
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

مقدمات اشتغال پایدار در کشور شروع می شود

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
گفت: گرچه روند تامین سوخت نیروگاه ها مطلوب 
است اما همچنان نگرانی درباره تامین آن در فصل 

زمستان وجود دارد.
بیست و یکمین  برگزاری  محسن طرزطلب در حاشیه 
نمایشگاه صنعت برق و در نشستی خبری افزود: اکنون روند 

سوخت  مخازن  و  بوده  خوب  نیروگاه ها  به  رسانی  سوخت 
نیروگاه ها درحال تکمیل شدن است.

و  بهمن  زمانی دی،  بازه  در  نگرانی  اما  داد:  ادامه  وی 
هوا  برودت  دلیل  به  گاز  افزایش مصرف  احتمال  که  اسفند 

وجود دارد، همچنان وجود دارد.
صفحه 3

بررسی وضعیت نرخ تورم در استان های مختلف؛

قم و تهران دارای کمترین 
نرخ تورم سالیانه در مهر ۱۴۰۰

56درصدمتقاضیانمسکنملی،پولواریزنکردهاند!
و  راه  وزارت  که  آماری  آخرین 
شهرسازی ارایه داده نشان می دهد واحدهای 
شروع شده و دارای عملیات اجرایی طرح 
اقدام ملی مسکن توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
3۷ هزار و ۷۹۸ واحد، شرکت عمران شهرهای جدید 
۱3۵ هزار و ۴۷۹ واحد، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
۶۵ هزار و ۸۵ واحد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  واحد،  هزار   ۷۲ مسلح 
)ادارات کل راه و شهرسازی( ۱3۴ هزار و ۹۲۷ واحد، 
شرکت بازآفرینی شهری ایران ۸۰ هزار واحد و وزارت 
آموزش و پرورش ۹ هزار و ۲۰۴ واحد است که مجموع 
واحدهای طرح اقدام ملی مسکن که عملیات اجرایی 

آنها آغاز شده ۵3۴ هزار و ۴۸۴ واحد است.
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قاسمپورسخنگوشورای اسالمی کالنشهرکرج تاکید کرد:

ضرورت تامین منابع مالی شهرداری 
در کنار تسهیل امور ارباب رجوع
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1869- دوشنبه 10  آبان  ۱۴۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 
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پیشیناست

هنگ 7فر

در سال هاي گذشته جشنواره جهاني فجر از جشنواره ملي فجر 
جدا شد تا از اين طريق بخش بين الملل جشنواره فجر باشكوه تر 
و با فيلم ها و مهمانان خارجي بيشتري برگزار شود و انصافا فارغ 
از بودجه ها و مسائل ديگر، موفق هم بود و جشنواره جهاني فجر 

تبديل به يكي از جشنواره هاي موفق بين المللي در آسيا شد

مشكالت  به  اشاره  با  استقالل  باشگاه  اسبق  مديرعامل 
قهرمانان  ليگ  از  حذف  از  آخری  لحظه  گريز  و  سرخآبی ها 
آسيا، گفت: شرايط کنونی نتيجه بی توجهی وزيران پيشين به 
تذکر دلسوزان فوتبال بود و آنها بايد به خاطر اين بی توجهی 

مواخذه شود.

کتاب های  موضوع  با  فرشته«  »باغ  نمايشگاه 
زنده ياد فرشته طائرپور برای بچه ها در موزه ملی 
هنر و ادبيات کودک کانون پرورش فكری کودکان 

و نوجوانان برپا شد.

»باغفرشته«
بهیادزندهیاد

طائرپور

روندمطلوبتامینسوختزمستاننیروگاههایبرق اتصال ۳۱۰۰ پمپ بنزین
 به سامانه هوشمند سوخت در کشور

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تاکنون سه 
هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده 
و امکان دریافت بنزین یارانه ای با کارت سوخت در آنها فراهم است. فاطمه 
کاهی با اشاره به اینکه 3 هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در کشور )ساعت ۱۱ یکشنبه ۹ آبان( به 
سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند، افزود: همچنین ۹۰۰ جایگاه در کشور، فقط امکان 

عرضه بنزین آزاد را دارند. 

یک  کشف  به  اشاره  با  حسن پور،  هومان 
مجتمع تولید غیرقانونی کتاب و با تایید رابطه آنها 
با بساط گستران گفت: آنها بخشی از سفارش ها را 
می گرفتند و کتاب های غیرقانونی این مجموعه را می فروختند. 
با  آن ها  ارتباط  روش  بعد  مرحله های  در  انتظامی  نیروی 
هفته  پایانی  روزهای  کرد.در  خواهد  پیدا  را  دیگر  گروه های 

ای که گذشت، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، همراه پلیس 
امنیت عمومی از کشف و تعطیلی یک واحد تولید کتاب های 
غیرقانونی در خیابان جمالزاده خبر داد؛ در این مجموعه ۱۵ 
نفر دستگیر شدند و کارشناسان ارزش کتاب ها و تجهیزات 

کشف شده را بیش ۱۰۰ میلیارد ریال برآورده کرده اند.
صفحه ۷

امکاناتوسیعدرخدمتتولیدغیرقانونیکتاب

DONYAYEJAVANANMAG.IR

رییــس هیئــت مدیــره انجمــن 
و  واردکننــدگان  تولیدکننــدگان، 
صادرکننــدگان محصــوالت دخانــی 
اظهــار داشــت: تجمیــع عــوارض در 
ــش  ــر افزای ــک اث ــا ی ــاه قطع دی م
خواهــد  دخانیــات  روی  قیمتــی 
ــت  ــه عل داشــت. از طــرف دیگــر ب
ــا  ــتمزد عموم ــش دس ــورم و افزای ت
می دهــد،  رخ  قیمــت  افزایــش 
ــوط  ــا مرب ــاق عموم ــن اتف ــه ای البت
ــا  ــت ام ــن اس ــفند و فروردی ــه اس ب
ــون  ــت قان ــه عل ــه ب ــال اینک احتم
ــی  ــد افزایش ــوارض، رون ــع ع تجمی
قیمــت زودتــر آغاز شــود وجــود دارد.
ــورد  ــدار در م ــا تاج محمدرض
علــل افزایــش چندبــاره قیمــت 
ســیگار در چنــد هفتــه اخیــر اظهــار 
کــرد: شــرکت JTI کــه ســیگارهایی 
ــا، کمــل و...  ــد وینســتون، مگن مانن
بســته بندی  می کنــد،  تولیــد  را 
داده  تغییــر  را  ســیگارهای خــود 
اســت. متاســفانه برخــی از الیه های 
توزیــع و عاملیــن کــه ســیگارهایی 
بــا طرح هــای قبلــی را در انبارهــای 
خــود موجــود دارنــد از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرده و این ســیگارها را در 
مقایســه بــا ســیگارها با بســته بندی 
ــی  ــده اصل ــه مصــرف کنن ــد ب جدی
معرفــی و بدیــن ترتیــب قیمت هــا را 
افزایــش می دهنــد. بــا اینکــه از نظر 
کیفیتــی هیــچ تغییــری ایجاد نشــده 
امــا از آنجــا کــه مصرف کننــده بــه 
بســته بندی قبلــی عــادت بیشــتری 
بــازار  در  سواســتفاده  هایی  دارد، 
صــورت گرفتــه و قیمــت را افزایــش 

می دهنــد.
وی افــزود: ایــن کمپانــی بیش 
ــازار را در  ــهم ب ــد از س از ۵۰ درص
ــت،  ــن عل ــه همی ــار دارد و ب اختی
ــر  ــر محسوســی ب ــاق تاثی ــن اتف ای
روز  چنــد  در  می گــذارد.  بــازار 
اخیــر تغییــری در عــوارض و مالیات 
ایجــاد نشــده و هیــچ کمبــودی هم 
ــه  ــی ک ــا اتفاق وجــود نداشــته، تنه
ــت  ــاره قیم ــش چندب ــث افزای باع
در بــازار شــده اعــالم ایــن شــرکت 
مبنــی بــر تغییــر بســته بندی بــوده 

اســت.
تاجــدار بــا اشــاره بــه تغییراتــی 

کــه دومــاه دیگــر اعمــال می شــود 
ــون  ــاه قان ــه در دی م ــت:  البت گف
تجمیــع عــوارض اجرایــی می شــود، 
ــی  ــده داخل ــک تولیدکنن ــون ی تاکن
۱۵ درصــد مالیــات بــر ارزش افزوده 
ــون  و ۱۰ درصــد نیــز در قالــب قان
ــعه  ــم توس ــه شش ــه و برنام بودج
ــم  ــن دو باه ــرد. ای ــت می ک پرداخ
ــد؛ ۱۰ درصــد  ــع نشــده بودن تجمی
ــذ و روی  ــده اخ ــط از تولیدکنن فق
ــال  ــیگار اعم ــده س ــت تمام ش قیم
می شــد. ۱۵ درصــد مالیــات بــر 
ارزش بــر افــزوده در الیه هــای 
مختلــف منظــور می شــد یعنــی 
ــوری  ــل کش ــه عام ــده ب تولیدکنن
ــت،  ــد می فروخ ــن ۱۵ درص ــا ای ب
عامــل کشــوری بــه عامــل اســتانی 
می فروخــت  ســودی  یــک  بــا 
ــد و  ــد می ش ــامل ۱۵ درص ــه ش ک
ــا مصرف کننــده پیــش  همینطــور ت

می رفــت.
وی اضافــه کــرد:  در قانــون 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی جدی
ــد  ــع کرده ان ــم تجمی ــن دو را باه ای
و از دی مــاه تولیدکننــدگان بایــد ۲۵ 
ــت  ــزوده را پرداخ ــد  ارزش اف درص
کننــد. در فــروش کاال از تولیدکننــده 
بــه عامــل کشــوری تفاوتــی ایجــاد 
نمی شــود، چــرا کــه قبــال هــم 
پرداخــت می شــد، امــا از عامــل 
کشــوری بــه عامــل اســتانی، مابــه 
ــد  ــر ۱۵ درص ــود دیگ ــاوت س التف
در  بلکــه  نمی شــود،  محســوب 

تولیــدات داخلــی ۲۵ درصــد ودر 
تولیــدات بین المللــی کــه در داخــل 
تولیــد می شــوند ۴۰ درصــد پرداخت 

خواهــد شــد.
رییــس هیئــت مدیــره انجمــن 
و  واردکننــدگان  تولیدکننــدگان، 
صادرکننــدگان محصــوالت دخانــی 
ــا یــک  ــاق قطع ــن اتف ادامــه داد: ای
اثــر افزایــش قیمتــی خواهد داشــت. 
ــورم و  ــت ت ــه عل از طــرف دیگــر ب
ــا افزایــش  افزایــش دســتمزد عموم
قیمــت رخ می دهــد، البتــه ایــن 
اتفــاق عمومــا مربــوط بــه اســفند و 
فروردیــن اســت امــا احتمــال اینکــه 
بــه علــت قانــون تجمیــع عــوارض، 
رونــد افزایشــی قیمــت زودتــر آغــاز 
شــود وجــود دارد. همچنیــن بــه 
ســال جدیــد میــالدی هــم نزدیــک 
هســتیم و احتمــال افزایــش قیمــت 
ــی وجــود  ــرای برندهــای بین الملل ب
دارد. همــه اینهــا با یکدیگــر احتمال 
گران تــر شــدن ســیگار را از اواســط 
ــا  ــد ام ــر می کنن ــاه پررنگ ت دی م
ــد  ــی مانن ــه فاکتورهای ــزان آن ب می
ــش  ــش دســتمزد، افزای ــورم، افزای ت
نــرخ حمــل ونقــل و... ارتبــاط دارد.
ــوالی در  ــه س ــخ ب وی در پاس
مــورد وضعیــت ســیگارهای وارداتی 
گفــت: تقریبــا دیگــر ســیگار وارداتی 
ــه مصــرف  ــم، ســیگارهایی ک نداری
ــه  ــتند ک ــی هس ــود، کاالهای می ش
ــد شــده و دو  در داخــل کشــور تولی
ــد  ــا برن ــی و ب ــد داخل ــا برن ــوع ب ن

ــن  ــوارض ای ــت. ع ــی اس بین الملل
ــاوت اســت. ــز متف ــوع نی دو ن

ــی  ــش ب ــزود:   افزای ــدار اف تاج
اقبــال  باعــث  قیمت هــا  رویــه 
ــاق  ــیگار قاچ ــه س ــردم ب ــتر م بیش
ــزان  ــر می ــلما ه ــد، مس ــد ش خواه
کــه افزایــش قیمــت خــارج از قاعده 
باشــد، قطعــا ســهم قاچــاق در بــازار 
را رونــق داده ایــم. متاســفانه مالیــات 
نخــی کــه در قانــون بودجــه اضافــه 
و در ابتــدای ســال اعمــال شــد، بــه 
شــدت تولیــد شــرکت های کوچــک 
ــروش  و متوســط را کاهــش داده، ف
برندهــای بین المللــی را افزایش داده 
ــاق  ــار کاالی قاچ ــازار را در اختی و ب

ــرار داد. ق
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
شــرکت های تولیدکننــده داخلــی 
از افزایــش مالیــات کــه بــه شــکل 
ــود بســیار متضــرر  مالیــات نخــی ب
ــرکت های  ــاع ش ــی اوض ــدند ول ش
ــر کــرد چراکــه  بیــن المللــی را بهت
قیمــت تمــام شــده کاالی آنهــا 
ــد  ــح می دهن ــت و ترجی ــتر اس بیش
بــه جــای مالیــات ۲۵ درصــدی 
مالیــات نخــی بپردازند. آمــار ۶ ماهه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــم نش ــال ه امس
بین المللــی  اوضــاع شــرکت های 
نســبت بــه شــرکت های ایرانــی بــا 
برنــد داخلــی بســیار بهتر بــوده، آنها 
بــا رشــد مواجــه بودنــد اما متاســفانه 
شــرکت های داخلــی بــا افــت تولیــد 

مواجــه شــدند.

