می گذارید.
به طور منظم ارتباط برقرار کنید

هوشمند،  های  تلفن  عصر  در 
خانه،  از  کار  زندگی  سبک  و   Netflix
شود.  می  انجام  راحتی  به  پرتی  حواس 
ممکن است دریابید که اغلب روزها بدون 
گفتگوی واقعی با همسرتان می گذرانید.

مورد  در  آزادانه  ارتباط  برقراری 
و  ها  ناامیدی  رویاها،  عالیق،  زندگی، 
تقویت  برای  مهم  راهی  شما  احساسات 
رابطه است .همچنین  صمیمیت در یک 
به  همچنین  شما  که  است  مهم  بسیار 
صحبت های شریک زندگی خود گوش 
کند.  می  ابراز  را  وی  افکار  که  دهید 
اختصاص دادن هر روز 3۰ دقیقه  بدون 
هیچ گونه وقفه و مزاحمت در جایی که می 
توانید صحبت کنید می تواند مفید باشد.
انتظارات مالی را به اشتراک بگذارید
اختالف  با  ها  ازدواج  از  بسیاری 
نظرهایی درمورد امور مالی همراه است. 
زن و شوهرها معمواًل انتظارات متفاوتی 
از پول در رابطه دارند. هر شریک می تواند 
درک وضعیت مالی از دید شخص دیگر را 

مشکل ساز بداند.
نحوه  درباره  توافق  به  رسیدن 
های  مولفه  از  یکی  پول،  به  رسیدگی 
درمورد  است.  موفق  ازدواج  یک  مهم 
برسید  توافق  به  بدهی  رویکرد  و  بودجه 
برنامه  خود  محدوده  در  زندگی  برای  و 

ریزی کنید.
همچنین تفاوت بین نیازها و خواسته 
ها مهم است. در حالی که هر دو مشروع 
بدون  بخواهند  اگر  زوجین  اما  هستند، 
در نظر گرفتن بودجه خود تمام خواسته 
های خود را برآورده کنند، با مشکل روبرو 

می شوند.
در  را  ها  پذیری  انعطاف  از  برخی 
بودجه خود بگنجانید تا بتوانید سرگرمی، 
را  فعالیتهایی  سایر  و  تعطیالت  هدایا، 
تقویت  را  شما  ازدواج  که  کنید  تقویت 

می کند.
به همدیگر فضا بدهید

برای  موارد  ترین  سخت  از  یکی 
برای  مناسب  زمان  ازدواج،  در  تعادل 
گذراندن با هم است. اگر بیش از حد به 
همسرتان نزدیک باشد، او احساس خفگی 
می کند و اگر هم خیلی فاصله بگیرید، به 

معنای سرد بودن در رابطه است.
هنگامی که شریک زندگی شما به 
فضا یا یک شب با دوستانتان احتیاج دارد، 
پیشنهاد او را قبول کرده و حتی نگهداری 
از فرزندان تان را نیز بر عهده بگیرید. از 
زمانی  است  همچنین الزم  دیگر،  طرف 
خود  زندگی  با شریک  گذراندن  برای  را 
به  مربوط  مسائل  اگر  دهید.  اختصاص 
های  محدودیت  یا  ها  بچه  از  نگهداری 
شب  یک  کند،  می  دشوار  را  آن  مالی 
خوب را با سرگرمی های ارزان در خانه 

برنامه ریزی کنید.
نکته اصلی این است که شما هر دو 
تالش مشترکی را برای گذراندن اوقات با 
کیفیت در کنار هم انجام می دهید و در 
عین حال فضای دیگری را برای داشتن 
زمانی در خارج از خانه فراهم نمایید. این 
موضوع به خصوص برای مردان ضروری 

است؛ زیرا آن ها نیاز دارند در هر دوره، 
زمانی را در غار تنهایی خودشان بگذرانند.

زنده کردن خاطرات
یکی از راه های ساده برای تقویت 
احساسات مشترک، انجام کارهایی است 
به  دادید.  انجام می  ازدواج  اوایل  در  که 
به  آراسته  خیلی  توانید  می  مثال  طور 
صورت جداگانه سر قراری در کافی شاپ 
های  تاریخ  برای  یا  بروید.  رستوران  یا 
خاص تان، لباس های خاص و آراستگی 
دارید  فرزندانی  اگر  باشید.  داشته  خاصی 
به شما نمی دهند،  را  این کار  اجازه  که 
می توانید با همراهی آن ها به قدم زدن 
در پارک یا یک مرکز خرید مدرن بروید.

بسیاری از زوجین گزارش می دهند 
آنها  به  متفکرانه  و  کوچک  حرکات  که 
کمک می کند احساس تازه عروسی کنند. 
سعی کنید یادداشت های عاشقانه کوچک 
همسرتان را در جایی که می دانید پیدا می 
کند بگذارید، صبح برای او قهوه درست 
کنید یا میان وعده مورد عالقه اش را در 

فروشگاه مواد غذایی بخرید.
سریع ببخشید

طالق ها معمواًل زمانی شروع می 
شود که یک نفر کینه به دل داشته باشد. 
احساس  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
خود  زندگی  شریک  به  نسبت  تحقیر 
تقریبًا همیشه جلب توجه می کند و اگر 
حل نشود، می تواند منجر به طالق گردد.

زمان  سریعترین  در  کنید  سعی 
ببخشید.  را  خود  زندگی  شریک  ممکن 
به یاد داشته باشید که بخشش به همان 
اندازه هدیه ای است که به خود می دهید. 
نگه داشتن کینه، فضای روحی و روانی را 
اشغال می کند و تقریبًا همیشه بر میزان 
سالمتی و فشار روانی شما تأثیر می گذارد.

و  کنید  انتخاب  را  بخشش  روحیه 
از مزایای مثبت آن در دیگر جنبه های 

زندگی خود بهره مند شوید.
ظلم  خود  زندگی  شریک  به  اگر 
کرده اید، صمیمانه عذرخواهی کرده و از 
بخواهید شما را ببخشد. واقعاً به حرفهایش 
گوش دهید و سعی کنید دلیل ناراحتی ها 

را بفهمید.
عدم کنترل شریک طرف مقابل

در ازدواج های سالم، هر دو شریک 
زندگی احترام متقابل به یکدیگر دارند و 
خودخواه نیستند. این می تواند برای زوج 
های مختلف معنای مختلفی داشته باشد، 
اما در اینجا برخی از مهم ترین این موارد 

را بررسی خواهیم کرد:
سعی نکنید یکدیگر را کنترل کنید.

همیشه  دهید  اجازه  همسرتان  به 
خاطر  به  نباشد  مجبور  و  باشد  خودش 

شما نقش بازی کند.
در تصمیم گیری های بزرگ )مانند 
هزینه کردن و تربیت فرزندان( همکاری 

کنید.
به همسرتان اجازه دهید بدون اینکه 

از شما اجازه بگیرد، رفت و آمد کند.
شرکایی که سعی در کنترل یکدیگر 
دارند، از نظر عاطفی محروم خواهند شد. 
آنها ممکن است نشانه هایی از سواستفاده 
مالی یا موارد دیگر داشته باشند که اغلب 

منجر به طالق می شود.
راهنما پیدا کنید

با  زناشویی  زندگی  در  هنوز  اگر 
چالش هایی روبرو هستید یا می ترسید که 
طالق حتمی باشد، مشاوره یا زوج درمانی 
را در نظر بگیرید . اگر مطمئن نیستید کجا 
باید مراجعه کنید، می توانید از کارشناسان 

ما کمک بگیرید.
نحوه عبور از مرحله طالق عاطفی

هشدار  مرحله  یک  عاطفی  طالق 
دهنده از وقوع طالق واقعی است. بسیاری 
می  طالق  به  تصمیم  که  هایی  زوج  از 
گیرند، قبل از این مرحله ابتدا دوره طالق 
عاطفی را می گذرانند. این مرحله هم می 
تواند یک فرصت باشد که دوباره زندگی 
خود را از نو بسازید و هم می تواند یک 
قدم برای جدایی همیشگی باشد. در هر 
صورت این با شماست که چطور به این 

مرحله نگاه کنید.
طالق عاطفی غالبًا مقدم بر طالق 
روانشناختی  مکانیسم  این  است.  قانونی 
است که بعضی از همسران احساس می 
آنها  رفاه  برای  تهدیدی  به  رابطه  کنند 

تبدیل شده است.
ویرجینیا ویلیامسون، درمانگر مجاز 
ازدواج و خانواده می گوید: “طالق عاطفی 
دقیقًا همانطور که به نظر می رسد است.” 
“این پدیده به گونه ای است که اساسًا از 
ازدواج به لحاظ عاطفی خارج می شود. در 
طول  مرحله طالق عاطفی،  عموماً همسر 
ازدواج  ترمیم  یا  ازدواج  برای  تالش  از 
مراحل  معمول  طور  به  و  شده  منصرف 
و  ازدواج  تا  کند  را طی می  اندوه  و  غم 