یک مقام صنف دخانیات:

سیگار دوباره گران می شود

صفحه 3

صفحه 3

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد:
واردات هوشمند در کنار حمایت از تولید داخل

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید 
داخل، گفت: باید در کنار استفاده از ظرفیت داخلی در حوزه تولید، برای واردات هوشمند 

نیز تصمیم گرفت که مصداق کار جهادی در سازمان غذا و داروست.
سیدمحمد پورحسینی، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی در مراسم 
تکریم و معارفه رییس سازمان غذا و دارو با تقدیر از خدمات شایسته شانه ساز، اظهار 
کرد: دکتر شانه ساز از افراد خوش نام و سخت کوش هستند که در شرایط بسیار سختی 
این وظیفه را به دوش کشیدند؛ کرونا شرایط ویژه ای بود و ایشان با ویژگی صبر،  
تحمل و متانت در این سنگر خدمت رسانی کردند. انشاءاهلل از تالش و همکاری ایشان 
در وزارت بهداشت استفاده خواهیم کرد. خوشبختانه در وزارت بهداشت کمتر مراسم 
تودیع داریم چرا که وزارت بهداشت از نیروهای مخلص و متخصص برخوردار است و 

کمتر مجبور هستیم که از بیرون نیروهایی را وارد مجموعه کنیم.
وی با اشاره به توانمندی های دکتر دارایی؛ رییس جدید این سازمان عنوان کرد: 
ایشان یک رزمنده، فرد علمی و دانشگاهی، آشنا به حوزه غذا و دارو و بخش خصوصی 
است؛ اگر چه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بسیار گسترده نیست اما حجم 
بازار آن مهم نیست؛ چراکه از خدمات اجباری بوده و هیچ کس نباید از دسترسی به 

دارو و تجهیزات محروم باشد بنابراین از حوزه های استراتژیک به حساب می آیند.
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به تاکید اسالم در مورد غذا عنوان کرد: در اسالم به 
غذا و کیفیت آن اشاره شده است، غذا حوزه ای است که مردم روزانه با آن ارتباط دارند؛ 
جایی را سراغ نداریم که روزانه تصمیماتش به اندازه سازمان غذا و دارو در زندگی مردم 
اثر داشته باشد بنابراین وظیفه خود می دانیم که از این حوزه حمایت و پشتیبانی کنیم.

وی یکی از ویژگی های منعطف سازمان غذا و دارو را حمایت از تولید داخل 
عنوان کرد و گفت: باید در کنار استفاده از ظرفیت داخلی در حوزه تولید، برای واردات 
است.  دارو  و  غذا  سازمان  در  جهادی  کار  مصداق  که  گرفت  تصمیم  نیز  هوشمند 
بنابراین انتظارات از این سازمان باالتر رفته است و امیدواریم شاهد ادامه حرکت رو 

به جلوی این سازمان باشیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی:
تدوین سند آمایش آموزش عالی مهارتی در 

کشور برای اولین بار 
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم کرد: سند آمایش آموزش عالی 

مهارتی برای اولین بار در کشور تدوین شد و بزودی رونمایی خواهد شد.
محمدحسین امید گفت: برنامه راهبردی دوم این دانشگاه به تصویب هیات 

رئیسه رسیده است و از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
وی با بیان اینکه سند آمایش آموزش عالی مهارتی برای اولین بار در کشور 
تدوین شد و بزودی رونمایی خواهد شد گفت: از سوی همه استان ها برنامه پنج ساله 

درباره سند ارائه شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهارداشت: در برنامه دوم دانشگاه 
ساماندهی  مدرسان،  ارتقای سطح  کیفیت،  ارتقای  بحث  کاربردی  علمی  جامع 
قرار  اولویت  در  دانشگاه  فرایندهای  چابک سازی  و  دانشگاه  استانی  ستادهای 
گرفته و همچنین بودجه های دانشگاه براساس برنامه راهبردی تدوین خواهد شد 

و مبنای این حرکت خواهد بود.
وی همچنین از آماده شدن اولین دانشنامه مهارتی کشور که تدوین آن از سه 
سال قبل شروع شده بود خبرداد و افزود: رونمایی اولیه آن انجام شده و رونمایی 

اصلی آن به همراه سند آمایش طی ۲ هفته آینده انجام خواهد شد.
اولین دانشجوی  اعزام  از چند سال تالش مقدمات  بعد  وی تصریح کرد: 
از  یکی  به  مهارتی  دوره های  کارورزی  برای  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
دانشگاه های آلمان انجام شده که البته این اقدام به دلیل کرونا با تعویق مواجه شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: از شنبه ۱۵ آبان ماه سالجاری 

تمام کالس های این دانشگاه به صورت ۱۰۰درصد حضوری برگزار می شود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ مرکز آموزش علمی کاربردی با ۲۲۰هزار 
دانشجو گفت: این دانشگاه در ۵ هزار و ۱۰۰ کدرشته محل از مهرماه سالجاری 
دانشجو پذیرفته است و ۲۷3 کدرشته محل که در سطح کشور متقاضی کمتری 

داشته ایم حذف شدند و امسال نیز ۸۰۰ کد رشته محل جدید داشتیم.
امید اظهار داشت: فضای مجازی گرچه یک سختی داشت و دانشجویان را 
از برنامه های عملی محروم کرد اما یک مزیت داشت که زیرساخت های فناوری 
در کشور فراهم شد. کالس های مجازی را به صورت محدود در حوزه درس های 

نظری و عمومی ادامه خواهیم داد.

فعالیت غیرقانونی خزانه دار فدراسیون 
وزنه برداری!

خزانه دار فدراسیون وزنه برداری طبق اساسنامه مشترک فدراسیون ها نمی تواند به 
از ابالغ اساسنامه جدید نیز تغییری در آن ایجاد  ادامه دهد، روندی که پس  فعالیتش 

نشده و این حضور خالف قانون است.
وزارت ورزش اساسنامه مشترک و جدید فدراسیون ها را جهت اجرا ابالغ کرده 
است. فدراسیون هایی که انتصاب یا انتخاب هایی در فدراسیون دارند که مغایر با مفاد 
اساسنامه جدید است، موظف اند پروسه همسان سازی فدراسیون را مطابق با اساسنامه 

جدید آغاز کنند.
فدراسیون وزنه برداری یکی از فدراسیون هایی است که باید نسبت به تغییر خزانه 

دار خود طبق اساسنامه جدید اقدام کند.
 خزانه دار فدراسیون وزنه برداری در حال حاضر دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد 
نیز به  او  ارائه شده  ورودی سال تحصیلی ۹۰-۸۹ است و گواهی اشتغال به تحصیل 
فدراسیون موید این مهم است، گواهی که به نظر می رسد با توجه به پروسه ۱۰ ساله 

محصل بودنش هم خالی از اشکال نیست. 
بر اساس اساسنامه جدید مدرک تحصیلی خزانه دار فدراسیون حداقل باید لیسانس 
باشد، و بر این اساس این خانم نمی تواند این سمت را برعهده داشته باشد و فدراسیون 

موظف است نسبت به تعیین خزانه دار جدید فدراسیون اقدام کند.
باید ویژگی های زیر را  طبق ماده ۲۹ اساسنامه مشترک فدراسیون ها، خزانه دار 

داشته باشد:
* تابعیت جمهوری اسالمی

* دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط با امور مالی
* داران بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداری یا تصدی امور مالی

* نداشتن سوء پیشینه کیفری

ستاره کشتی در کنار ورزشکاران معلول؛
حسن یزدانی ضربه فنی شد!

سیر محبوبیت حسن یزدانی روز به روز به اوجی باورنکردنی نزدیک می شود.
پس از عنوان با ارزش قهرمانی جهان در رقابت های نروژ حسن یزدانی در 
قامت یک ورزشکار برنده با کت و شلوار در رویدادهایی متفاوت با یکدیگر حضور 
دارد. این اما باعث نمی شود که او از مسئولیت اجتماعی خود به عنوان یک قهرمان 
ایران در متن یک رقابت  بنابراین این ستاره ورزش محبوب  محبوب غافل بماند. 

جذاب قرار گرفت.
حسن یزدانی که در ماه های اخیر نقره المپیک توکیو و طالی مسابقات جهانی 
پاس  به  مشهد  بهشتی  معلولین شهید  آسایشگاه  در  با حضور  کرده،  را کسب  نروژ 
قدردانی از زحمات کارکنان و پرسنل موسسات توانبخشی از این آسایشگاه بازدید کرد.
در حالی که افراد حاضر در این آسایشگاه حسابی از حضور ستاره کشتی جهان 
به وجد آمده بودند، حسن یزدانی به درخواست ورزشکاران معلول به صورت نمادین 

روی تشک رفت و با آن ها کشتی گرفت.
حسن یزدانی که این روزها برخالف برخی از ملی پوشان کشتی ایران به استراحت 
می پردازد و گویا فعال قصد حضور در لیگ برتر کشتی را ندارد، در مبارزه با ورزشکاران 
معلول ضربه فنی شد و شکست خورد تا باعث شادی این افراد شود؛ شکستی که بدون 

شک از خیلی از پیروزی ها نیز برای او شیرین تر بود.
البته قبال هم این ستاره جویباری چنین اقدامات خیریه ای را انجام داده بود که 
بازتاب های بسیار مثبتی را هم در پی داشت. حسن یزدانی حاال با توجه به محبوبیت 
باالی اجتماعی خود سعی می کند در وقت هایی که برای استراحت دارد، بیش از قبل 

بین مردم حاضر شده و باعث خوشحالی آن ها شود.
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یک نماینده مجلس:
سال ها درباره آموزش و پرورش فقط حرف زده شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه پیشرفت واقعی جز از 
طریق توجه و تقویت آموزش و پرورش ممکن نیست تاکید کرد که سال ها 
و  اجرایی  اقدام صحیح  و  زده شده  فقط حرف  پرورش  و  آموزش  درباره 

عملیاتی صورت نگرفته است.
اردشیر مطهری در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: مهمترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی سالم، 
آموزش دیده، کارآمد و پویا است و امروز کشورهای پیشرفته و حتی اغلب 
کشورهای در حال توسعه به این درک درست رسیده اند که پیشرفت واقعی 
جز از طریق توجه و تقویت آموزش و پرورش که سازنده این سرمایه مهم 
است، ممکن نیست و نتیجه این راهبرد، جایگاه ارزشمندی است که تمام 

کشورهای پیشرفته برای آموزش و پرورش و معلمان خود قائل هستند.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن آباد در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما سال های سال است که درباره 
آموزش و پرورش فقط حرف زده شده و اقدام صحیح اجرایی و عملیاتی 
صورت نگرفته است. در دولت های قبل پرداخت بدهی حق التدریس ناچیز 
اینکه  با  و  اطالع رسانی شده  الفتوح  فتح  مانند  تاخیر  با  آن هم  معلمان، 
رتبه بندی معلمان هنوز نه تصویب شده و نه اجرا، آنقدر تکرارش کردند که 
بعید است شهروندی تابحال واژه رتبه بندی معلمان به گوشش نخورده باشد.

وی تصریح کرد: آنقدر مشکل در آموزش و پرورش تلمبار شده است 
که ساعت ها زمان فقط برای بیانش الزم است، تعدد انواع آموزشگاه ها با 
نام های دولتی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشان و امثال آن که اکنون 
عالوه بر دانش آموزان برای معلمان نیز شائبه درجه یک و درجه دو بودن را 
ایجاد نموده است و همین مدارس خاص به مافیای کنکور هم دامن زده است.

تغییر دائمی کتب درسی به کاهش کیفیت کتاب انجامیده است
مطهری خاطرنشان کرد: انواع و اقسام نظام های آموزشی که هرچند 
سال تغییر کرده و هنوز هم امکان تغییر دارد، تغییر دائمی کتب درسی که 
در بسیاری موارد و به زعم کارشناسان به کاهش کیفیت کتاب انجامیده 
است، عدم هدایت تحصیلی صحیح و هدفمند دانش آموزان بین هنرستان ها 
آنان، دخالت  توانمندی های  و  به عالئق  توجه  بدون  و رشته های نظری 
ارگان های دیگر در کار آموزش و پرورش بجای وظیفه ذاتی حمایتی آن 
مشکالت عدیده معلمان حق التدریس و خرید خدمت که نه حقوق و بیمه 
مناسبی دارند و نه حتی می دانند که سال بعد معلم خواهند ماند یا خیر و هم 
خود درگیر استرس ناشی از عدم امنیت شغلی هستند و هم ناخواسته این 

استرس را به دانش آموزان و جامعه منتقل می کنند.
وی اظهار کرد: ناکارآمدی واضح و ملموس بیمه تکمیلی شاغالن و 
بازنشستگان فرهنگی که نه تنها خدمات مناسبی جهت سالمت جسمی آنها 
ارائه نمی دهد، بلکه سالمت روحی آنها و شان و شخصیتشان را هم تحت 
شعاع قرار داده است. مطهری عنوان کرد: عدم هماهنگی و همترازی حقوق 
شاغالن و بازنشستگان، بالتکلیفی و بعضا فساد در زیرمجموعه هایی چون 
صندوق ذخیره فرهنگیان که عالوه بر دور بودن از رسالت خویش، اعتماد 
فرهنگیان را هم مخدوش کرده است. این ها تنها گوشه ای از کتاب قطور 
مشکالت این مجموعه بسیار مهم و انسان ساز است که سالهاست همه از 
وجود آن آگاه هستند، اما با بی تفاوتی به تاثیر منفی آن در آینده این مملکت 

به آسانی از کنارش گذشته اند.
وی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی بارها و بارها درباره شان و منزلت 
رفیع معلمان و نقش بی بدیل آموزش و پرورش در رشد و بالندگی کشور 
تذکر داده اند در یکی از دیدارها با فرهنگیان فرموده اند نگاه به معلم باید نگاه 
تکریم آمیز باشد. مطهری گفت: بسیاری از مشاغل گوناگون در کشور با زرق 
و برق با جلوه گیری های گوناگون وجود دارند که همه آنها از شان تعلیم و 
حرفه تعلیم جایگاه پایین تری دارند، اینجا جایی است که ثروت سازان آینده، 
علم سازان آینده، تمدن سازان آینده و مدیران آینده از اینجا به وجود خواهند 
آمد. اینطور نیست که خیال کنیم آموزش و پرورش فقط هزینه برای ما دارد، 

دستاورهای بزرگتر از دستاورد آموزش و پرورش وجود ندارد.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن آباد در مجلس شورای 
اسالمی، خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، بیان کرد: همه ما مدیون 
آموزش و پرورش هستیم، بدهکار معلمان شریفمان هستیم، من از محضر 
فرهنگیان عزیز عذرخواهی می کنم که این گونه می گویم، اما حرف را و 

درد را باید گفت.
وی افزود: امروز معلمی که عمری با عزت و شرافت زندگی کرده است 
و خالصانه و از جان برای رشد و پرورش ما و فرزندانمان زحمت کشیده است 
به دلیل فقر و نجابتش مظلوم واقع شده است و برای تامین زندگی مجبور 

به کار در آژانس، فروشندگی در مغازه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: امروز دبیر بازنشسته ای 
که سالها گچ تخته خورده است و پزشک، مهندس، وزیر و نماینده به جامعه 

تحویل داده است در تامین هزینه درمانش درمانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: همه 
شغل ها شریف هستند اما چه کسی می گوید معلم خرید خدمتی که بیش 

از ۱۰ سال در ایوانکی ما تدریس کرده است هنوز هم امنیت شغلی ندارد.

آستانه  در  تهران  ناوگان  به  جدید  اتوبوس های  ورود 
بازگشایی مدارس

ناوگان  به  جدید  های  اتوبوس  ورود  از  تهران  شهر  شورای  رییس 
اتوبوسرانی تهران در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

مهدی چمران در پایان جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای جلسه طبق جلسات قبل اعضا 
تذکراتی را مطرح کردند و در ادامه دو معاون شهردار تهران یعنی معاونت 
خدمات شهری شهرداری  و معاونت مالی شهرداری گزارشی را در ارتباط 

با معاونت های خود مطرح کردند.
وی افزود: در ادامه نیز باتوجه به تصمیم ستاد ملی کرونا و بازگشایی 
را در آستانه  بنا دارد تمهیداتی  نیز  مدارس و دانشگاه ها، مدیریت شهری 

بازگشایی مراکز در حوزه حمل و نقل داشته باشد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه قبل یک فوریت یک طرح در 
حوزه حمل و نقل و تمهیدات شهرداری تهران در آستانه بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها به تصویب رسید که امروز این طرح با ۱۶ بند مورد موافقت 

اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
چمران تاکید کرد: بر اساس طرح اشاره شده شهرداری تهران تمهیداتی 
را در آستانه بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی در حوزه حمل و 

نقل اتخاذ خواهد کرد.
شد  مکلف  تهران  شهرداری  طرح  این  براساس  فزود:  ا وی 
جدید،  اتوبوس های  ورود  و  نقل  و  حمل  حوزه  در  را  اولویت بندی هایی 
نوسازی و اورهال کردن اتوبوس های فرسوده و واگن های مترو انجام دهد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد:  با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۰؛ 
۵۲ درصد از بودجه در حوزه حمل و نقل محقق شده که نگرانی هایی در 
ارتباط با عدم تحقق این بودجه در آینده وجود دارد؛ اما با این همه شرایط 
شهرداری در بازگشایی مدارس و مراکز علمی تمهیداتی را در حوزه حمل 

و نقل اتخاذ خواهد کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛

56 درصد متقاضیان مسکن ملی، پول واریز نکرده اند!
با وجود آنکه ۵3۴ هزار 
به  مسکن  ملی  اقدام  واحد 
بر  بنا  و  رسیده  اجرا  مرحله 
اعالم وزارت راه و شهرسازی این تعداد 
تعداد  هستند  فیزیکی  پیشرفت  دارای 
کسانی که برای این خانه ها پول واریز 
کرده اند ۲3۷ هزار نفر هستند که نشان 
پرداختی  متقاضیان  می دهد ۵۶ درصد 
نداشته اند؛ البته احتماال برخی طرحهای 
مربوط به دستگاههای دولتی با کمک 
تسهیالت بانکی به مراحل اولیه ساخت 

رسیده است.
و  راه  وزارت  که  آماری  آخرین 
می دهد  نشان  داده  ارایه  شهرسازی 
واحدهای شروع شده و دارای عملیات 
اقدام ملی مسکن توسط  اجرایی طرح 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 3۷ هزار 
و ۷۹۸ واحد، شرکت عمران شهرهای 
بنیاد  واحد،   ۴۷۹ و  هزار   ۱3۵ جدید 
مسکن انقالب اسالمی ۶۵ هزار و ۸۵ 
واحد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح ۷۲ هزار واحد، سازمان ملی زمین 
و مسکن )ادارات کل راه و شهرسازی( 
۱3۴ هزار و ۹۲۷ واحد، شرکت بازآفرینی 
وزارت  و  واحد  هزار   ۸۰ ایران  شهری 
آموزش و پرورش ۹ هزار و ۲۰۴ واحد 
است که مجموع واحدهای طرح اقدام 
آنها  اجرایی  عملیات  که  مسکن  ملی 
آغاز شده ۵3۴ هزار و ۴۸۴ واحد است.

از طرف دیگر تا اواخر شهریورماه 
ملی  اقدام  طرح  حساب  افتتاح  تعداد 
مسکن در بانک مسکن ۲3۷هزار و ۲۷۲ 
فقره بوده است. میزان واریز وجوه مبالغ 
۹ هزار و 3۸۶ میلیارد تومان است که از 
این میزان 3 هزار و ۶۵۴ میلیاردتومان 
برای احداث پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن به حساب سازندگان واریز شده 
است. این آمار را محمدحسن علمداری 
ـ عضو هیات مدیره بانک مسکن ارایه 
داده و گفته است: در حال حاضر ۵۷3۲ 

بانک  حساب  در  نیز  تومان  میلیارد 
فیزیکی  پیشرفت  با  تدریج  به  و  است 
تخصیص  پروژه ها  به  احداث  آغاز  و 

خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن 
از محل تسهیالت ۲۵۵ میلیاردتومان به 
افزود:  است،  کرده  پرداخت  متقاضیان 
در مجموعه یکهزار و ۱۷۲ پروژه طرح 
اقدام ملی مسکن به تعداد ۶۷ هزار و 
 ۱۶ تعداد  که  شده  معرفی  واحد   ۱3۲
هزار و ۶۲۵ واحد قراردادهایشان منعقد 

شده است.
که  کسانی  تعداد  حساب  این  با 
اقدام  طرح  واحدهای  برای  کنون  تا 
 ۲3۷ کرده اند  واریز  پول  مسکن  ملی 
هزار نفر هستند که نشان می دهد ۵۶ 
دست  در  واحدهای  متقاضیان  درصد 
ساخت، پرداختی نداشته اند. این در حالی 
از دو سال )۲۶ ماه( از  است که بیش 
ملی  پروژه مسکن  اجرای  رسمی  آغاز 
طرحها  برخی  احتماال  البته  می گذرد. 
که مربوط به دستگاههای دولتی است 
مراحل  به  بانکی  تسهیالت  کمک  با 
اولیه ساخت رسیده باشد اما قطعا برای 
ادامه طرح باید متقاضیان آورده خود را 

به موقع تکمیل کنند.

هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی 
3۷۵ میلیون تومان

پایه  نرخ  راه و شهرسازی  وزارت 
حدود  را  مسکن  ملی  اقدام  واحدهای 
مربع  متر  هر  در  تومان  میلیون   ۲.۸
به  مربوط  نرخ  این  اما  کرده  تعیین 
تا  زمان  آن  از  و  است  تابستان ۱3۹۹ 
افزایش  دچار  ساختمانی  مصالح  کنون 
قیمت شده است. طبق برخی محاسبات 
متر  هر  ساخت  هزینه  حاضر  حال  در 
زمین  قیمت  محاسبه  بدون  مسکن، 
حدود ۵ میلیون تومان برای هر متر مربع 
واحد  برای ساخت یک  بنابراین  است. 
۷۵ متری به حدود 3۷۵ میلیون تومان 
نقدینگی نیاز است. یعنی 3۰۸۴ میلیارد 
تومان فقط تکافوی ساخت ۸۲۲۴ واحد 

اقدام ملی مسکن را می دهد.
 ۷۸ و  هزار   ۴۰ کنون  تا  البته 
که  شده  فتتاح  ا ملی  مسکن  واحد 
راه  وزیر  معاون  ـ  محمودزاده  محمود 
عمده  گفت:  ایسنا  به  ـ  شهرسازی  و 
رسیده  بهره برداری  به  که  واحدهایی 
با  تعاونی سازی  همچون  روشهایی  از 
دریافت وام اوراق، استفاده از تسهیالت 
۹ درصد بافت فرسوده و دریافت زمین 
بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده 

است.
مسکن ملی در یک نگاه

بنابراین گزارش، شهریوماه ۱3۹۸ 
طرح اقدام ملی مسکن کلنگ زنی شد و 
۱۸ آبان ماه ۱3۹۸ ثبت نام از متقاضیان 
به دیگر  آغاز و سپس  استان  در چهار 
استانها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این 
که  شد  تعریف  واحد  هزار   ۴۰۰ پروژه 
مرحله  در  واحد  هزار   ۵3۴ هم اکنون 
اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام 
این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی 
tem.mrud.ir مجموعا ۲.۵ میلیون 
نفر نام نویسی کردند که ۵3۰ هزار خانه 
اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تا 
کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که 
روز یکم آبان ماه ۱3۹۹ تعداد ۱۱ هزار 
و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد 
۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و 
است.  رسیده  بهره برداری  به  واحد   ۷۸
تولید  جهش  قانون  تصویب  دنبال  به 
به  تامین مسکن، طرح مسکن ملی  و 
پروژه جهش تولید مسکن متصل شده 
آن  امتیازات  و  تسهیالت  تمامی  از  و 

استفاده خواهد کرد.
پروژه مسکن ملی از طریق آورده 
متقاضیان و وام بانکی پیش می رود. از 
این طرح ۱۰۰ میلیون  ابتدا تسهیالت 
تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به 
۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 
حدود  اول  مرحله  در  متقاضیان  آورده 
۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت 
این واحدها در کل کشور طبق شاخص 
سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم 
تومان  میلیون   ۲.۸ متری   ۱3۹۹ سال 
است که البته بر اساس آخرین محاسبات 
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 
به 3.۷ میلیون تومان در هر متر مربع 
سازندگان،  حال  این  با  است.  رسیده 
هزینه ساخت را حدود ۵ میلیون تومان 

در هر متر مربع عنوان می کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی تاکید کرد؛
اصالح ساختار دانشجویان دستیاری از اولویت های وزارت 

بهداشت
ساختار  اصالح  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر  و  آموزشی  معاون 
دانشجویان دستیاری، افزایش کیفیت آموزش و تقویت معیشت از طریق 
منابع مالی پایدار را یکی از اولویت های وزارت بهداشت دانست و گفت: 

این وعده ها در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
دکتر ابوالفضل باقری فرد ضمن بیان این که در دولت جدید یکی از 
اولویتهای مهم و ضروری وزیر بهداشت و معاونت آموزشی، اصالح ساختار 
دستیاری، افزایش کیفیت آموزش و تقویت معیشت این عزیزان از طریق 
منابع مالی پایدار است، افزود: در این مسیر، تبدیل دستیاری به شغل در 
دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا با استفاده از تمام ظرفیت کشور، 
این عزیزان از حداقل حقوق و مزایای یک پزشک عمومی بهره مند شوند. 
وی در ادامه گفت: همچنین کاهش استرس های بی مبنا و دریافت 
کارانه مناسب با تغییر برخی آیین نامه های ناعادالنه، از جمله فعالیتهایی 

است که در حال انجام است.
معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: ضمن استفاده 
از تمام توان معاونین و مدیران و همفکری و همیاری نمایندگان دستیاران، 
به فضل الهی این وعده ها در آینده ای نزدیک محقق شده و با عمل گرایی 

از زحمات این نخبگان صبور و نجیب تقدیر خواهیم کرد. 
دکتر باقری فرد تاکید کرد: باید کابوس دستیاری در کشورمان روزی 
پایان یافته و به جای آن، فضایی آرام، امیدبخش و سرشار از انگیزه برای 

یادگیری و خدمت به بیماران جایگزین شود.