شریک زندگی خود را رها کند.
طالق  با  آمدن  کنار  برای  نکاتی 

عاطفی
دهید  تشخیص  که  است  مهم 
یک  به همسرتان  نسبت  شما  احساسات 
شبه از بین نمی رود.  ممکن است احساس 
برای  ناامیدی  یا  تنهایی  عصبانیت،  درد، 
مدت ها با شما وجود داشته باشد، اما نحوه 
برخورد با این احساسات بسیار مهم است 
تا بتوانید با آنها کنار بیایید. نگاهی به آنچه 
در رابطه با شما رضایت بخش و ناخوشایند 
بوده، اینکه چه کارها کرده اید و نتیجه ای 

نداشته در بهبود طالق مفید است.
به گفته ویلیامسون، مکالمه با یک 
درمانگر برای جلب حمایت مفید است. با 
این حال، منابع زیادی برای کمک وجود 

دارد که از این مرحله نیز بگذرید.
که  باشید  مطمئن  حال،  عین  در 
مراقبت از خود هنوز هم نکته برتر است. 
ویلیامسون پیشنهاد می کند که به طور 
منظم ورزش کنید، از مدیتیشن یا تمدد 
ماساژ  جلسات  یا  کنید  استفاده  اعصاب 
گوید:  می  ویلیامسون  نمایید.  شرکت 
ثابت  روال  یک  حفظ  برای  “تالش 
مهم  کشور  سراسر  در  خود  از  مراقبت 
است. اما مطمئنًا در زمان استرس بیشتر، 
حفظ این موارد باعث می شود بار عاطفی 
و  صبور  خود  “با  یابد.”  کاهش  طالق 

مهربان باشید.”
دیدار با کارشناس

است.  طرفه  یک  ها  طالق  بیشتر 
با  و  نشینند  می  شوهر  و  زن  ندرت  به 
هم تصمیم می گیرند که طالق بگیرند. 
به طور معمول، همسری که قباًل از نظر 
عاطفی از ازدواج جدا شده است، درخواست 
طالق می کند. آن همسر “طالق عاطفی” 
را پشت سر گذاشته و اکنون قصد دارد به 
طور قانونی از همسر خود جدا شود. گرچه 
طالق قطعًا از هر دو طرف دشوار است، 
داشته  را  شانس  این  قباًل  که  شریکی 
است که طالق عاطفی را طی کند قبل 
از برداشتن هر اقدامی برای طالق قانونی، 
این روند را ساده تر از شریکی که از این 

خبر شوکه شده احساس می کند.

ویلیامسون می افزاید: “گاهی اوقات 
افراد به طور همزمان از طالق عاطفی و 
قانونی عبور می کنند، که البته می تواند 

فوق العاده استرس زا باشد.”
آگاهی از مشکالت احتمالی

اینکه  از  قبل  همسران  از  برخی 
با  سالها  است،  طالق  حل  راه  بفهمند 
احساس فاصله عاطفی دست و پنجه نرم 
می کنند. از این همسران معمواًل “همسر 
جدا  معمواًل،  شود.  می  یاد  شونده”  دور 
روشی  همسر  و  ازدواج  از  عاطفی  شدن 
قاطعانه ذهنی برای اجازه دادن به همسر 
برای حفظ مرزها است، وقتی که احساس 
می کنند آسیب دیده اند یا ازدواج برای 

آنها ناامن شده است.
طالق عاطفی از همسر به فرد کمک 
آنچه  با  مواجهه  صورت  در  تا  کند  می 
احساس می کند یک وضعیت طاقت فرسا 
است، احساس صداقت روانی را حفظ کند. 
اساسًا، طالق عاطفی برای برخی قبل از 
طالق قانونی اتفاق می افتد؛ زیرا آنها نیاز 
به کنار کشیدن و محافظت از خود در برابر 
مشکالت در ازدواج را احساس کرده اند.

معمواًل از همسری که پس از طالق 
قانونی برای مقابله با احساسات خود رها 
می شود، به عنوان “همسر عقب افتاده” 

یاد می شود.
یا  فتاده  دورا همسر  خصوصیات 

عقب افتاده
شوکه شدن؛ هیچ تصوری از وجود 

مشکالتی در ازدواج را نداشته است.
نجات  برای  هایی  راه  دنبال  به 

ازدواج است.
یک  درخواست  و  التماس  با  اغلب 

فرصت دیگر را می طلبد.
ممکن است آسیب روانی بسیار ببیند.
احساس اضطراب و ترس از آینده و 

مجرد بودن دوباره را پیدا می کند.
برای به تأخیر انداختن روند طالق و 
پیوستن به ازدواج و همسرش، هر کاری را 

امتحان می کند.
اعمال کنترل بر احساسات خود

افتاده،  عقب  همسر  اساسی  غریزه 
است  ممکن  آنها  است.  اوضاع  کنترل 
احساس کنند انگار قادر به دیدن عالئم 
هشدار دهنده نیستند و نمی دانند چگونه 
به طور موثر پاسخ دهند. در نتیجه، آنها به 
طریقی پاسخ می دهند که همسر فراری را 

از نظر احساسی دورتر می کند.
انجام  کاری  خواهد  می  فرد  این 
از  را  بگوید که همسرش  یا چیزی  دهد 

نظر عاطفی به ازدواج برگرداند.
حکم شرعی طالق عاطفی

با  اگر  کنند  می  تصور  بسیاری 
همسرشان در مرحله طالق عاطفی باشند، 
یعنی این دو نسبت به هم هیچ نسبتی ندارند 
و گاهی نیز مشاهده می شود که دست به 
رفتارهایی ناپسند خواهند زد. در این رابطه 
طبق قوانین و احکام شرعی اسالمی، باید 
به شما بگوییم که صرف وجود سردی در 
طالق  دادن  رخ  اصطالح  به  با  و  روابط 
عاطفی، هیچیک از طرفین حق ندارند که 
با فرد دیگری وارد رابطه شده و یا همسر 
خود را ترک نمایند. فرد تنها در صورتی 
اجازه این کار را خواهد داشت که به طور 
رسمی از شریکش جدا شده و سند رسمی 
طالق را دریافت نموده باشد. در خصوص 
ارتباط با افراد دیگر نیز برای خانم ها قوانین 
خاصی وجود دارد مانند مدت زمانی که پس 
از طالق باید خانم صبرنماید و پس از این 
مدت فرد مونث اجازه ارتباط و ازدواج مجدد 

را خواهد داشت.
خالصه مطلب

به  کردیم  سعی  مطلب  این  در  ما 
بین  در  عاطفی  نشانه طالق  ده  بررسی 
طالق  که  آنجایی  از  بپردازیم.  ها  زوج 
عاطفی برای بسیاری می تواند آزار دهنده 
باشد، آشنایی با راهکارهای جلوگیری از 
طالق عاطفی و تشخیص کمرنگ شدن 
همچنین  است.  ضروری  عاطفی  روابط 
عاطفی  های طالق  نشانه  در خصوص، 
تا  نمودیم  بررسی  را  مهم  موارد  نیز 
عاطفی  طالق  تعریف  از  بهتری  درک 

داشته باشید. 

دنیای جوانان بررسی کرد؛

طالق عاطفی، دالیل و راهکارها
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زمان  سا عالم  ا طبق 
اداری و استخدامی به دستگاه 
های اجرایی ، بخشنامه قبلی 
برای دورکاری کارکنان لغو و باید از اول 
آبان ماه تمامی آنها در محل کار حضور 

داشته باشند.
شروع محدودیت حضور کارکنان 
از اسفند ۱3۹۸ و با شدت گرفتن شیوع 
آبان  در  ادامه  در  و  بود  کرونا  ویروس 
استخدامی  و  اداری  سازمان   ۱3۹۹
اساس  بر  کارکنان  حضور  یط  شرا
رنگبندی مناطق را تعیین و به دستگاه 

های اجرایی ابالغ کرد. 
حضور تمامی کارکنان از اول آبان

اما تازه ترین تصمیم سازمان اداری 
و استخدامی از لغو بخشنامه آبان پارسال 
واکسیناسیون  شرایط  بهبود  دلیل  به 
 ۲۷ با  همزمان  امروز  و  دارد  حکایت 
اجرایی   دستگاه های  کلیه  به  مهرماه، 
موضوع ماده )۲( قانون مدیریت بحران 
)به استثنای نیروهای مسلح( نحوه لغو 
در  کارمندان  همه  حضور  و  دورکاری  

محل کار را اعالم کرده است.
بر این اساس باید تمامی کارمندان 
دستگاه  های اجرایی و ادارات از ساعت 
۷:3۰ تا ۱۴:3۰ در محل کار خود حضور 
منظم داشته باشند، این در حالی است 
که پیش از این نیز در جریان محدودیت 
های کرونا، حضور کارکنان هفت ساعت 
و بین ۷:3۰ تا ۱۴:3۰ تعیین شده بود. 