قتل داماد خانواده به دست برادرزن ها
داماد خانواده از سوی برادرزن هایش هدف ۷۰ ضربه چاقو قرار گرفت و پس از 

انتقال به بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
  جنایت خانوادگی در منطقه افسریه رقم خورد. در این جنایت خانوادگی ۲ برادرزن 
همراه یکی از دوستانشان دست به قتل داماد خانواده زدند. عامل جنایت خانوادگی پس 
از چاقوکشی پا به فرار گذاشتند و پلیس برای دستگیری عامالن این جنایت خانوادگی 

وارد عمل شد. داماد خانواده در این جنایت خانوادگی هدف ۷۰ ضربه چاقو قرار گرفت.
ماموران کالنتری ۱۵۷ مسعودیه  ماه سالجاری  آبان   ۸ روز شنبه  ساعت ۶ صبح 
در تماس مسئوالن بیمارستان بعثت در جریان مرگ مرد ۴۲ ساله ای که هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته بود قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای تحقیقات ابتدایی به بیمارستان 

بعثت اعزام شدند.
ماموران با حضور در بیمارستان پی بردند که مرد ۴۲ ساله که عصر جمعه ۷ آبان 
ماه در خانه اش هدف ضربات چاقو قرار گرفته توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده 

و صبح امروز به کام مرگ فرو رفته است.
جنایت خانوادگی در منطقه مسعودیه

همین کافی بود تا تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
محمد وهابی از شعبه ۲ دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیق و افشاگری راز این 

جنایت وارد عمل شدند.
قرار  بردند که مرد ۴۲ ساله هدف ۷۰ ضربه چاقو  کارآگاهان د رگام نخست پی 
گرفته است و در ادامه مشخص شد این مرد روز گذشته در خانه اش در منطقه افسریه 

هدف ضربات مرگبار قرار گرفت است.
تیم جنایی پلیس آگاهی تهران در این مرحله به سراغ خانواده مرد جوان رفته و 
مشخص شد که مرد جوان و زن 3۸ ساله اش با هم اختالف داشته و روز گذشته در خانه 
بخاطر اختالفات قدیمی دوباره با هم درگیر می شوند و در ادامه ۲ برادر زن جوان همراه 
باال گرفتن اختالفات  برای وساطت وارد خانه شده و وقتی متوجه  از دوستانشان  یکی 
زن و شوهر می شوند با داماد خانواده درگیر می شوند و در این درگیری خانوادگی داماد 

خانواده به قتل می رسد.
تحقیقات نشان از آن دارد که ۲ برادرزن و یکی از دوستانش پس از حضور در خانه 
و شروع به درگیری خونین پا به فرار گذاشتند و داماد خانواده نیز که غرق خون روی 

زمین افتاده بود با تماس اهالی ساختمان به اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.
بنا بر این گزارش، بازپرس وهابی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر و 
تحقیقات برای دستگیری ۲ برادرزن و دوستشان که در صحنه قتل حضور داشتند صادر 
شد تا پس از دستگیری مشخص شود کدام یک از افراد عامل این جنایت خانوادگی است.

تعرض 2 جوان به دختر عطرفروش در خانه اش
بود  برایش رخ داده  را  به پلیس حادثه شومی  با مراجعه  چندی قبل دختر جوانی 

برمال کرد
وی گفت: من فروشنده مجازی عطر و ادکلن هستم و در اینستاگرام فعالیت می کنم. 
چند روز قبل مرد جوانی سفارش عطر داد و من هم برایش تهیه کردم بعد قرار شد برای 
تحویل کاال به مقابل خانه ام بیاید. وقتی زنگ خانه را زد، من مقابل در رفتم و دو پسر 
جوان را  دیدم. آنها وقتی متوجه شدند من تنها هستم، یکباره به سمتم حمله کردند بعد 

با تهدید مرا به داخل خانه برده و بعد از تعرض، کارت بانکی ام را نیز سرقت کردند.
پس از  شکایت دختر جوان، وی به دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی معرفی شد 
و کارشناسان موضوع تعرض به وی را تأیید کردند. بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری 
متهمان آغاز شد و سرانجام پس از گذشت ۴ ماه از این حادثه کارآگاهان موفق شدند یکی 
از متهمان را دستگیر کنند. از آنجا  که تالش ها برای دستگیری متهم اصلی پرونده که 
خریدار عطر بود بی نتیجه ماند، پرونده برای رسیدگی و تحقیقات بیشتر به شعبه هشتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
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متاورس چیست 
و کی قرار است در آن زندگی کنیم؟

متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال، دنیای آواتارها و نسل 
بعدی اینترنت است. برای آشنایی با این دنیای هیجان انگیز و اجتناب ناپذیر 

با این مقاله همراه شوید.
بازی هوی رین )Heavy Rain( را به خاطر دارید؟ همان بازی 
بی نظیر کوانتیک دریم که در سال ۲۰۱۰ برای پلی استیشن 3 عرضه شد و 
داستان مرموز پرونده قتل های زنجیره ای معروف به اوریگامی را به تصویر 
می کشید که در آن ها قاتل از آب باران برای غرق کردن قربانیان خود استفاده 
می کرد. یکی از چهار شخصیت اصلی این بازی، یک مأمور اف بی آی به نام 
نورمن جیدن بود که برای کمک به پلیس محلی در انجام تحقیقات این 

پرونده فرستاده شده بود.
که  داشت  مخصوص  دودی  عینک  یک  نورمن  باشد،  یادتان  اگر 
قابلیت هایش بسیار بیشتر از جلوگیری از پرتو فرابنفش خورشید بود. این 
عینک که ARI )مخفف Added Reality Interface به معنی 
رابط واقعیت افزوده( نام داشت، به نورمن به طرز شگفت انگیزی در جستجوی 

دقیق صحنه جنایت و تجزیه و تحلیل مدارک و شواهد کمک می کرد.
وقتی نورمن این عینک را به چشم می زد، می توانست ظاهر محیط کار 
خود را تغییر بدهد و به جای زل زدن به دیوارهای بی رنگ ورو و کسالت بار، 

خود را وسط جنگل یا حتی سیاره مریخ تصور کند.
دنیایی که نورمن از پشت شیشه عینک واقعیت افزوده خود می دید، 
متاورس بود؛ نوعی واقعیت دیجیتال جایگزین که افراد در آن کار، بازی، 
تحصیل، خرید و معاشرت می کنند و دیگر نیازی به اتصال به اینترنت ندارند؛ 
چرا که همیشه در این دنیا »آنالین« هستند. اسم آن را هرچه می خواهید 
بگذارید؛ متاورس، دنیای آینه، ابر واقعیت مجازی، مجیکورس یا اینترنت 
فضایی. اما یک چیز مسلم است: متاورس در راه است و قرار است در سبک 

زندگی بشر تحولی شگرف ایجاد کند.
متیو بال، سرمایه گذار و رئیس سابق استراتژی در آمازون استودیوز، 
و  فعال  متاورس همیشه  است:  توصیف کرده  ویژگی  با هفت  را  متاورس 
»روشن« است؛ به صورت زنده و در زمان واقعی تجربه می شود؛ می تواند 
اقتصادی کامال پویا و مختص به  باشد؛ دارای  اندازه مخاطب  میزبان هر 
خود است؛ در سراسر پلتفرم ها و دنیاهای دیجیتال و فیزیکی گسترده شده 
است؛ امکان انتقال دارایی های دیجیتال در سراسر این پلتفرم ها وجود دارد؛ 
تجربیات و محتوای آن توسط کاربران و شرکت های بزرگ ایجاد می شود.

به عبارت دیگر، متاورس شبکه ای بسیار گسترده از محیط های مجازی 
به کمک  یا  آواتار  قالب  در  می توانند  افراد  آن  در  که  است  فعال  همیشه 
تعامل  خود  اطراف  دیجیتال  اشیا  و  یکدیگر  با  افزوده  واقعیت  عینک های 
داشته باشند؛ یعنی ترکیبی از واقعیت مجازی همه جانبه، بازی نقش آفرینی 

آنالین چندنفره و وب گردی.
متاورس جانشین اینترنت امروزی است

متاورس Metaverse واژه ای ترکیبی متشکل از meta به معنی 
»فراتر« و universe به معنی »جهان« است و می توان آن را »فراتر 
از جهان« ترجمه کرد. این اصطالح برای اولین بار در کتاب علمی تخیلی 
»سقوط برفی« )Snow Crash( نوشته نیل استفنسون در سال ۱۹۹۲ 
به کار برده شد. این نویسنده آمریکایی از واژه متاورس برای توصیف نوعی 
دنیای مجازی استفاده کرده بود که در آن قهرمان داستان در قالب آواتار خود 
با دیگران معاشرت می کند، خرید می کند و حتی دشمنان دنیای واقعی خود را 
شکست می دهد. البته خود مفهوم دنیایی شبیه متاورس پیش از این کتاب، در 
سال ۱۹۸۴ و با رمان سایبرپانکی نیورومنسر )Neuromancer( نوشته 

ویلیام گیبسون به شهرت رسیده بود.
زندگی در متاورس

وقتی چراغ ها را روشن می کنیم یا در یخچال را باز می کنیم، می دانیم 
که این برق است که آن ها را به کار می اندازد، اما معموال به طرز کار آن 
فکر نمی کنیم. به همین ترتیب، هوش مصنوعی، حسگرها و ارتباطات بین 
ربات با دستگاه »جریان برقی« خواهند بود که متاورس را به کار می اندازند. 
در آینده ای دور یا شاید نزدیک تر از آنچه تصور می کنیم، دنیای فیزیکی 
ما به حجم بی نهایت عظیمی از داده تبدیل می شود که می توان آن ها را با 
کامپیوتر پردازش کرد، روی شان کلیک کرد یا در میان آن ها قدم برداشت 
و مثل سرچ گوگل، جستجو کرد. در این دنیا رابط ها و روش های جدیدی 
برای حرکت و ایجاد محتوا وجود خواهد داشت و ما واژه ها و حتی معماری 
جدیدی برای میزبانی از نسخه دیجیتال خود و دنیای دیجیتال اطرافمان ایجاد 
خواهیم کرد.این همگرایی جدید بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی مبتنی 
بر اینترنت ۵G و ۶G، رایانش کوانتومی و پردازنده های گرافنی است و نگاه 

ما به این دنیا از درون لنزهای عینک های واقعیت مجازی مان خواهد بود.
اگر هنوز تصور متاورس برایتان دشوار است، ویدئوی مفهومی زیر از 
شرکت ادوبی چشم انداز بسیار هیجان انگیزی از آینده زندگی بشر را در این 

دنیا به تصویر کشیده است:
متاورس که به توصیف بسیاری، جانشین اینترنت امروزی خواهد بود، 
نه به عنوان تنها یک مقصد واحد که تمام افراد قرار است روزی به آن وارد 
شوند، بلکه شبکه ای پیچیده و متشکل از میلیون ها مقصد، صدها نمایه و 
ده ها مرورگر است. به گفته پیم دو ویت، بنیان گذار و مدیر اجرایی پلتفرم 
اشتراک گذاری کلیپ بازی Medal: اینترنت مجموعه وسیعی از پروتکل ها، 
فناوری ها، کابل ها و زبان ها، به عالوه دستگاه هایی برای دسترسی به آن و 

محتوا و تجربیات ارتباطی است. متاورس هم به همین شکل خواهد بود.

معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت گفت: هدفگذاری تاریخ 
در  هوشمند  قرنطینه  سامانه  برقراری 

سراسر کشور تا پایان ماه جاری است.
مرکز  معاون  فرهادی«  »محسن 
بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت 
در ارتباط با نحوه ردیابی موارد مثبت در 
اماکن مختلف از جمله مدارس گفت: در 
حال حاضر دو نوع اطالعات در سامانه 
وزارت بهداشت وجود دارد، یکی اینکه چه 
کسانی بیمار هستند و نتیجه مثبت تست 
کرونا دارند و مشمول قرنطینه هستند و 
دوم آن هایی که واکسن زدند، چند مرتبه 
واکسن زده اند و چه نوع واکسنی تزریق 
کرده اند و در چه تاریخی واکسن تزریق 
کرده اند. این اطالعات در سامانه وزارت 
بهداشت قابل تبادل است و درحال حاضر 
این سامانه با وزارت راه و شهرسازی و 
برخی از  وزارتخانه ها، برای تهیه بلیت 
و غیره، متصل است. طبیعتا در مدیریت 
قرار  سامانه  این  محدودیت ها،  هوشمند 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  به  است 
همه  کلی  طور  به  و  صنفی  واحدهای 
یا  فعال هستند  نوعی  به  که  واحدهایی 

فعال می شوند، خدمات بدهد.
او افزود: حتی پیشنهاد ما این است 
که رصد واکسیناسیون فعاالن برخی از 
واحدهایی که خدماتشان به دلیل فضای 
محسوب  پرمخاطره  بودنشان  بسته 
می شود، مثل سینماها و سالن های تئاتر، 
کتابخانه های  و  ملی  کتابخانه  موزه ها، 
بزرگ شهری، شهربازی ها، باغ وحش ها، 
که  رستوران هایی  پذیرایی،  تاالرهای 
در  ویژه  به  محل  در  مشتری  پذیرای 
طریق  از  نیز  هستند،  بسته  محل های 

همین سامانه میسر شود.
وزیر  گفته  با  ارتباط  در  فرهادی 
این  امکان  اینکه  بر  مبنی  بهداشت، 
 ۷۲ هر  کارمندان  از  که  ندارد  وجود 
گفت:  شود،  گرفته  تست  یکبار،  ساعت 
تکلیفی  ما  گفته اند،  درست  دکتر  آقای 

نداریم.  آر  سی  پی  تست  گرفتن  برای 
واکسن  همه  که  می کنیم  اعالم  ما 
غیرموجه  دلیلی  به  فردی  حال  بزنند، 
این  نمی زند،  واکسن  که  می کند  اعالم 
یکبار  ساعت   ۷۲ هر  است  مجبور  فرد 
از آزمایشگاه های معتبر وزارت بهداشت، 
تست پی سی آر منفی دریافت کند. طبیعتا 
هزینه این تست به عهده خود افراد خواهد 
بود. وزارت بهداشت هزینه این تست ها را 
نمی دهد، به این دلیل که واکسن را برای 
فرد به صورت رایگان تامین کرده است.

نند  می توا همه  افزود:  فرهادی 
فعالیت کنند، منوط به شرایطی که عنوان 
شد، یعنی انجام واکسیناسیون یا پی سی 
آر منفی، به تشخیص خود فرد متقاضی. 
است  واکسن  زدن  به  ما  توصیه  طبیعتا 
ایمنی  و  است  رایگان و کم دردسر  که 
ایجاد می کند. درحالی که تست پی سی 
باید هر ۷۲ ساعت یکبار تکرار شود  آر 
و هزینه اش بسیار باالست و گرفتن خود 

تست نیز به هرحال سخت است.
او در ارتباط با نتایج طرح آزمایشی 
قرنطینه هوشمند در قزوین گفت: درحال 
البته  که  کشور  وزارت  سامانه  حاضر 
دولت  به  مربوط  و  عمومی  سامانه ای 
است، در استان قزوین در بخش حمل و 
نقل خوب جواب داده است و همه در آن 
ثبت نام کرده اند. الزم است این سامانه 
با سامانه های دیگر، مانند سامانه وزارت 
و  تهیه  به  مربوط  که  شهرسازی  و  راه 

فروش بلیت هوایی، زمینی برون شهری 
بهداشت  وزارت  سامانه  و  است  ریلی  و 

متصل شود.
وزارت  سامانه  در  فزود:  ا وی 
به  مربوط  مهم  اطالعات  بهداشت 
به  و  است  موجود  افراد  واکسیناسیون 
عالوه افراد را مستقیما از آزمایشگاه ها و 
مراکز درمانی ردیابی می کند و افراد نیازی 
به دریافت کارت قرنطینه یا پی سی آر 
را نخواهد داشت، بلکه این اطالعات در 

سامانه تبادل می شود.
او افزود: هدفگذاری تاریخ برقراری 
سراسر  در  هوشمند  قرنطینه  سامانه 
یعنی  است.  ماه  همین  پایان  تا  کشور، 
از ابتدای آذرماه طرح مدیریت هوشمند 
بدون درنظر گرفتن رنگ بندی در کشور 
راه اندازی می شود. ما کرونا را داریم و 
تصورمان این نیست که شرایط نارنجی، 
این  و  است  برقرار  زرد  یا  قرمز  و  آبی 
رنگ بندی برای رصد بیماری ها همچنان 
باقی می ماند. بلکه فکر می کنیم شرایط 
کشور در همه جا قرمز است. می خواهیم 
در شرایط قرمز با رعایت پروتکل بتوانیم 
زندگی و فعالیت کنیم و به سینما، تئاتر، 
این  اما  برویم،  کتابخانه  و  کنسرت 
به  منجر  که  باشد  طوری  باید  فعالیت 
که  جا  نشود. طبیعتا هر  بیماری  توسعه 
باعث توسعه بیماری شد، باید متاسفانه 
دوباره  و  برویم  را  مسیر  این  عکس 

محدودیت های جدید را آغاز کنیم.

یطی  شرا دیگر  گفت:  فرهادی 
سوی  از  واکسیناسیون  از  غیر  به  که 
زدن  شامل  شود  رعایت  باید  واحدها 
ماسک، فاصله گذاری دو متری، تهویه 
مناسب، عدم تجمع و رعایت بهداشت 
عفونی  ضد  یا  شستن  یعنی  فردی 
کردن دست هاست. اینها اگر توام با هم 
رعایت شود، بدون توجه به رنگ بندی 
می توانیم فعالیتمان را در کل کشور به 
این شرایط  اگر  آغاز کنیم.  ایمن،  طور 
تامین نشود فعالیت و بازگشایی ما ایمن 

بود. نخواهد 
او در ارتباط با طرح واکسیناسیون 
اصناف که از اول آبان اجرایی شده است، 
گفت: طرح اصناف از اول آبان برقرار شده 
است اما کنترل آن هنوز سامانه ای نیست 
و کنترل از طریق نظارت و بازرسی محل 
موقتی  را  روش  این  ما  است.  محل  به 
روش  بتوانیم  انشاهلل  تا  می دهیم  انجام 

سامانه ای را برقرار کنیم.
خود  اگر  طبیعتا  گفت:  فرهادی 
صنفی  واحدهای  و  اصناف  اتاق  مردم، 
واکسیناسیون  پوشش  و  کنند  همکاری 
با هم  نیز  و سامانه ها  کند  پیدا  افزایش 
متصل شوند، قطعا این طرح موفقیت آمیز 
خواهد بود، به این دلیل که راهی جز این 
هم نداریم و همه جای دنیا همین مسیر 
را رفتند. کسانی که پروتکل ها را رعایت 
می کنند، ماسک می زنند، تهویه مناسب 
دارند، تجمع نمی کنند، بهداشت فردی را 
رعایت می کنند و واکسن را هم دریافت 
کرده اند، می توانند کسب و کار خودشان 
را داشته باشند و به زندگی عادی خودشان 

ادامه بدهند.
فرهادی افزود: کسانی که این موارد 
انگشت  تعدادشان  نمی کنند،  رعایت  را 
شمار است و طبیعتا دستگاه های نظارتی 
می توانند بر آن ها فشار بیاورند و واحدهای 
صنفی شان را از حیز انتفاع خارج کنند تا 
این اصل  آن ها مجبور شوند  زمانی که 

اساسی را رعایت کنند.

یک مقام مسئول در وزارت بهداشت خبر داد؛

اجرای طرح قرنطینه هوشمند درسراسر کشور تا پایان آبان



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1869- دوشنبه 10 آبان 1400 اقتصاد- 

اقتصادی  رشد  تداوم 
کنونی نیازمند جذب سرمایه 
به  سرمایه گذاران  ترغیب  و 
سمت تولید است. به همین خاطر عدم 
پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به 
سرمایه گذاری  مانع  بزرگترین  عنوان 
و  نمانده  پنهان  دولتمردان  چشم  از 
دولت  اقتصادی  برنامه های  کانون  در 

سیزدهم قرار گرفته است.
رشد اقتصادی کشور در طول سال 
گذشته و در نیمه اول سال جاری روند 
مثبتی داشته و برنامه دولت این است 
که این روند ادامه دار شود، طوری که 
در سال آینده به ۸ درصد برسد. با توجه 
به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت 
تولید کاال و خدمات کشور به واسطه 
تحریم و کرونا خالی شده، جبران این 
اقتصادی  رشد  به  می تواند  ها  کاستی 

۸ درصدی منجر شود.
در طول دو سال گذشته، بسیاری 
بنگاه های  و  تولیدی  واحدهای  ز  ا
اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از 
ظرفیت  با یک سوم  گاهی  و  ظرفیت 
خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت 
دولت،  های  حمایت  و  ریزی  برنامه 
کرونا  اثرات  کاهش  وجود  با  ویژه  به 
آینده  در  بیماری  این  کنترل  امکان  و 
خالی  ظرفیت های  کردن  پر  نزدیک، 

تولید چندان دور از دسترس نیست.
آنچه که در این میان مهم به نظر 
می رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری 
آن در بلند مدت است. تحقق این مهم 
نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته 
از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت 

دور نمانده است.
ئیس  ر میرکاظمی«،  »مسعود 
حاشیه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اشتغال  عالی  شورای  جلسه  ولین  ا
کشور گفت: مقدمات اشتغال پایدار در 
کشور از امسال شروع می شود و باید 
به شرایطی برسیم تا ثبات برای سرمایه 
امروز سرمایه  بیاید.   به وجود  گذاری 
که  اقتصادی  شرایط  به  نسبت  گذار 
دارای نوسانات است، نگرانی دارد و این 
نوسانات اگر مستمر باشد، سرمایه گذار 
عالقه مند به سرمایه گذاری نمی شود.

سرمایه  و  گذاران  سرمایه  جذب 
ضرورت  از  داخلی  و  خارجی  های 
تداوم  انکار  قابل  غیر  و  بدیهی  های 
حال  ین  ا با  است.  قتصادی  ا رشد 
و  کاال  تولید  حوزه  در  سرمایه گذاری 
نیازمند  و  است  پرچالشی  امر  خدمات 
ن  ا و ا فر تالش  و  نبه  چندجا ه  نگا
سایر  و  اقتصادی  فعاالن  دولتمردان، 

ذینفعان حوزه تولید است.
  »آلبرت بغزیان«، استاد دانشگاه 
و  چالش ها  بررسی  به  اقتصاددان  و 
اقتصاد  در  گذاری  سرمایه  مشکالت 

ایران پرداخته است.
از  صحبت  وقتی  گفت:  بغزیان 
پایداری اقتصادی و یا پایداری اشتغال 
و  تخصصی  ماًل  کا معنای  می شود 
از  است  عبارت  ها  واژه  حرفه این 
در  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  افزایش 
جلوگیری  و  زیست  محیط  حفظ  حین 
طبیعی  مختلف  منابع  دیدن  آسیب  از 
برنام های  اجرای  در  زیستی  محیط  و 

اما  اشتغالی.  سیاست های  و  اقتصادی 
از  منظور  تخصصی  کمتر  معنای  در 
پایداری اقتصاد و پایداری اشتغال این 
است که در شرایطی که اقتصاد کشور 
تحریم،  همچون  ئلی  مسا خاطر  به 
کرونا و  سایر موارد دچار افت و رکود 
بیکاری  و  آمده  پایین  اشتغال  شده،  
اجرای  با  بتوانیم  ما  بیشتر شده است، 
طرف  یک  از  اقتصادی  سیاست های 
از  و  مستمر  و  پایدار  اقتصادی  رشد 
ماندگار  و  پایا  شغل های  دیگر  طرف 

ایجاد کنیم.
مواجه  در  معموال  داد:  ادامه  وی 
با مشکالت اقتصادی دو نوع سیاست 
سیاست های  یا  دارد:  وجود  گذاری 
است  تقاضا  طرف  متوجه  اقتصادی 
دارد.  عرضه  طرف  سوی  به  رو  یا  و 
سیاست های تقاضا محور به این اشاره 
از عدم  اقتصادی ناشی  دارد که رکود 
و  کاالها  مصرف  به  مردم  گرایش 
است  ممکن  است.  تولیدی  خدمات 
مردم به دالیلی نتوانند هزینه ای برای 
خرید کاال و خدمات اختصاص دهند. 
برای مثال رکود اقتصادی که در دهه 
۱۹3۰ در آمریکا و غرب به وجود آمد 
این  در  بود.  تقاضا  کاهش  از  ناشی 
انبساطی  سیاست های  با  دولت  مواقع 
از قبیل افزایش نقدینگی، وام دادن و 
غیره سعی می کند تقاضا برای کاال و 