طبق بند سوم این بخشنامه تمام 
به  ملزم  اداره ها  و  اجرایی  دستگاه  های 
پیگیری جدی  واکسیناسیون کارمندان 
کارمندان  و  شده  آنها  خانواده  و  خود 
راستای  در  واکسن  دریافت  به  مکلف 

تحقق ایمنی  سازی جمعی شده اند.

ممانعت از ورود  کارکنانی که یک 
دوز واکسن نزده اند 

 بر اساس بخشنامه ابالغی ، از روز 
شنبه اول آبان  ماه، الزم است دستگاه  ها 
از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز 
واکسن دریافت نکرده اند در محل کار 
کارمندانی  مورد  در  و  کنند  جلوگیری 
که بدون دریافت واکسن در محل کار 
حضور پیدا می کنند مطابق جزء )الف( 
جلسه  سی وسومین  مصوبات   )۱( بند 
به  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
تاریخ ۲۵ مرداد ۱3۹۹ و بخشنامۀ شمارۀ 
۲۹۰۸۲3 مورخ ۵ شهریور ۱3۹۹  این 

سازمان اقدام کنند.
عادی انگاری نکنید

در پایان این بخشنامه تاکید شده 
است با توجه به تنوع سویه  های ویروس 

بهداشتی  پروتکل  های  رعایت  کرونا، 
فاصله  گذاری  و  ماسک  از  )استفاده 
اجتماعی(، کماکان برای تمام کارمندان 
الزامی است و این بخشنامه نباید تلقی 

به عادی انگاری شرایط شود.
شرایطی  در  کارکنان  دورکاری 
آبان  بخشنامه  لغو می شود که صدور 
۱3۹۹ در این رابطه به استناد تصمیم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا بود، همچنین 
طبق مصوبه سال ۱3۸۹ هیات وزیران، 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی که 
را داشته  امکان و زیرساخت دورکاری 
باشند می توانند از این امکان استفاده 

کنند.
آبان سال گذشته  بخشنامه  طبق 
، نحوه حضور کارکنان این طور تعیین 
شده بود که در مناطق قرمز در دستگاه 

 ۵۰ کاهش  ضروری  خدمات  با  های 
درصدی نیروها مشروط به این که خللی 
در ارائه خدمات ایجاد نشود اعمال شود 
و در سایر دستگاه های این مناطق هم 
حضور یک سومی و دورکاری به صورت 

دو سوم باشد.
در مناطق  نارنجی در دستگاه های 
حضور  ضروری،  خدمات  دهنده  ارائه 
یک  و  سوم  دو  صورت  به  کارکنان 
سوم دورکار بودند و در سایر دستگاه ها 
درصد   ۵۰ و  بوده  درصدی   ۵۰ حضور 

دیگر امکان دورکاری داشتند.
در مناطق زرد نیز کارکنان دستگاه 
طور  به  باید  ضروری  خدمات  با  های 
کامل و ۱۰۰ درصد حضور پیدا می کردند 
به  اما در سایر دستگاه ها یک سوم   ،
صورت دورکار و دو سوم حضور داشتند.

پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت 29 مهر روز 
ملی صادرات

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آستانه ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، طی 
پیامی این روز را به صادرکنندگان و فعاالن این عرصه تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، درمتن پیامی 
که به این مناسبت از سوی دکترسیدعلی حسینی صادر شد، با تبریک این روز به 

صادرکنندگان کشور آمده است:
تبریک امسال روز ملی صادرات به فعاالن این عرصه همزمان با شروع به کار 
دولت سیزدهم را به فال نیک گرفته و امیدواریم دیدگاههای سیاستگزاران در دولت 
جدید منتج به تحوالتی گردد که تاثیرات ملموس و شایان آنرا بر تداوم آبادانی و توسعه 

کشور عزیزمان شاهد باشیم.
متن کامل پیام آقای دکتر سیدعلی حسینی بدین شرح است:

بازرگانان، فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان محترم
۲۹ مهرماه روز ملی صادرات یادآور خدمات برجسته آن دسته از صادرکنندگان 
و فعاالن تولیدات صادرات محور است که بعنوان ناخدایان با کیاست، کشتی تجارت 

را در دریای پرتالطم اقتصاد بین المللی رهبری می کنند.
طی سالهای اخیر نقش اگزیم بانک ایران به عنوان بازیگر مهم تامین مالی در 
افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه آن در راستای ارائه خدمات و تسهیالت برجسته 
بوده و نگاه ویژه این بانک به گسترش تجارت بین الملل و حمایت از تولید ملی منتج 

به برداشتن گامهایی موثر در مسیر کسب درآمدهای ارزی شده است.
تبریک امسال روز ملی صادرات به فعاالن این عرصه همزمان با اولین سال 
فعالیت دولت سیزدهم را به فال نیک گرفته و امیدواریم دیدگاههای سیاستگزاران در 
دولت جدید منتج به تحوالتی گردد که تاثیرات ملموس و شایان آنرا بر تداوم آبادانی 
و توسعه کشور عزیزمان شاهد باشیم.تقویت تولید با هدف توسعه صادرات، نظام مند 
شدن تولید کاالهای رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار متاثر از اصالح قوانین و 
تدوین مقررات در همین راستا، از جمله مقوالتی هستند که تحقق آن مستلزم افزایش 

سرمایه بانک توسعه صادرات بعنوان مهمترین خواسته جامعه صادرکنندگان است.
دستیابی صادرکنندگان ایرانی به جایگاه رفیع و متناسب با شان خود در بازارهای 
جهانی مستلزم نگاه همه جانبه و جامع مجموعه دستگاههای ذیربط است که این بانک 
با راهبرد ارائه خدمات متنوع و اعطای تسهیالت مناسب خود همواره به آن می اندیشد.

سیدعلی حسینی 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 

معرفی شعب کارگزار رسمی بورس بانک تجارت
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی بانک 
تجارت، اسامی شعب و باجه های فعال کارگزاری خود را برای ارائه خدمات بورسی 

به مشتریان اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی، کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس 
کاال و بورس انرژی بانک تجارت اسامی شعب و باجه های فعال کارگزاری خود را 
به منظور تسهیل در شناسایی این شعب و در راستای گسترش فعالیت این کارگزاری 
و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان گرامی در حوزه بازار بورس و سرمایه 
اعالم کرد.مشتریان بانک تجارت که تمایل به همکاری با این کارگزاری رسمی دارند، 
می توانند با مراجعه به سایت اینترنتیhttps://btcode.tejaratbankbrk.ir و 
https://tbrkclub. یا ازطریق لینک باشگاه مشتریان این کارگزاری به آدرس

ir اطالعات کامل تری ازاسامی شعب و باجه های فعال کارگزاری بانک تجارت و 
تازه ترین فعالیت های بورسی این مجموعه آگاهی پیدا کنند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون: 
نظام پیشنهادها راهی به سوی مدیریت مشارکتی است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نظام پیشنهادها مانند اتاق فکر و مرکز 
خالقیت سازمان عمل کرده و امیدواریم مبنای حرکت، رشد و بالندگی بانک و همچنین 

راهی به سوی مدیریت مشارکتی باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان در پنجمین 
جلسه شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون که با حضور اعضاء برگزار شد 
ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته برای استقرار نظام پیشنهادها در بانک، افزود: 
به طور قطع وجود چنین نظامی در یک سازمان و ساماندهی پیشنهادها و ایده های 
ارائه شده از سوی کارکنان که درگیر فعالیت های عملیاتی بانک هستند، می تواند منشا 
تحول بانک باشد.رییس شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون با بیان اینکه 
ممکن است افراد بر اساس یک جرقه فکری و ایده خام پیشنهادهایی را مطرح کنند که 
کامل نباشد توصیه کرد دبیرخانه با دید باز و با نگاه یاری دهنده آن موضوع را بررسی 
کرده و به پیشنهاد دهنده بازخورد مناسبی ارائه کنند.وی، همچنین لزوم برنامه ریزی 
مناسب برای مشارکت بیشتر کارکنان را خواستار شد و بر اجرای پیشنهادهای مصوب 
در کمترین زمان ممکن توسط واحدهای سازمانی تأکید کرد.در ادامه این جلسه ایرج 
شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک با ارائه گزارشی پیرامون شکل 
گیری نظام پیشنهادها در بانک افزود: باید این نظام با اولویتهای کاری و برنامه های 
درون سازمانی پیوند بخورد و به عنوان یک ابزار برای ارتقاء و توسعه بانک مورد استفاده 
مدیران قرار گیرد.وی افزود: با توجه به تغییرات مدیریتی، سیاستهای جدیدی برای نظام 
پیشنهادها در نظر گرفته شده است که از مهمترین آن می توان به اصالح و بازنگری 
دستورالعمل نظام پیشنهادها اشاره کرد که ضمن تسریع در ارزیابی پیشنهادها، زمینه 

مشارکت کلیه واحدهای بانک را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است در ادامه این جلسه ۸ پیشنهادی که توسط کمیته های تخصصی مورد 
تأیید قرار گرفته بود توسط دبیر شورای نظام پیشنهادها مطرح شد که از این تعداد ، 6 
پیشنهاد مورد تأیید اعضاء قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها بهره مندی مستمری 
بگیران و وظیفه بگیران بانک از خدمات رفاهی، همانند کارکنان نظام بانکی کشور بود.