خدمات تولید شده را تحریک کند.
ن  بیا با  ه  نشگا ا د د  ستا ا ین  ا
اقتصادی  رکود  حاضر  حال  در  اینکه 
نمی کند  پیدا  ارتباط  تقاضا  به  ایران 
و سیاست های تقاضا محور هم جواب 
نخواهد داد، اضافه کرد: در ایران رکود 
آمده  وجود  به  مشکالت  و  اقتصادی 
است.  عرضه  طرف  مسائل  از  ناشی 
رکود  دچار  سال ها  این  در  ما  اقتصاد 
تولید  هم  یعنی  است.  شده  تورمی 
افزایش  کاهش پیدا کرده و هم تورم 
باال رفته است. وقتی  و قیمت کاالها 
مشکل از جانب عرضه باشد یعنی تولید 
ما مشکل دارد و رشد اقتصادی کاهش 

پیدا کرده است.
از  بخشی  داشت:  اظهار  بغزیان 
کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش 
صادرات است. هرچند صادرات ما راه 
صادرات  میزان  اما  می رود  را  خودش 

کاهش  بتواند  که  نیست  باال  آنقدر 
یعنی  کند.  جبران  را  اقتصادی  رشد 
زیاد  آنقدر  خدمات  و  کاال  صادرات 
نیست که تولید را به حرکت درآورد و 

رشد اقتصادی را رقم بزند.
وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل 
سیاست های اشتباه گذشته دولت دچار 
جبران  برای  و  است  بودجه  کسری 
یا  ندارد؛  بیشتر  راه  دو  کسری  این 
یا  و  دهد  کاهش  را  هزینه ها  باید 
درآمدها را باال ببرد. بدون شک در این 
سیاست های  گرفتن  پیش  در  شرایط 
انقباضی و کاهش هزینه ها برای جبران 
کسری بودجه درست نیست و به رکود 
می انجامد. البته الزم است هزینه های 
اضافی حذف شود اما دولت باید سعی 

کند درآمدهایش را افزایش دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه 
از  نیز  اقتصادی  رشد  افت  از  بخشی 
طریق مصارف و مخارج خانوار جبران 
از  خانواده ها  یعنی  گفت:  می شود، 
تولید  خدمات  و  کاال  مصرف  طریق 
شده در کشور رشد اقتصادی را افزایش 
خدمات  و  کاال  برای  تقاضا  می دهند. 
افزایش پیدا می کند و تولیدی ها بیشتر 
که  است  این  نکته  اما  تولید می کنند. 
در شرایط کنونی تورم چنان باال است 
تضعیف  را  خانواده ها  خرید  قدرت  که 
کشور  خانوارهای  از  بسیاری  و  کرده 
نمی توان  بنابراین  ندارند.  خرید  توان 
از مردم توقع داشت که با خرید بیشتر 
و مصرف بیشتر به جبران افت و رکود 

اقتصادی کمک کنند.
بغزیان در ادامه با توضیح اینکه 
برای  مانده  باقی  راه های  ز  ا یکی 
گذاری  سرمایه  اقتصادی  رشد  تداوم 
گذاری  سرمایه  داشت:  عنوان  است 
در  دارد.  خارجی  و  داخلی  جنبه  دو 
تحریم های  واسطه  به  خارجی  بخش 
سرمایه  جذب  امکان  عماًل  موجود 
زمانی  تا  است.  ضعیف  بسیار  خارجی 
برداشته نشود و ریسک  که تحریم ها 
نیاید  پایین  کشور  در  گذاری  سرمایه 
ران  گذا سرمایه  روی  بر  نمی توان 

خارجی حساب کرد.
وی افزود: اگرچه سرمایه گذاری 
عدیده ای  مشکالت  دارای  نیز  داخلی 
این  در  می توان  حال  این  با  است 

د.   دا نجام  ا مفیدی  مات  قدا ا زمینه 
یکی از مشکالت اصلی به موضوع بی 
باز  شدید  نوسانات  و  اقتصادی  ثباتی 
می گردد. سرمایه گذاری نیاز به ثبات 
در بازار ارز، ثبات قیمت نهاده های تولید 

و غیره دارد.
یکی  به  تهران  دانشگاه  استاد 
حوزه  مشکالت  مهمترین  ز  ا دیگر 
و  کرد  اشاره  سرمایه گذاری  و  تولید 
ارز،  بازارهای  در  که  زمانی  تا  گفت: 
جذابیت های  مسکن  و  خودرو  طال، 
نمی توان  باشد  باال  گذاری  سرمایه 
انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه 
مسئله  این  کند.  تولید  وارد  را  خود 
آنقدر مهم است که برخی از بانک ها، 
صلی  ا ن  کنندگا مین  تأ ن  ا عنو به 
بعشان  منا تولید  ز  نیا مورد  یه  سرما
تسهیالت  به  اختصاص  جای  به  را 
گذاری  سرمایه  صرف  تولید  بخش 
بانک  می کنند.  مختلف  بازارهای  در 
در  بانک ها  عملکرد  بر  باید  مرکزی 
خصوص سرمایه گذاری نظارت داشته 
باشد. درواقع همه سیاست های بانکی 
بانک مرکزی مهم است اما نظارت بر 
عملکرد بانک ها از اهمیت بیشتری در 

این مورد برخوردار است.
چگونگی  به  بغزیان  پایان،  در 
سرمایه  مسئله  حل  به  دولت  رویکرد 
گذاری و تداوم رشد اقتصادی پرداخت 
نگاه  باید  دولت  داشت:   اظهار  و 
سیستمی به اقتصاد کالن داشته باشد 
با  را منطبق  و سیاستگذاری های خود 
مدل کالن سنجی اقتصاد انجام دهد. 
به  کالن  اقتصاد  به  سیستمی  نگرش 
قالب یک مدل  در  معنا است که  این 
فرضی اقتصاد کالن بازسازی می شود 
نقدینگی،  مانند  آن  مختلف  اجزای  و 
اشتغال  داخلی،  ناخالص  تولید  تورم، 
ارتباط سیستماتیک و  و غیره در یک 
قالب یک کل در نظر گرفته شده  در 
مختلف  گذاری های  سیاست  اثرات  و 
این  می شود.  بینی  پیش  جزء  هر  بر 
نگاه سیستمی و کل نگرانه الزمه هر 
اقتصاد  در  کالن  سیاستگذاری  گونه 
راه های  رویکرد  این  در  است.  کشور 
درکجا  اینکه  و  گذاری  سرمایه  جذب 
و چگونه سرمایه گذاری صورت گیرد 

مورد تأکید است.

عامل با شرکت های تعاونی تولیدی تقویت شود
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر تعامل با شرکت 

های تعاونی تولیدی تاکید کرد.
حجت اله مهدیان در گفت وگوی هفتگی خود 
با مدیران شعب شهرستان ها بر فعالیت مضاعف در 
نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت :برای دستیابی به 
راهبردهای تدوین شده از سوی هیات مدیره بانک 
نیاز است که  ابتدای سال جاری ابالغ شده  که در 

همکاران در سراسر کشور فعالیت خود را افزایش دهند.
برای  بانک توسعه ای  به عنوان یک  تعاون  افزود:بانک توسعه  وی 

تقویت بخش تعاون اهداف بلندی را برای خود ترسیم کرده است.
مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در راس آنها شرکت های 

تعاونی تولیدی باید در اولویت پرداخت تسهیالت قرار داشته باشند.
اعتباری  اهداف  تشریح  با  همچنین  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
بانک در سال جاری گفت:میزان تسهیالت پرداختی در سال ۱۴۰۰ به رقم 
۲۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد 

افزایش یافته است.
و  خدمات  توانند  می  اینکه  بر  عالوه  :شعب  شد  یادآور  مهدیان 
تعامل  یک  به  اقدام  توانند  می  کنند  معرفی  را  بانک  متنوع  محصوالت 

مثبت و اثر گذار کنند.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،در راستای هم افزایی با دولت 
سیزدهم و در چارچوب راهبرد های بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح 

های اشتغالزا در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز باید با 
قدرت ادامه یابد ،گفت:اقدامات و تالش های همکاران موجب شده است 

که برای بیش از ۲۶ هزار طرح در سراسر کشور تامین اعتبارانجام شود.
در این گفت و گوی تلفنی سعید اسمی زاده رئیس شعبه نمین اردبیل 
و حسن معینی امام قیسی ،رئیس شعبه بروجن چهار محال و بختیاری به 

بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
بهترین راه پیشگیری از وقوع پیک ششم کرونا مسؤولیت پذیری 

است
بر اساس آخرین آمار از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، مجموعًا ۵۲ میلیون و 3۷۹ هزار 
و ۵۷ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

ایران زمین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
روند واکسیناسیون عمومی کشور از سه ماه پیش، 
سرعت قابل  مالحظه ای به خود گرفته است و تاکنون 
)هشتم آبان( 33 میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷3 نفر دوز 

دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند؛ همچنین ۸۴ هزار و 3۴۰ نفر بنا بر 
اقتضائات شغلی و...؛ دوز سوم واکسن را نیز دریافت کرده اند. با احتساب 
این تعداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق  شده در کشور به ۸۶ میلیون و 

۱3۷ هزار و ۴۷۰ مورد رسیده است.
اما خبر تلخ تر اینکه برخی از شهروندان باوجود اطالع رسانی های مکرر، 
به دالیل احساسی و غیرعلمی از تزریق واکسن کرونا سرباز می زنند که این 
امر ضمن به خطر انداختن جان فرد و اطرافیان او، بر چشم انداز رسیدن به 

ایمنی جمعی در ماه های آینده نیز خدشه وارد خواهد کرد.
و وحشی یک ضرورت  موذی  اهریمن  این  برابر  در  واکسینه  شدن 
دانش آموزان،  نظیر  باال  فراوانی  با  ویژه و همراه  برای طیف های  و  است 
دلیل  بدون  نمی توان  است.  حیاتی  الزام  یک  و...؛  کارمندان  دانشجویان، 
به  یا  ایستاد  نوجوان  و  واکسینه شدن کودک  مقابل  پزشکی محکمه پسند 
بهانه های متعدد از زیر بار پذیرفتن مسؤولیت سالمت خود و خانواده شانه 

خالی کرد.
در همین راستا عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران  زمین با بیان 
این نکته که بهترین راه پیشگیری از وقوع پیک ششم کرونا مسؤولیت پذیری 
است، گفت: خدا را شکر می کنیم که شرایط دشوار کمبود واکسن کرونا را 
در میهن عزیزمان پشت سر گذاشتیم و اینک روند واکسیناسیون عمومی 

در کشور به مرحله مطلوب و قابل ارزش گذاری رسیده است.
وی افزود: مسأله ای که بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد، پیشگیری 
از پیک ششم کروناست. این مسأله غیرممکن نیست و تنها به تعهد، انضباط 
واکسینه شدن،  عین  در  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  شخصی، 

آینده نگری و پذیرش مسؤولیت کامل در این مسیر بستگی دارد.
زمینه خدمت  در  بزرگی  توفیق  کرد:  تصریح  بانکی  ارشد  مدیر  این 
به مردم شریف کشور و تولید واکسن داخلی نصیب بانک ایران زمین شد 
و این نهاد مالی توانست در زمینه عمل به این آزمون و مسؤولیت بزرگ 
اجتماعی، نمره قابل قبولی از ملت شریف ایران دریافت کند. نجات جان 
هر شهروند ایرانی برای بانک ایران زمین به مثابه نجات یک خانواده، یک 

شهر و یک کشور است.
پورسعید در پایان سخنان خود ضمن آرزوی سالمتی و توفیق برای 
مردم خاطرنشان کرد: هم وطنان عزیز در نظر داشته باشند واکسینه شدن 
خطر مرگ را به حداقل می رساند و از پرداخت هزینه های سنگین درمان 
نیز پیشگیری می کند؛ بنابراین استدعای بانک ایران زمین از مردم شریف 
کشور، به ویژه افرادی که هنوز برای واکسینه شدن اقدام نکرده اند این است 
که جان شریف خود را با عادی انگاری این بیماری مهلک به خطر نیندازند، 
برای  وقت  اسرع  در  و  کنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  همچنان 

واکسینه شدن اقدام کنند.

جزییات قابلیت های جدید سامانه »کیلید« بانک آینده اعالم شد
خیال آسوده صاحبان چک در تمام شبانه روز

بر  مبتنی  توسعه خدمات  با هدف  آینده  بانک  
بانکداری الکترونیکی و ارزش آفرینی هر چه بیش تر 
بیماری  همه گیری  ایام  در  به ویژه  مشتریان،  برای 
کرونا و هم چنین بر اساس نیازسنجی های کسب و 
کار، خدمات و قابلیت های جدید و توسعه داده شده 
در سامانه کاربردی »کیلید« را برای بهره مندی عموم 
مشتریان از خدمات منحصر به فرد آن فراهم نموده 

دوم  رمز  از  استفاده  با  کیلید  سامانه  غیرحضوری  فعال سازی  است.امکان 
پویای کارت مشتریان بانک آینده، ارسال پیامک اطالع رسانی به مشتری 
هنگام ورود به سامانه موبایلی کیلید، ارسال پیامک هنگام ثبت و انتقال 
چک برای امضاداران در سامانه صیاد )پیچک(، ایجاد قابلیت درج شرح/ 
بابت در عملیات ثبت و انتقال چک توسط مشتری، ایجاد قابلیت نمایش 
نام گیرنده چک )در صورتی که گیرنده مشتری بانک آینده نباشد( در زمان 
ثبت و انتقال چک، ایجاد قابلیت درج شرح برای آخرین انتقال در چک، 
ایجاد قابلیت استعالم چک با استفاده از سری/ سریال چک، ایجاد قابلیت 
عودت انتقال چک و امکان استعالم عودت چک در گزینه »استعالم انتقال/ 
عودت )چندامضایی(« از ویژگی ها و قابلیت های فراهم شده برای مشتریان 
این سامانه هستند.»کیلید«، بانک همراه مشتریان و شرکت های کوچک و 

بزرگ برای رفع نیازها و انجام امور بانکی و مالی آن ها است.
می توانید  شما  آینده،  بانک   »کیلید«  سامانه  از  استفاده  با  هم چنین، 
مشتری بانک آینده شده و با افتتاح حساب به عنوان مشتری بانک، از خدمات 
مشاهده و دریافت صورت حساب، انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا، ساتنا(، 
انتقال از طریق شماره موبایل، دریافت فهرست حساب ها به همراه شماره 

شبا، استعالم چک های صیاد و سایر موارد بهره مند شوید.

مدیرعامل برق حرارتی مطرح کرد؛
روند مطلوب تامین سوخت زمستان نیروگاه های برق

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: گرچه روند تامین سوخت 
نیروگاه ها مطلوب است اما همچنان نگرانی درباره تامین آن در فصل زمستان 

وجود دارد.
محسن طرزطلب در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق 
و در نشستی خبری افزود: اکنون روند سوخت رسانی به نیروگاه ها خوب بوده و 

مخازن سوخت نیروگاه ها درحال تکمیل شدن است.
وی ادامه داد: اما نگرانی در بازه زمانی دی، بهمن و اسفند که احتمال افزایش 

مصرف گاز به دلیل برودت هوا وجود دارد، همچنان وجود دارد.
طرزطلب درباره اینکه به این ترتیب احتمال خاموشی وجود خواهد داشت، 
از  ناشی  این نکته توجه داشت که بروز خاموشی  به  باید  البته  خاطرنشان کرد: 
کسری توان تولیدی نیروگاه ها نخواهد بود بلکه ناشی از کمبود سوختی خواهد 
بود که به دلیل افزایش مصرف در بخش خانگی، سوخت رسانی به نیروگاه ها را 

با مشکل روبرو خواهد کرد.
مدیرعامل برق حرارتی گفت: بیشتر مشکلی که ایجاد خواهد شد در مناطق 
شمالی و شمال شرقی خواهد بود که شاید به دلیل برودت هوا نتوانیم سوخت 
داد:  ادامه  شوند.وی  دار  مشکل  ها  نیروگاه  و  کرده  تامین  موقع  به  را  پشتیبان 
اکنون اوج مصرف برق کشور حدود ۴۰ هزار مگاوات و توان تولید نیروگاه ها ۵3 
هزار مگاوات است؛ از این روی مشکلی به لحاظ ظرفیت تولید برق وجود ندارد.

طرز طلب گفت: همزمان با کاهش شدید دما در کشور و به تبع آن افزایش 
مصرف گاز  در بخش خانگی، ناچار به استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها خواهیم 
بود.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی خاطرنشان کرد: در نقطه بحرانی 
شمال و شمال شرق کشور ۱۶ نیروگاه قرار گرفته که در فصل سرد سال به دلیل 
افزایش مصرف، دچار افت فشار گاز می شوند و ناچار به استفاده از سوخت مایع 

در این واحدها هستیم.
این  در  کشور  برق  عمده  مصرف  بخش  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
ناحیه قرار گرفته در تالشیم تا اواخر آذرماه وضعیت مخازن سوخت این نیروگاه ها 
به شرایط مطلوبی برسد.طرزطلب افزود: نیروگاه های شیروان، طوس، فردوسی، 
مشهد، شریعتی، نیشابور، کاوه، شاهرود، سمنان، شهدای پاکدشت و پرند در نقطه 
بحرانی شمال و شمال شرق کشور برای تامین گاز در فصول سرد قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: برای کاهش میزان مصرف سوخت 
این نیروگاه ها در تالشیم تا واحدهای گازی نیروگاه های فردوسی، کاوه، شاهرود 
و سمنان را تبدیل به سیکل ترکیبی و در نیروگاه قدیمی مشهد واحدهای راندمان 

باال احداث کنیم.
نیاز روزانه به ۲۲۵ میلیون لیتر سوخت در فصل سرد

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۴ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه ها 
مصرف شده بود، گفت: نیاز اعالمی ما برای سوخت نیروگاه ها در فصل سرد سال 
روزانه حدود ۲۲۵ میلیون لیتر سوخت معادل است که در صورت تامین این میزان 
سوخت مشکلی برای تامین برق همه مشترکان صنعت برق ایجاد نخواهد شد و 

طبیعتا شاهد بروز خاموشی در کشور هم نخواهیم بود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره اینکه مخازن سوخت 
مایع نیروگاه ها حدود هفت درصد بیشتر از سال گذشته پر شده است، گفت: برای 
جبران کمبود تامین گاز نیروگاه ها در فصل سرد سال درصددیم تا آخر آبان ماه 
همه مخازن گازوئیل نیروگاه ها را پر کرده و تبادل انرژی از جنوب به سمت شمال 
را افزایش دهیم.وی ادامه داد: همچنین تعمیرات واحدهای سیکل ترکیبی را هر 
چه زودتر به اتمام برسانیم تا از ابتدای آذرماه با استفاده از این واحدها بتوانیم با 

مصرف سوخت کمتر توان تولیدی بیشتری داشته باشیم.
به طورمعمول خاموشی مطرح شده در فصول  طرزطلب خاطرنشان کرد: 
سرد برای صنایع بزرگ است؛ بدین منظور امیدواریم با مقداری کنترل مصرف 
بخش خانگی بتوانیم زمستان امسال را به راحتی سپری کنیم و مجبور به اعمال 

محدودیت گاز و برق برای صنایع بزرگ هم نشویم.
از میعانات گازی برای سوخت نیروگاه ها، گفت:  وی در خصوص استفاده 
اجرای این طرح به طور حتم به امسال نخواهد رسید؛ سال گذشته تست و آزمایش 
مربوطه برای انجام این طرح انجام شده و امکان انجام آن با لحاظ برخی ترتیبات 
و مالحظات در واحدهای نیروگاهی به اثبات رسیده است ولی اجرای این طرح در 

هر نیروگاه حداقل به ۲۰ میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد: این مساله به اطالع 
مسووالن مربوطه رسیده و در صورت موافقت آن ها برای صرف این هزینه امکان 
اجرای آن وجود دارد.طرزطلب گفت: اما در شرایط موجود و این سطح امکانات، 

قابلیت استفاده از میعانات گازی به صورت عمده در نیروگاه ها وجود ندارد.
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران هم اکنون در محل 

دائمی نمایشگاه های تهران در حال برگزاری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

مقدمات اشتغال پایدار در کشور شروع می شود
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زیر نظر: محمد امامی

گازپروم همچنان نیاز گاز اروپا را تأمین می کند
شرکت گازپروم اعالم کرد که نیاز اروپا با وجود توقف خط لوله یامال 

- اروپا همچنان برآورده می شود.
اعالم  روسیه  گازپروم  شرکت  رویترز،  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کرد که با وجود توقف در خدمات دهی خط لوله انتقال گاز یامال - اروپا از 
طریق لهستان به آلمان نیاز مشتریان اروپایی به گاز طبیعی را با خط لوله 

جایگزین تأمین می کند.
روسیه از چند مسیر مختلف، از جمله از طریق بالروس و لهستان، با 
استفاده از خط لوله یامال - اروپا با ظرفیت ساالنه 33 میلیارد مترمکعب گاز 

را به غرب اروپا می فرستد.
اندازه گیری  مرکز  در  گاز  جریان  آلمانی،  اپراتور  داده های  اساس  بر 
ملنو آلمان، که در مرز لهستان قرار دارد، اوایل روز شنبه )هشتم آبان ماه( 

متوقف شد.
گازپروم با اعالم اینکه که درخواست های مشتریان اروپایی را پاسخ 
می هد، ادامه داد: نوسان های تقاضای گاز روسیه به نیازهای واقعی خریداران 

بستگی دارد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد؛
اتصال ۳۱۰۰ پمپ بنزین به سامانه هوشمند 

سوخت در کشور
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تاکنون سه 
هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل 
شده و امکان دریافت بنزین یارانه ای با کارت سوخت در آنها فراهم است.

فاطمه کاهی با اشاره به اینکه 3 هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در کشور 
)ساعت ۱۱ یکشنبه ۹ آبان( به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند، افزود: 

همچنین ۹۰۰ جایگاه در کشور، فقط امکان عرضه بنزین آزاد را دارند. 
بنزین  فعال،  جایگاه های  از  درصد   ۸۰ حدود  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
یارانه ای عرضه می کنند، گفت: امیدواریم تا پایان امروز تمامی جایگاه های 
سوخت به سامانه هوشمند متصل شوند و امکان دریافت بنزین با کارت های 

سوخت فراهم باشد. 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعداد جایگاه های متصل 
به سامانه هوشمند سوخت در تهران را ۲۴۰ جایگاه عنوان کرد و ادامه داد: 

۱۲۰ جایگاه نیز در تهران بنزین را با نرخ آزاد عرضه می کنند. 
حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها در روز سه شنبه 
) ۴ آبان( باعث ایجاد اختالل و وقفه در عرضه سوخت در پمپ بنزین های 
کشور شد و با تالش کارشناسان حوزه مجازی پس از اطالع از این حمله 
سایبری، عصر روز سه شنبه فعالیت تعدادی از پمپ بنزین ها در کشور آغاز 

شد. جزئیات این حمله سایبری و منشاء آن نیز در دست بررسی است.
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بررسی وضعیت نرخ تورم در استان های مختلف؛
قم و تهران دارای کمترین نرخ تورم سالیانه 

در مهر ۱۴۰۰
استان های قم و تهران به ترتیب با ۴۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد کمترین و ایالم با 

۵3.3 درصد بیشترین نرخ تورم سالیانه مهرماه ۱۴۰۰ را به نام خود ثبت کردند. 
براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای کشور برابر ۴۵.۴ درصد بود. استان های البرز، گیالن، سمنان، تهران و قم 

پنج استانی هستند که نرخ تورم سالیانه کمتر از ۴۵.۴ درصد دارند.  
با ۵3.3 درصد، ۵۱.۲ درصد و ۵۰.۹  ایالم، زنجان و خراسان شمالی به ترتیب 

درصد باالترین نرخ تورم را داشتند. 
براساس این گزارش در مهرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان های گیالن و کرمان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۲ درصد افزایش است.
تورم نقطه به نقطه که میزان نرخ تورم مهرماه امسال را با مهر سال گذشته بیان 
می کند برای خانوارهای کشور 3۹.۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 

به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان با 3۱.۹ درصد است.

نکته قابل توجه در میزان نرخ تورم مهرماه این است که نرخ تورم نقطه به نقطه 
سرانجام پس از ۱۲ ماه نوسان در کانال باالی ۴۰درصد، سرانجام در مهرماه به 3۹.۲ 

درصد رسید.
خانوار شهری سیستان و بلوچستان کمترین نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را داشت
در مهرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمان با 
۶.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های   سیستان و بلوچستان 

با ۱.۹ درصد افزایش است.
نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور 3۸.۴ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان با ۴۷.3 درصد و کمترین 

آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3۰.۹ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد 
۴۴.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم  با ۵۲.۵ درصد 

و  کمترین آن  مربوط به استان قم با ۴۰.۸ درصد است.
 روستاییان گیالن کمترین نرخ تورم ماهانه را داشتند

روستایی  خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  مهرماه  در  گزارش  این  براساس 
مربوط به استان گیالن با ۶.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  

خراسان شمالی با ۲.۵ درصد افزایش است. 
نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۴3.۹ درصد شد. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  کهگیلویه و بویراحمد با ۵۴.3 درصد و کمترین آن 

مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3۴.۱ درصد است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد 
۴۹.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  ایالم با ۵۶.۹درصد 

و کمترین آن مربوط به استان  های تهران و قم با ۴3.3 درصد است.
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عضو هیات مدیره بانک 
سفر  کشوردر  تعاون  توسعه 
بوشهر  استان  به  روزه  یک 
اظهار کرد: برای ایجاد رونق و افزایش 
کشور  اقتصاد  در  تعاون  بخش  سهم 
اوراق  بورس  کنار  در  دارد  ضرورت 
ایجاد  به  نسبت  فرابورس  و  بهادار 
به  شود  اقدام  کشور  در  تعاون  بورس 
این معنی که یک بازار مشترک تعاون 
و  عرضه  و  خدمات  که  باشیم  داشته 
صورت  آن  در  تعاون  بخش  تقاضای 
اتفاقات  شاهد  صورت  این  در  بگیرد 
مثبتی خواهیم بود که از جمله آن می 
توان به افزایش سرمایه گذاری و بهره 
وری در بخش تعاون ،توسعه شفافیت 
و نوآوری ، بهبود فضای کسب و کار در 
حوزه تعاون ، توسعه دولت الکترونیک و 
حمایت های هدفمند و تقویت نهاد های 

بخش تعاونی اشاره کرد .
محمد جعفر ایرانی در گفت و گو 
با رسانه ها و خبرگزاری های  استان 
در  تعاون  بورس  ایجاد  افزود:  بوشهر 
کشور موجب ارتباط تعاونی ها، کاهش 
و  عرضه  روند  گسترش  و  ها  هزینه 
تقاضا در جامعه می شود . در این راستا 
عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک  و  دولت 
تامین کننده های منابع مالی پرداخت 
هدف  بازار  کنار  در  تسهیالت  متمرکز 

خواهند بود .
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تعاون با تاکید بر  این که  بانک توسعه  
تعاون برخالف سایر بانک های تجاری 
که به دنبال  کسب سود هستند در مسیر  
ارائه خدمات سریع، جامع و ارزان قیمت 
به جامعه هدف گام بر می دارد، افزود:  
جزو اولین بانک هایی  هستیم که تالش 
داریم موارد شرعی و فقهی را سرلوحه 
فعالیت های خود قرار دهیم .  معتقدیم 
که ربا باید در فعالیت های  نظام بانکی 
می تواند  معضل   این  زیرا  شود  حذف 
اقتصاد کشور را دچار تزلزل  و زیان کند.