در آخر دبیر شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون ابراز امیدواری کرد 
با توجه به ایجاد ارتباط بین پیشنهادهای مصوب و نظام برنامه ریزی و پایش بانک، 
این پیشنهادها با جدیت بیشتری توسط واحدهای سازمانی مورد توجه قرار گرفته و 

به اجرا درآیند.

از طرح 2۰ هکتاری پرورش میگو در  تعاون  توسعه  بانک  حمایت 
سایت حله بوشهر

صنعت پرورش میگو به عنوان یکي از صنایع پویا در کشور به شمار رفته که 
نقشي مهمی در تولید، اشتغال زایي، ارزآوري و متقاضیان زیادي نیز براي سرمایه 
گذاري داشته و دارد از همین رو یکی از اولویت های مهم بانک توسعه تعاون در 
استان بوشهر حمایت از این صنعت است .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب 
بانک توسعه تعاون استان بوشهر، طرح ۲۰ هکتاری تکثیر و  پرورش میگو ، شرکت 
اطلس میگو خلیج فارس واقع در سایت حله بوشهر  با ظرفیت تولید ساالنه  ۸۰ تن 
میگو  مرغوب صادراتی  و با اشتغال زایی مستقیم  ۵  نفر با استفاده از تسهیالت ۱۰ 
میلیارد ریالی  بانک توسعه تعاون در سال گذشته و سال جاری  ، اعطایی از محل 
بند الف تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی به ایستگاه آخر رسید و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.   با توجه به نقش و تاثیر صنعت پرورش میگو در ارزآوري و ایجاد اشتغال 
های پایدار و توسعه منطقه ای استان ها  حمایت از این صنعت ارز آور توسط  بانک 
توسعه تعاون در استان بوشهر در دستور کار قراردارد که این بانک  در زمینه  تامین 
سرمایه در گردش این طرح ها در سال گذشته تسهیالت قابل توجهی را به شرکت 
های پرورش دهنده میگو پرداخت کرده است .گفتنی است در این طرح ۲۰ هکتاری 
تکثیر و پرورش میگو از سوی شرکت مجری طرح  بالغ بر 6۰ میلیارد ریال  سرمایه 

گذاری انجام شده است .

نخستین مستمری بیمه باران پرداخت شد
با گذشت کمتر از یک ماه از رونمایی از جدیدترین محصول شرکت بیمه باران 
تحت عنوان »بیمه مستمری ترنم باران«، امروز ۲۷ مهرماه، نخستین مستمری به 

حساب بیمه گذار واریز شد.
 به گزارش روابط عمومی، سروناز درواری مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه 
باران درباره جزئیات این بیمه نامه تصریح کرد: این بیمه نامه که از نوع بدون فاصله است، 
یک ماه پس از دریافت یکجای حق بیمه، روند پرداخت مستمری را آغاز کرده است.

مدیر بیمه های زندگی بیمه باران با اشاره به ماهیت بیمه مستمری ترنم باران 
گفت: بیمه مستمری ترنم باران نوعی بیمه زندگی به شرط حیات است که ویژگی های 
ممتاز محصول انحصاری شرکت بیمه باران یعنی ترنم باران، را در بر گرفته است. 
کارشناسان شرکت بیمه باران پیش از ارائه این محصول، تالش کرده اند نیازهای اقشار 
مختلف جامعه در خصوص مستمری را بازشناسی کند و براساس آن امکاناتی را به 

بیمه گذار پیشنهاد دهند که پاسخگوی نیازهای حداکثری آن ها باشد.
درواری در ادامه افزود: در واقع یکی از نقاط قوت بیمه مستمری ترنم باران این 
است که به فرد بیمه شده امکان می دهد بتواند ذی نفعان بیمه نامه را به انتخاب خود 
برگزیند و روش ها و بازه های زمانی دریافت مستمری خود را انتخاب کند. این آزادی 
در عمل به بیمه گذار این فرصت را می دهد که براساس شرایط و تمایل خود، بهترین 

مدل پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری را انتخاب کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد؛
سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد دالری در پارس جنوبی 

گلوگاه  پارس جنوبی  اینکه  بر  تأکید  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پارس جنوبی در خط مقدم  اظهار کرد: کارکنان  توسعه صنعت گاز کشور است، 

جبهه اقصادی کشور هستند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از وزارت نفت، مجید چگنی، در جریان سفر 
دو روزه به عسلویه در جمع کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، با تبریک 
هفته وحدت گفت: من حدود هشت سال در پتروشیمی کار کردم و با محیط عملیاتی 
کاماًل آشنا هستم. همان طور که می دانید واحدهای پتروشیمی واحدهای حساسی 
هستند، چه به لحاظ فرآیندی و پیچیدگی و چه تأسیسات و تجهیزاتی که دارند.

وی با تأکید بر اینکه کاماًل با چالش های موجود عملیاتی آشناست، افزود: 
سال ۸۲ توفیق پیدا کردم به شرکت ملی نفت ایران بروم و با توجه به حکمی که 
برای بنده به عنوان معاون تولید گاز صادر شد ارتباط نزدیکی با پارس جنوبی و 
میدان های مشترک گازی داشتم، زیرا مسئولیت تولید به بنده محول شده بود و 

تردد من تا سال ۸۹ به پارس جنوبی بسیار زیاد بود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: در کل می خواهم بگویم من را 

به عنوان یک گازی هم قبول کنید، زیرا ارتباطم با صنعت گاز زیاد بوده است.
و  توسعه صنعت گاز کشور است  پارس جنوبی گلوگاه  اظهار کرد:  چگنی 
هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند، در سطح ملی هم همیشه مسئوالن تراز اول 
کشور مسائل اینجا را پیگیری می کردند و اکنون هم این گونه است. شاید بتوان 
گفت که مسئولیت پارس جنوبی را در سطح کالن، نظام جمهوری اسالمی دارد و 
در این سطح پیگیری می شود. چه مجلس و چه شورای امنیت ملی و تمام ارکان 
به دلیل ویژگی ها و شرایط خاصی  دارند که  این منطقه عنایت خاصی  به  نظام 
است که در پارس جنوبی حاکم است.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری انجام شده 
در پارس جنوبی ۸۰ میلیارد دالر است، بیان کرد: امروز می خواهم به همکاران 
عزیزم دست مریزاد و خدا قوت بگویم و تأکید کنم مثل شما در تحقق اهداف این 

کشور کوشا خواهیم بود و به عنوان یک مسئول روی ما حساب کنید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: به دلیل اینکه من خودم از بخش 
عملیات باال آمده ام، دقیقًا مشکالت و چالش ها و استرس های عملیاتی را درک 
می کنم و به همه عزیزانی که در این صنعت و در این مجتمع گازی کار می کنند 

احترام می گذارم.
چگنی خطاب به کارکنان پارس جنوبی گفت: کشور به گاز طبیعی وابسته 
نداریم.  شما  برای  جایگزینی  هیچ  ما  می شود.  دیده  شما  زحمات  همه  و  است 
پارس جنوبی محور انرژی کشور است و اینجاست که مفید بودن ما مهم است و 
درک می کنیم چقدر در جامعه مفید هستیم، به طوری که حتی در همین امنیتی 
که وجود دارد هم سهیم هستیم، به شرطی که همه کارهایی که انجام می دهیم 
در راه رضای خدا باشد.وی همچنین اظهار کرد: اگر این انرژی که فراهم می کنید 
نباشد، همه چیز به هم می ریزد. به همین دلیل است که شما تأثیرگذار هستید، 

یعنی در همه ارکان این مملکت تأثیرگذارید.
افراد  به واقع  عملیات  کارکنان  داد:  ادامه  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
زحمت کشی هستند و ما خیلی دلتنگ دوستانمان در مناطق عملیاتی می شویم، 
زیرا در آن مدتی که با هم در شرایط سخت کار کردیم ارتباط های عمیق و عجیبی 
بین ما شکل گرفت و کار در مناطق عملیاتی با فعالیت ستادی بسیار متفاوت است.
چگنی گفت: کارکنان در ستاد  جابه جا می شوند و از این اداره به اداره دیگر 
یا از این شهر به شهری دیگر می روند و برای همین خیلی دلتنگ هم نمی شوند، 
اما در عملیات این طور نیست و زمانی که یک نفر پس از دو سال انتقالی می گیرد 
یا از این واحد به واحدی دیگر می رود افراد دلتنگ هم می شوند و این به واسطه 

پیوند عمیقی است که میان آنها شکل می گیرد و تا آخر عمر با آنها می ماند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکالت موجود، تصریح کرد: اگر چالشی 
باشد ما وظیفه داریم کمک کنیم حداقل این دغدغه ها برطرف شود و محوریت کار 
ما این است. نباید فراموش کنیم کسی که در خط مقدم جبهه اقتصادی تالش 
می کند شما هستید و کارتان بسیار ارزشمند است، مسئوالن کشور هم همه باید 
تالش کنند مشکالت شما برطرف شود. امیدواریم ما هم در حد خودمان بتوانیم 

کمک کنیم و ان شاءاهلل شرایط بهتر شود.

سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد؛

پایان دورکاری کارکنان دولت از اول آبان ماه
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زیر نظر: محمد امامی

وزیر صنعت ژاپن:
عرضه نفت اوپک باید افزایش یابد

این  نفت، عرضه  افزایش قیمت  اوپک می خواهد که در پی  از  ژاپن 
کاالی راهبردی را افزایش دهد.

به گزارش دنیای جوانان از روزنامه ماینیچی، کوئیچی هاگیودا، وزیر 
نفت  از سازمان کشورهای صادرکننده  توکیو  که  کرد  اعالم  ژاپن  صنعت 
)اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( می خواهد عرضه نفت را افزایش دهند 
زیرا باال رفتن قیمت ها سبب افزایش نگرانی از بهبود تقاضا پس از بهبود از 

همه گیری ویروس کرونا شده است.
آل محمد  ناصر  احمد  با  ژاپن  خارجه  امور  وزیر  موتگی،  توشیمیتسو 
الصباح، همتای کویتی خود تلفنی گفت وگو کرد و از این کشور خواست با 

افزایش تولید نفت به ثبات قیمت ها کمک کند.
نشست بعدی وزیران اوپک و متحدانش قرار است در تاریخ ۴ نوامبر 
)۱3 آبان ماه( برگزار شود و هاگیودا اعالم کرد ژاپن همچنان خواستار افزایش 

تولید در آینده خواهد بود.
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن به اعضای کابینه خود دستور داد مراقب 
تأثیر افزایش قیمت بر اقتصاد ژاپن باشند و به خبرنگاران گفت: ما از نزدیک 
تحوالت بازار نفت خام و تأثیر آن بر صنعت داخلی و خانوارها را زیر نظر داریم.

آژانس  همکاری  با  است  داده  دستور  کابینه  اعضای  به  افزود:  وی 
بین المللی انرژی از تولیدکنندگان نفت بخواهند تولید خود را افزایش دهند 
اقدام های مناسب را برای کمک به صنایعی که ممکن است  و به سرعت 

آسیب ببینند، انجام دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران اعالم کرد؛
بخشودگی گازبهای بیش از ۳ میلیون مشترک تهرانی در6 

ماه گذشته
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: از زمستان ۱3۹۹ و زمان 
 3 در مجموع حدود  امسال،  تا شهریورماه  گازبها  بخشودگی  اجرای طرح 

میلیون و ۲۸۰ هزار مشترک مشمول این طرح شده اند.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با بیان 
اینکه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار قبض با گازبهای رایگان در تابستان 
امسال صادر شده است، افزود: این طرح همسو با حمایت از حقوق مشترکان 
برای تشویق  خانگی )مسکونی( کم مصرف است و می تواند عامل مهمی 

مصرف کنندگان گاز طبیعی برای مصرف بهینه باشد.
وی درباره اصالح الگوی مصرف مشترکان گفت: مقدار گاز مصرفی 
مشترکان ارتباط مستقیمی با نحوه استفاده آنها از گاز طبیعی دارد و استفاده 
خود  مالی  منابع  در  هم  و  گاز  مصرف  در  هم  می شود  سبب  گاز  بهینه 

صرفه جویی کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تصریح کرد: همان طور که مصرف 
بهینه و کم سبب تخفیف و بخشودگی می شود، مصرف خارج از الگوی متعارف 

و بهینه، افزایش گازبها را به دنبال دارد.
توکلی درباره نکات مصرف بهینه گاز اظهار کرد: پوشیدن لباس گرم در 
زمستان و حفظ دمای مناسب ۱۸ تا ۲۱ درجه )دمای رفاه(، استفاده از وسایل 
گازسوز استاندارد با بازده حرارتی باال، هوشمندسازی موتورخانه ها،عایق کاری 
لوله ها و تأسیسات و... تنها چند مورد از این نکات است که می تواند حجم 

گاز مصرفی را کاهش دهد.
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اخطاریه به آقای کرمی
با سالم بعرض می رساند طبق حکم صادره ازسوی  شعبه سوم کامیاران 
به شماره ۱۴۰۰۴۸3۹۰۰۰۱۲۹۱۰۸۰ راجع به ثبت طالق غیابی شما آقای کرمی 
وخانم سهیال مارابی لذا به شما اخطار می گردد ظرف بیست روز از این تاریخ 
جهت ثبت طالق به این دفتر خانه مراجعه نمائید درغیراینصورت طالق شما 

غیابی ثبت ومراتب به اطالع شما خواهد رسید.
دفتر اسناد رسمی شماره 3۸ حوزه کامیاران

شاهو معاذی شیخی م الف ۷۹

مفقودی
سندکمپانی سواری هاچ بک پژو ۲۰6 به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۸۸ 
به شماره انتظامی ۱3۷ س ۵۱-ایران۹۹ به شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۲۷۷۹3 به 
شماره شاسی NAAP۰3ED۱۹J۰6۵3۸6 متعلق به مرجان الیق پور فرزند 

هادی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب   سجاد کرمعلی 

مالک خودرو وانت پیکان   مدل ۱3۸۸به شماره شهربانی۴۱  ۹۴6ص3۱
سی   شا ه  ر شما و   ۱ ۱ ۴ ۸ ۸ ۰ ۵ ۰ ۹ ۱ ۱ ر تو مو ه  ر شما به 
تقاضای  سند  و  سبز  برگ  فقدان  NAAA۴6AA۲AG۰۸۰۰۴۱بعلت 

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.

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب  فاطمه حاجی سلمانی 

شهربانی  شماره  ۱3۷۹به  مدل    ۱6۰۰ دی  آر  پژوه  خودرو  مالک 
۴۱ایران۷۴۴ص۵۷

سند  فقدان  موتور۷۹۷۰۹6۷۰بعلت  ۲۲3۲۷۹۰۹۴۱۰شماره  بدنه  وشماره 
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.

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب    یونس کرمیانی 

ایران  ایکس   مدل ۱3۸۸به شماره شهربانی ۲۸  ال  مالک خودروسمند 
۲۵3 ب 3۴

سی  شا ه  ر شما و   ۱ ۲ ۴ ۸ ۸ ۰ 3 ۷ ۸ ۸ ۹ ر تو مو ه  ر شما به 
سبز(رونوشت  برگ   ) تقاضای  فقدان  NAAC۹۱CC۱۹F۱۹6۰۱۷بعلت 

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.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
به طور قطع بازار سرمایه تا پایان سال 
جاری، خود را همگام با تنظیم نرخ دالر 
و میزان تورم در کشور جلو خواهد برد 
ادامه  را  روند صعودی خود  آرامی  به  و 

خواهد داد.
دنیای  با  گفتگو  در  امیری  سجاد 
نزولی  روند  ایجاد  علت  به   ، جوانان 
و  گذشته  هفته  در  بورس  معامالت 
ایجاد  در  تاثیرگذار  عوامل  همچنین 
چنین روندی اشاره کرد و افزود: به طور 
قطع یکی از علل مهم کاهش شاخص 
بورس در بازار، انتظار سرمایه گذاران از 
تصمیمات قطعی دولت جدید و اجرای 

هر چه زودتر آنها است. 
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 
به تدریج در بازارهای موازی رکودی در 
حال شکل گیری است که سبب ایجاد 
اقتصاد  در  پول  چرخش  برای  مشکل 
که  زمانی  بنابراین  شود؛  می  کشور 
نقدینگی وجود نداشته نباشد به مراتب 
شاخص بورس هم از توانایی الزم برای 
طی کردن این مسیر صعودی برخوردار 

نیست. 
معامالت بورس همگام با نرخ دالر 

تا پایان سال جاری
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه روند اصالحی 
شاخص بورس تا کجا می تواند ادامه یابد، 
گفت: به طور قطع، بازار سرمایه تا پایان 
سال جاری خود را همگام با تنظیم نرخ 
دالر و میزان تورم در کشور جلو خواهد 
برد و به آرامی روند صعودی خود را ادامه 

خواهد داد.
انجام  اینکه مطالعات  بیان  با  وی 
شاخص  که  است  آن  از  حاکی  شده 
دوران  وارد  کشور  که  زمانی  در  بورس 
رکود می شود، در انتظار رشد اقتصادی و 
نیز تولید ناخالص ملی خواهد ماند، افزود: 
معامالت  تولید،  رشد  ایجاد  صورت  در 
بورس به سمت خروج از رکود پیش می 
رود که در کنار آن صورت های مالی و 
اخبار شرکت ها منجر به ایجاد روندی 

منطقی در معامالت بورس می شود.

می  احتمال  داشت:  اظهار  امیری 
رود در انتهای سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال 
جدید شرکت ها فروش خوبی را از خود 
نشان دهند و تکانی اساسی در معامالت 

بازار ایجاد شود.
پایان  تا  بورس  معامالت  روند 

سال جاری
روند  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
جاری  سال  پایان  تا  بورس  معامالت 
افزود:  و  داد  قرار  بینی  پیش  مورد  را 
سال  دوم  نیمه  در  بورس  معامالت 
متمرکز بر شرکت هایی است که متاثر 
از متغیرهای بازار جهانی هستند؛ چرا که 
تصمیمات و بودجه سال آینده کشورهای 
غربی تا انتهای آذر و اواسط دی مشخص 
می شود و میزان سرمایه گذاری در زیر 

ساخت ها افشا خواهد شد. 
بازار  قطع  طور  به  داد:  ادامه  وی 
نفت  و  پتروشیمی  مواد  اساسی،  فلزات 
تحت تاثیر استراتژی کشور های غربی 
بازار  که  شود  می  هایی  جهش  دچار 
از  را  اتفاقی  چنین  تاثیر  ایران  سرمایه 

گروه های تاثیرپذیر خواهد دید.

ریسک های تهدیدکننده معامالت 
بورس

به  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
روند  بر  تاثیرگذار  عوامل  و  ریسک ها 
افزود: یکی  و  تاکید کرد  بازار  معامالت 
از عواملی که در اخبار می توان تاثیر آن 
را بر روی بازار دنبال کرد، بحث تعیین 
دستمزدها است که تاثیر مستقیم و زیادی 
را بر روی هزینه ثابت شرکت های تولیدی 
می گذارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز 
افزایش نرخ محصوالت و تعیین قیمت 
تمایل  کاهش  باعث  بازار  در  دستوری 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در 

برخی از شرکت های بورسی می شود.
پایان  تا  بورس  بازدهی  میزان 

سال ۱۴۰۰
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  امیری 
بر اینکه بورس تا پایان سال می تواند 
بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران 
قرار دهد یا خیر، گفت: بازار سهام امروز 
محلی مناسب برای همراه شدن با نرخ 
تورم و حفظ ارزش پول است؛ بازدهی 
بازار سرمایه با توجه به تاثیر پذیری از 

متغیر های مختلف به طور دقیق قابل 
پیش بینی نیست اما این امکان را به افراد 
می دهد تا سرمایه گذاری در این بازار را 

جایگزین خرید دالر، سکه و طال کنند.
تا  سهام  بازار  اقبال  مورد  صنایع 

پایان سال جاری
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ 
به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اقبال بازار 
در نیمه دوم سال بیشتر به سمت کدام 
صنایع است، اظهار داشت: به طور قطع 
دارای  یا  باشند  صادراتی  که  صنایعی 
ارزش افزوده هستند از موقعیتی مناسب 
برای سرمایه گذاری نسبت به دیگر گروه 
ها برخوردارند، اما اگر قرار باشد صنایع 
برتر را هم سو با سیاست های داخلی مورد 
شناسایی قرار دهیم، بهتر است شرکت 
های تولیدکننده مصالح ساختمانی را در 
نظر بگیریم.وی تاکید کرد: به نظر می 
رسد امسال صنایع شبه تولیدی با اقبال 
آنکه  مگر  نباشند،  روبرو  زیادی  چندان 
شرایط خرید مردم با ایجاد بدهی، کارت 
اعتباری و ابزارهایی شبیه به آن با رونق 

همراه شود.

پیش بینی کارشناس بازار سرمایه؛

ادامه روند صعودی بورس تا پایان امسال 
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آناهیتا نعمتي در نقش زن سرخپوش

نی  کارگردا به  همیشه،  مثل 
ناهیتا  آ بازی  با  حمزه ای،  محمد 
در  امروز  از  ودیو  پلتفرم  در  نعمتی 
دسترس عالقمندان قرار مي گیرد. به 
نقل از ارتباطات و اطالع رسانی مرکز 
تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 

زندگی  از  آزاد  برداشتی  کوتاه  فیلم  این 
واقعی زنی سرخپوش است که به امید دیدار معشوق به مدت 3۰ سال 
هر روز به میدان فردوسی می آمد و... مثل همیشه، بر اساس فیلمنامه 
مشترک لقمان خالدی و محمد حمزه ای ساخته شده و نازنین مفخم آن 

را تدوین کرده است. 
محمد حمزه اي که در آخرین ساخته خود یعني آذر، به تهیه کنندگي 
نیکي کریمي دچار مشکالتي با بازیگران و تهیه کننده فیلم شده بود، حاال 

تازه ترین اثر خود را راهي اکران آنالین کرده است.

احمد مهران فر اولین بازیگر پاکول

ن  ا عنو به   ن فر  ا مهر حمد  ا
پاکول   سینمایی  فیلم  بازیگر  اولین 
و  اسماعیلی  نوید  نی  کارگردا به 
تهیه کنندگی غالمرضا آزادی انتخاب 
شد و این اثر در حال حاضر در مرحله 

انتخاب بازیگران قرار دارد.
سینمایی  فیلم  دومین  فیلم  ین  ا  
اسماعیلی است که به صورت مشترک با کشور افغانستان ساخته می شود 
همچنین  و  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  در  حضور  برای  است  قرار  و 

فستیوال های جهانی آماده شود. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »امیر تمام دیدگاهش نسبت 
به چرخه زندگی روزمره اش تغییر کرده، اما روزی از تالقی ۲ سرنوشت، 
طبیعت به او نشان می دهد که می تواند بیشتر از آنچه که فکر می کند 

خودش را ثابت کند.

اکران آتالین تک تیرانداز از 5 آبان

سینمایی  فیلم  آنالین  اکران 
از  غفاری  علی  ساخته  تک تیرانداز، 
چهارشنبه ۵ آبان در پلتفرم فیلم گردی 
به  سینمایي  فیلم  این  می شود.  آغاز 
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی 

ابراهیم اصغری، با پایان اکران عمومی در 
سینماهای کشور از روز ۵ آبان به صورت 
اختصاصی در فیلم گردی اکران آنالین خواهد شد. تک تیرانداز، توانسته 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و جایزه بهترین جلوه های ویژه 
میدانی را در سی و نهمین جشنواره فجر کسب کند. این فیلم سینمایی 
برشی کوتاه از زندگی سردار شهید عبدالرسول زرین است. کامبیز دیرباز، 
پوریده،  حسین  نصاری،  عبدالرضا  کمالی،  علیرضا  دالوری،  امیررضا 
اسماعیل خلج، حسین شریفی و ... ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی 

را تشکیل می دهند.

ما
سین

ما
سین ما

سین

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

انیمیشن بنیامین راهي آمریکا مي شود

به  بنیامین،  سینمایی  انیمیشن 
فیلم  بین المللی  دوازدهمین جشنواره 
این  یافت.  راه  یونیورسال  مستقل 
مصطفی  تهیه کنندگی  به  انیمیشن 
محسن  کارگردانی  و  حسن آبادی 
ره  جشنوا زدهمین  دوا به  یتی  عنا

در  یونیورسال  مستقل  فیلم  لمللی  بین ا
بین المللی  جشنواره  در  که  انیمیشن  این  است.  یافته  راه  آمریکا  کشور 
در  حاال  کرد  آغاز  را  خود  موفقیت های  اولین  اصفهان  کودکان  فیلم 
عرصه بین الملل خواهد درخشید. جشنواره یونیورسال که از سال ۲۰۰۷ 
کار خود را آغاز کرده هر ساله در یک کشور اروپایی یا آمریکایی برگزار 
می شود اما مرکزیت آن شهر نیویورک آمریکاست که روزهای ۲۹ و 3۰ 
اکتبر برابر با ۷ تا ۸ آبان ماه به صورت آنالین مهمان فیلم هاي شاخصي 

از سراسر جهان است.

ما
سین

 

انتقادات یک منتقد از آمار تلویزیون...

محمدتقي فهیم: ریاست سازمان صداوسیما باید برنامه هاي جدي ارائه دهد
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

زمان  هر  از  بیش  روزها  این 
دیگري رسانه ملي مورد انتقاد قرار 
مي گیرد چرا که نه تنها در سال هاي 
کمي  بهبود  در جهت  تالشي  اخیر 
حاال  بلکه  نداشته  آثارش  کیفي  و 
و  سانسورها  و  شدید  نظارت  با 
نمایش  شبکه  آثار  روي  ممیزي ها 
این  که  مي رسد  نظر  به  خانگي، 
رسانه را نیز با مشکل شدیدي مواجه 
کرده و حاال کیفیت آثار آن را هم 
تنزل خواهد داد. یکي از مسائلي که 
همواره از سوي مخاطبان و منتقدان 
مي گیرد  قرار  نقد  مورد  تلویزیون، 
بحث میزان مخاطب و تماشاي آثار 
تلویزیوني است که اصال مشخص 
نیست این آمار چطور و از کجا به 
دست مي آید! محمدتقی فهیم، منتقد 
گفتگویي،  در  تلویزیون  و  سینما 
جدید  رئیس  به  توصیه ای  بیان  با 
راه  ابتدای  در  صداوسیما  سازمان 
خود گفت به نظرم یکی از کارهایی 
که آقای جبلی باید انجام دهد این 
بنیاد  و  نریزد  هم  در  اگر  که  است 

نویی نگذارد هیچ اتفاقی نمی افتد.

این منتقد شاخص سینما که در 
برخي از برنامه هاي تلویزیوني هم به 
عنوان منتقد حضور داشته، مي گوید: 
اگر کسی بخواهد رئیس صداوسیما 
برود  پیش  قبلی  ساختار  با  و  باشد 
چون  نمی افتد،  خوبی  اتفاق  هیچ 
و  رفته  در  از دست همه  همه چی 
باید  بنابراین  می شود.  بد  از  بدتر 

مدیران میانی تغییر کنند.
ضعف های  بیان  با  منتقد  این 
داد:  ادامه  نیز  صداوسیما  سازمان 
یکی از ضعف هایی که االن وجود 
دارد این است که غیرمتخصص ها 
آنقدر با رابطه وارد سازمان شدند و 
النه  سازمان  مختلف  الیه های  در 
سخت  دادنشان  تکان  که  کردند 
جوان های  ویژه  به  است.  شده 
غوره  هنوز  که  سالی  و  کم سن 
به  گرفتند.  مسئولیت هایی  نشده 
نظرم باید تکان شدیدی به ساختار 
تلویزیون داده شود و تا این اتفاق 
نیفتد توصیه های ما خیلی به چشم 
نمی آید. االن ما به آقای جبلی بر 
پیش  و  خودش  شخصیت  اساس 

او  از  حال  به  تا  که  ذهنی  زمینه 
داشتیم امیدواریم و به جز آن کاری 
ساختار  اینکه  مگر  است.  نکرده 
سازمان صداوسیما را دگرگون کند 
اتفاقی نمی افتد. االن خیلی  وگرنه 
فیلم  و  مستند  حوزه  بچه های  از 
ندارند  تلویزیون  به  راهی  کوتاه 
به  باید  چطور  نمی دانند  اصال  و 
تلویزیون بروند. یک کانون هایی در 
تلویزیون ایجاد شده که یک شکلی 
سیاسی  برخی  و  خانوادگی  آن  از 
میانه  از  اینها  و  است  اقتصادی  و 
کردند.  اشغال  را  باال  به  تلویزیون 
برنامه ای  هیچ  هنوز  جبلی  آقای 
ارائه نداده که می خواهد چه قدمی 
که  صحبت هایی  همین  و  بردارد 
بیان  را  می کنیم  زنده  را  امید  ما 
کرده است. برای مثال آقای جبلی 
می تواند ۲۰ درصد نیروهای سازمان 
 ۵۰ آن  جای  به  و  کند  تعدیل  را 
همکاری  به  را  خصوصی  شرکت 
شخصیتی،  لحاظ  به  کند.  دعوت 
تفکری، اعتقادی و تجربی به آقای 
جبلی امیدواریم و او فردی است که 

پله پله این مسیر را باال آمده است 
اما  است  خوبی  امتیازهای  اینها  و 
اگر قرار باشد امیدی داشته باشیم 
که در تلویزیون اتفاقی خواهد افتاد 
آقای جبلی باید برنامه ای ارائه دهد 

که ببینیم خوب است یا بد است؟
بخش  در  فهیم  محمدتقي 
دیگري از صحبت هاي خود نسبت 
به تولیدات تلویزیون گفت: مشکل 
بحث  االن  ما  تلویزیون  اصلی 
سریال هاست و آنچه که مخاطبین 
بالقوه را بالفعل می کند و از ریزش 
مخاطب تلویزیون جلوگیری می کند، 
با آدم های  همین سریال هاست. ما 
تلویزیون  یا  نداریم  کاری  جدی 
می بینند.  اخبار  یا  و  نه  یا  می بینند 
میدان  دارد که  آنجایی خطر وجود 
رود  در  سازمان  دست  از  توده ای 
هر  اگر  که  است  خطرساز  آنجا  و 
به  بخواهد  تلویزیون  بیفتد  اتفاقی 
لحاظ فرهنگی و تاثیرگذاری کاری 
انجام دهد که بگوید چقدر در عمق 
بخش  دوستان  دارد.  نفوذ  توده ها 
گرفتند  کم  دست  را  سریال سازی 

بخش  این  که  است  سالی  چند  و 
سریال های  شاهد  و  شده  تضعیف 
مخاطبین  همین  و  نیستیم  خوبی 
است.  داده  فراری  تلویزیون  از  را 
نظر  از  و  هستند  ضعیف  سریال ها 
محتوا و ساخت قابل تحمل نیستند 
و اینکه در پایان هر فصل می گویند 
این میزان مخاطب داریم به نظرم 
خیلی نباید جدی گرفت چون ما به 
عینه در جامعه می بینیم، آن هم من 
که در تهران و شهرستان تردد دارم 
متوجه می شوم مردم چه می بینند و 
چه را دوست دارند و یا دوست ندارند 
تماشا  تلویزیون  اصال  آیا  اینکه  و 
دوره  در  دوستان  نه.  یا  کنند  می 
جدی تر  را  سریال سازی  باید  جدید 
بگیرند و اینکه چقدر سیما فیلم در 
این قضیه دخیل است را نمی دانم. 
چون به نظر می رسد برخی سریال ها 
را سیما فیلم می سازد و به شبکه ها 
تحمیل می کند. البته دقیق نمی دانم 
و خیلی آمار دقیقی ندارم. اما اگر هم 
این تولیدات و دادن  سیما فیلم در 
سریال ها به شبکه ها محوریت دارد 

باید زمان شناسی و موقعیت شناسی 
را هم در نظر بگیرد. در تابستانی که 
پشت سر گذاشتیم چه سریال هایی 
همزمان با هم روی آنتن رفتند؟ که 
اصال قابل تحمل نبودند و نه از نظر 
هنری و زیبایی شناسی و بصری و نه 
از نظر محتوا نمی شد آنها را تحمل 
کرد. آقای جبلی باید این بخش را 
جدی بگیرند. درست است که چند 
در  سلمان  و  موسی  فاخر  سریال 
دست تولید است اما نباید به امید آنها 

این بخش را رها کرد. آن کارها دیر 
جواب می دهد و ممکن است یکی ۵ 
سال و دیگری ۱۰ سال طول بکشد. 
اگر قرار باشد ما از االن صبر کنیم 
که موسی و سلمان ساخته شود به 
نظرم ضعف اصلی همین جا است.

با  پایان صحبت ۀایش  در  وی 
سازمان  رئیس  به  پیشنهادی  بیان 
صداوسیما نیز گفت: باید پیش بینی 
آینده را در  آنتن تلویزیون در سال 
زمستان امسال ببندند و وارد تولید 

شوند. االن هنوز من خبری نخواندم 
که چه تولیدی برای نوروز سال آینده 
نمی داند  تلویزیون  یعنی  این  دارند 
برای عید امسال می خواهد چه کار 
کند و این ضعف استراتژیک است. 
گروهی  یک  عید  به  مانده  ماه  دو 
اعتماد دارند  که همینطوری به آن 
و بیشتر از اعتماد، دعوت می کنند و 
با یک صفحه طرح می گویند بساز 
ششم  فصل  می شود  نتیجه اش  و 

پایتخت!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بدون شک یکي از محبوب ترین 
و پرمخاطب ترین برنامه هاي تولیدي 
عموهاي  برنامه  کودکان،  براي 
فیتیله اي بوده که در تمام سال هایي 
هموار  پرداخته،  فعالیتش  به  که 
اتفاقا  و  بوده  کودکان  موردتوجه 
بزخي از بزرگساالن نیز این برنامه 
نکته  اما  دارند.  به شدت دوست  را 
این  این است که سازندگان  جالب 
مجموعه مدتي است که درخواست 
به  را  برنامه  این  تولید سري جدید 
از  گویا  ولي  داده اند  ارائه  تلویزیون 

مدیران خبري نیست!
و  تهیه کننده  مسلمي،  محمد 
که  کودک  برنامه هاي  کارگردان 
کارگرداني عموهاي فیتیله اي را هم 
برعهده داشته مي گوید: کودکانی که 
پاندمی  دوساله  زمان  مدت  این  در 
برای  را  خود  وقت  تمام  کرونا 
اوقات  گذراندن  و  درس  خواندن 
فراغت در خانه می گذرانند بیشتر از 
هر زمان دیگری نیاز به برنامه های 
مفرح تلویزیونی دارند چراکه جایی 
جز  سرگرمی  و  بروند  نمی توانند 

تماشای تلویزیون ندارند.
گفتگویي  در  مسلمی  محمد 
پیرامون آخرین فعالیت های خود در 
گفت:  کودک  برنامه سازی  عرصه 
نام  با  تلویزیونی  برنامه  یک  اخیر 
تولید  دست  در  را  جمعه،  جمعمون 
سلیمانی  علی  مرحوم  که  داشتیم 
بود  پرداخته  نقش آفرینی  به  آن  در 
که در اوسط کار و بعد از ضبط ۲۰ 
عزیز  هنرمند  این  ناگهان  قسمت 
از دست دادیم. جمعمون جمعه،  را 
ترکیبی  قسمتی   6۰ مجموعه  یک 
معاونت سیما  به سفارش  است که 
در دست تولید بود و در حال حاضر 
تصویربرداری این مجموعه به پایان 
رسیده است، ما پس از ۲۰ قسمتی 
که مرحوم علی سلیمانی را از دست 
دادیم ناگزیر یکی از بازیگران خوب 
تئاتری را جایگزین مرحوم سلیمانی 
جمعمون  مجموعه  کردیم.  عزیز 

حدود  آن  قسمت  هر  که  جمعه، 
پیرامون مشاغل و  ۵۰ دقیقه است 
که  شده  ساخته  شغل ها  با  آشنایی 
ترانه  مهمان،  نمایش،  از  ترکیبی 
و موسیقی است، این روز ها مراحل 
انجام  مونتاژ این مجموعه در حال 
باید  و  است  پخش  اماده  و  است 
سیما  معاونت  مسئولین  که  ببینیم 
این مجموعه را برای پخش از کدام 
شبکه تلویزیون صالح می دانند که 
پخش کنند. من عالوه بر کارگردانی 
اجرای برنامه جمعمون جمعه، را نیز 
به عهده دارم، شهرام عبدلی، الله 
ترکیبی  برنامه  این  در  نیز  صبوری 
به ایفای نقش پرداخته اند و بازیگر 
سلیمانی،  علی  مرحوم  جایگزین 

ادامه این  بهرام سروری نژاد نیز در 
مجموعه ما را همراهی کرد.

یون  یز تلو ن  ا د گر ر کا ین  ا
پیرامون دیگر فعالیت های خود بیان 
یکسری  برای  خدا  امید  به  کرد: 
هستیم  تدارک  در  دیگر  کار های 
البته نه در تلویزیون بلکه در یکی 
از پلتفرم ها قرار است که به تهیه و 
تولید برسانیم تا ببینیم در آینده و با 
ریاست جدید صدا و سیما آیا روی 
می شود  سرمایه گذاری  کودم  کار 
که در تلویزیون به فعالیت بپردازیم 

یا خیر.
محمد مسلمی پیرامون آخرین 
مجدد  ساخت  احتمال  از  خبر ها 
فعال  داشت:  اظهار  فیتیله  برنامه 

خاصی  پیگیری  شبکه  سوی  از 
برای  مبنی  ما  درخواست  برای 
برنامه فیتیله صورت  ساخت محدد 
پیگیری  دیگر  متاسفانه  و  نگرفته 
ما  است،  نشده  خصوص  این  در 
بگیرید  حمایت ها الزم صورت  اگر 
مایلیم نه تنها فیتیله، بلکه برنامه ها 
و  کودک  برای  نیز  دیگری  متنوع 
نوجوان بسازیم. متاسفانه ژانر کودک 
و نوجوان حوزه ضعیفی شده است و 
بعد از اینکه شبکه یک برنامه های 
قرار  و  کرد  تعطیل  را  خود  کودک 
شد شبکه دو سیما به شبکه کودک 
پویا  شبکه  از  و سپس  شود  تبدیل 
آمد و در نتیجه اتفاق خاصی در این 
حوزه نیفتاد باید گفت که برنامه های 

را  خود  ثابت  جایگاه  دیگر  کودک 
مانند گذشته ندارد.

محمد مسلمی در پایان با بیان 
درخواست خود از رییس جدید رسانه 
ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
مهمترین درخواست ما این است که 
به حوزه کودک اهمیت بیشتری داده 
شود مخصوصا برای کودکانی که در 
این مدت زمان دوساله پاندمی کرونا 
تمام وقت خود را برای خواندن درس 
خانه  در  فراغت  اوقات  گذراندن  و 
می گذرانند بیشتر از هر زمان دیگری 
نیاز به برنامه های مفرح دارند چراکه 
جایی نمی توانند بروند و سرگرمی جز 

تماشای تلویزیون ندارند.

همراه با عموهاي فیتیله اي

محمد مسلمي: برنامه هاي کودک در تلویزیون همیشه مهجور هستند

محمد حسین زاده

کمتر  که  شرایطي  در  و  کرونایي  روزهاي  در 
فیلمسازي راضي به اکران فیلمش در سینماها مي شود، 
خوبي  فروش  مي تواند  فیلمش  که  بداند  اگر  خصوصا 
این سازندگان دینامیت بودند که تصمیم  داشته باشد، 
گرفتند فیلمشان را روانه سالن هاي سینما کنند تا هم 
به سینما کمک کرده باشند و هم به دیگر فیلمسازان 
نشان دهند که مردم سینمادوست در این شرایط هم از 
فیلم هاي خوب استقبال مي کنند. حاال مسعود اطیابي، 
آینده  هفته  از  مي گوید:  سینمایی  فیلم  این  کارگردان 
اکران  و  می گیرد  خود  به  تازه ای  رنگ  ایران  سینمای 
موفقیت آمیزتری برای فیلم های روی پرده رخ خواهد داد 
به همین خاطر من فکر می کنم اکران اصلی دینامیت، از 

هفته آینده شروع می شود.
اکران  ادامه  پیرامون  گفتگویي  در  اطیابی  مسعود 
دینامیت  گفت:  سال  پایان  تا  دینامیت  سینمایی  فیلم 
را آغاز کرد  اکران خود  اینکه دقیقا در زمانی  به دلیل 
نه واکسنی تزریق شده بود و در اوج پیک پنجم کرونا 
بودیم سینماها خالی از مخاطب بودند و در واقعا با حضور 
دینامیت در سینما کمک کردیم که چراغ سینماها روشن 
بماند. اکران دینامیت ریسک بزرگ تهیه کننده این فیلم 
بود چراکه این فیلم بدون شک در حالت عادی بدون 
کرونا در کمترین حالت ۵۰ میلیارد تومان می فروخت و 
من معتقدم این فیلم هنور مخاطبان اصلی خود را جذب 
نکرده، تا کنون نیمی از کمک مالی که سازمان سینمایی 
مقرر کرده بود به فیلم های اکران شده در شرایط رکود 
از کرونا در سینما ها تعلق بگیرد به سرمایه گذار  ناشی 
دینامیت پرداخت شده و هنوز بخش نهایی این کمک 

مالی از سوی سازمان سینمایی به سرمایه گذار پرداخت 
با وجود  بیفتد.  اتفاق  این  تا  نشده است و ما منتظریم 
تمامی مسائل مطرح شده و کمبود هایی که دینامیت در 
زمان اکران خود داشت فکر می کنم به احتمال زیاد اکران 
این فیلم سینمایی تا پایان سال ادامه خواهد داشت چراکه 
بنا بر قرار شورای صنفی فیلم هایی که همچنان مورد 
استقبال قرار می گیرند تا پایان سال اکران آن ها ادامه 
خواهد داشت و پیش بینی ما این است که این اتفاق برای 

دینامیت خواهد افتاد.
ادامه  در  سینما  کارگردان  و  تهیه کننده  این 
امروز  تا  دینامیت  فروش  میزان  درباره  صحبت ۀایش 
تومان فروش  میلیار  تاکنون حدود ۱6  دینامیت  گفت: 
با  اخیر  هفته  چند  که طی  است  جالب  و  است  داشته 
قابل  شکل  به  دینامیت  فروش  واکسیناسیون  تسریع 
توجهی باال رفته است با وجود اینکه هنوز دینامیت از 
تلویزیون هیچ تبلیغ نداشته است و خود مردم هستند 
که این فیلم سینمایی را برای همدیگر تبلیغ می کنند، 
امیدواریم که با حضور پیمان جبلی در رسانه ملی از این 
فیلم حمایت شود و تبلیغات این فیلم از تلویزیون نیز 
پخش شود. با ورود فیلم های جدید به چرخه اکران و 
کاهش شیوع کرونا و تغییر رنگ بندی شهر ها در نقاط 
مختلف کشور همچنین پایان ماه های محرم و صفر من 
فکر می کنم از هفته آینده سینمای ایران رنگ تازه ای به 
خود می گیرد و اکران موفقیت آمیزتری برای فیلم های 
روی پرده رخ خواهد داد به همین خاطر من فکر می کنم 
آینده شروع می شود  از هفته  اکران اصلی »دینامیت« 
لحظه  این  تا  دینامیت  فروش  می کنیم  فکر  ما  چراکه 
پیش درآمدی بود برای فیلم و اکران آن از هفته آینده 

به شکل رسمی آغاز می شود.

رونق دوباره سینماها...

مسعود اطیابي: با دینامیت به گیشه سینماها کمک کردیم