اساس،  همین  :بر  داد  ادامه  وی 
سال  در  تعاون  توسعه  بانک  رویکرد 
جاری بر اساس مبانی فقهی و همچنین  
الزامات قانونی بانکداری شرکتی برای 
مواد  هشتم   فصل  دولتی  های  بانک 
۴3 و ۴۴  برای انطباق عملکرد بهتر و 
ارائه خدمات و روند پرداخت تسهیالت  
شریعت  و  شرعی  موازین  براساس 
و  کارشناسان  مشاوره  از   اسالمی 
در  متخصص  و  علمیه  حوزه  اساتید 
استفاده کند و در راستای  علوم فقهی 
نگاه  که  دولت سیزدهم  های  سیاست 
رسانی  خدمات  مسائل  به  جامع تری 
مختلف  اقشار  سهل تربه  و  سریع تر 
جامعه به خصوص قشرها و دهک های 

پائین آن دارد .
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تعاون یادآور شد: بانک توسعه تعاون به 
عنوان اولین بانکی است که در این مسیر 
ورود کرده است و  نسبت به تشکیل و 
راه اندازی شورای فقهی در این بانک  

اقدام خواهد کرد .
نیمه  در  بانک  این  افزود:  ایرانی 
میلیارد  ۱۰هزار  جاری  سال  نخست 
تولیدی  به طرح های  تومان تسهیالت 
و کارآفرینی کشور پرداخت کرده است 
و براساس برنامه ریزی های  انجام شده 
قرار است تا پایان سال تسهیالت بانک 
۲۵هزار  تعاونگران   به  تعاون  توسعه 

میلیارد تومان افزایش یابد .
وی اضافه کرد: سال گذشته ۲۹۲  
در کشور  ریال تسهیالت  میلیارد  هزار 
تسهیالت  این  که  است  شده  پرداخت 
بانک  منابع  کل  ۹۵درصد  ۹۴تا  شامل 

را شامل می شود.
چهارم  فاز  در  داد:  ادامه  ایرانی 
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
۶۰۰میلیارد  و  ۲هزار  مبلغ  کشور  در 
میزان  و  شده  پرداخت  تاکنون  تومان 
تعهد بانک توسعه تعاون نیز چهار هزار 

میلیارد تومان است.
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تعاون افزود : در استان بوشهر ۱۲شعبه 
گذشته  سال  که  داریم  فعال   بانکی 
ماهه  شش  در  و  تومان  ۲۷۰میلیارد 
میلیارد   ۱۲۲ نیز  جاری  سال  ابتدایی 
تومان تسهیالت در بخش های مختلف 
بوشهر  استان   تعاونگران  به  اقتصادی 

پرداخت شده است.
بانک  پرداختی  تسهیالت  ایرانی 
از محل طرح اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری در استان بوشهر  را از ابتدای 
اجرای طرح تا پایان سال ۱3۹۹  بالغ 

اشتغالزایی  با  ریال  میلیارد   ۷3۱ بر 
کرد:  واظهار  عنوان  جدید  ۱۰۰۰شغل 
پرداخت تسهیالت اشتغال زا از مهمترین 
تکالیف بانک توسعه تعاون است و در 
این راستا این بانک به صورت میانگین 
مستقیم  اشتغال  3۵هزار  3۰تا  ساالنه 
ایجاد و زمینه اشتغال ۱۰۰هزار نفر به 

صورت مستقیم را فراهم می کند.
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تعاون بیان کرد: مطالبات معوق بانک 
توسعه تعاون سرجمع ۶.۵تا هفت درصد 
است که این رقم در نظام بانکی بسیار 
بیش از این است که بیانگر این است 
که پول در حال چرخش و جایی بلوکه 

نشده است.
ایرانی با بیان اینکه بانک توسعه 
تعاون تنها بانک تامین کننده منابع مالی 
بخش اقتصادی تعاون است، گفت: باید 
حداقل ۲۵درصد اقتصاد کشور به بخش 
بگیرد  تعلق  تعاونی  اقتصاد  و  تعاون 
این سهم کمتر  تاکنون  به دالیلی  که 
کرد:  اضافه  است.ایرانی  ۲۵درصد  از 
اقتصادی  قالب  یک  در  تنها  تعاونی ها 
از  حوزه ها  درهمه  بلکه  نمی کنند  کار 
جله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات 
و بازرگانی فعالیت و کسب و کار دارند. 
وی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون در 
پی ارائه خدمات مناسب سریع و ارزان 

قیمت به جامعه هدف هستند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم در نظام 
و  رفت  و  تراکنش  سرعت   بانکداری 
می توانیم  دهیم  افزایش  را  پول  آمد 
مشکالت اقتصادی در حوزه تامین منابع 

را برطرف کنیم .
به  تعاونی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ، نیست  جنس ها  بدترین  ارائه  معنی 
گفت: ممکن است جنس های ارائه شده 
در تعاونی ها ارزان قیمت باشند اما الزاما 

ارائه کاالهای بی  تعاونی مکانی برای 
کیفیت نیست به عبارتی بخش تعاون در 
شرایط تحریمی کشور می تواند کارساز 
باشد و کشور را از این فضای بن بست 
به  منجر  که  جدیدی  چرخه  و  خارج 
تورم  کاهش  و  تحریم  کردن  برطرف 

شود ایجاد کند.
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
سرمایه گذاران  با  مشارکت  از  تعاون 
در طرح های صنایع دریایی، تولید مواد 
غذایی از جمله گوشت مرغ  و پروژهای 
آب رسانی در استان بوشهر اشاره کرد 
و افزود: در استان بوشهر برای سرعت 
بخشی در طرح آب  شیرین کن سیراف 
جم ۷۰۰میلیارد ریال تسهیالت به  زودی 
به سرمایه گذار این پروژه  بزرگ پرداخت 
خواهد شد . همچنین ۱۰۰میلیارد ریال 
برای طرح جوجه ریزی یکروزه  در مسیر 
ارتباطی بوشهر به بندر گناوه و ۸۰میلیارد 
ریال برای توسعه کشتارگاه و سردخانه 
مرغ در بندر گناوه و ۱۰۰ میلیارد ریال 
نیز برای شرکت آبزیان مرجان بیدو در 
تسهیالت  بانک  این  توسط  دیلم  بندر 
و  روستایی  اشتغال  طرحهای  محل  از 
پرداخت  گذشته  سنوات  در  عشایری 

شده است .
توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تعاون  درپایان گفت:هر خدمتی که در 
شبکه بانکی کشور به فعاالن اقتصادی 
بانک  در  ارائه  قابلیت  شود  می  داده 
توسعه تعاون را نیز دارد  و در این زمینه  
قراردادهای خوبی با صندوق توسعه ملی 
آینده  روزهای  در  و  است  شده  منعقد 
و  ها  وزارتخانه  با  هایی  نامه  تفاهم 
سازمان های مختلف منعقد خواهد شد 
که همکاران بانک در استان بوشهر می 
توانند این ظرفیت ها را فعال و مشتریان 

بانک نیز  استفاده کنند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سفر به استان بوشهر مطرح کرد؛ 

ضرورت ایجاد بورس تعاون در کشور
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم : 

 ۳۹جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز در ایالم فعال است

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم گفت: در حال 
حاضر 3۹جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز در استان فعال است.

علی اصغر چاغروندی اظهار داشت: پس از وقفه ایجاد شده در پی قطع 
سامانه کارت هوشمند سوخت، با همت و تالش شبانه روزی متخصصین، 

فعالیت جایگاه های عرضه بنزین و نفتگاز دراستان آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی از لحاظ کمبود بنزین و نفتگاز 
در  استان وجود نداشته و تالش های فنی و بی وقفه به صورت تیم های 

متعدد برای فعال کردن سایر جایگاه ها ادامه دارد.
بیان  با  ایالم  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  عامل  مدیر 
اینکه در حال حاضر 3۹جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز فعال است، افزود: 
بیگی،حاجی  اسماعیل  سیفی،  فارس،  بندی،خلیج  )ریزه  تعداد۲۰جایگاه 
نظری  طلوع،  آباد،  صالح  پژوهش،  نامداریان،  حمیدیان،  امیدیان،  بیگی، 
ایوان، مرادخانی ملکشاهی، چوار، تندگویان آسمان آباد، ۱۶۰یونسی، لومار، 
مجیدی راد میمه، پهله زرین آباد، پارس دره شهر( به صورت هوشمند در 

مدار قرار گرفته اند.
در  و   3۹ ایالم  استان  فعال  جایگاه های  وضعیت  آخرین  گفت:  وی 

مدار ۲۰جایگاه است.

در  اینترنتی  کالهبرداری  جرائم  درصدی   ۸5 کشف 
ایالم

 جانشین انتظامی ایالم با بیان اینکه امروزه کالهبرداران با سوء استفاده 
از سادگی افراد از فضای مجازی به راحتی کاربران را فریب داده و از آنان 
کالهبرداری می کنند از کشف ۸۵ درصدی کالهبرداری اینترنتی صورت 

گرفته در فضای مجازی استان خبر داد.
ابتدای  از  آمار  سرهنگ حسین نجفی روز شنبه اظهار داشت: طبق 
افزایش ۶۱ درصدی جرائم در فضای مجازی استان  تاکنون شاهد  سال 
بوده ایم که با تالش همکاران و کارشناسان خبره در پلیس فتا استان، ۸۵ 

درصد این پرونده ها کشف شده است.
ابتدای سال تاکنون را  از  وی ارزش ریالی پرونده های کشف شده 
بیش از هشت میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: آموزش همگانی و اطالع 
رسانی در پیشگیری از جرائم اینترنتی و آگاه سازی عمومی در این راستا 

بسیار ضروری است.
جانشین انتظامی استان ایالم یادآور شد: بیشترین جرائم انجام شده در 
فضای مجازی استان مربوط به کالهبرداری اینترنتی و برداشت از حساب 
افراد بوده که نیاز است هم استانی های عزیز در این زمینه هوشیاری بیشتری 

داشته باشند تا در دام کالهبرداران قرار نگیرند.
وی گفت: بدلیل وجود بسیار زیاد سایت های فریبنده ، انتظار ما از 
مردم این است که از سایت های معتبر خرید کنند و تا اطمینان حاصل 

نکرده از پرداخت بیعانه خودداری کنند.
بستر  در  امنیت  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نجفی  سرهنگ 
اینترنت را موضوعی مهم و حیاتی دانست و تاکید کرد: عدم رعایت نکات 
را  ناپذیری  امنیتی الزم در فضای مجازی خطرات و آسیب های جبران 
برای اشخاص به دنبال دارد.جانشین انتظامی ایالم ادامه داد: بمنظور ارائه 
خدمت بهتر و بیشتر به مردم، مرکز فوریت های پلیس فتا به شماره تماس 
۰۹۶3۸۰ به صورت شبانه روز آماده ارائه خدمات فوریت های پلیسی به 

شهروندان عزیز در فضای مجازی است.

اتاق بازرگانی محل فعالیت سربازان اقتصادی کشور است

  حسین پیرموذن، در جلسه هماهنگی سفر رئیس جمهور به اردبیل در 
محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اردبیل، گفت: اتاق بازرگانی محل فعالیت 
سربازان اقتصادی کشور است، با توجه به مشکالت این سربازان اقتصادی 
می توان مشکالت اقتصادی کشور را برطرف کرد.رئیس اتاق بازرگانی اردبیل 
افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی استان اردبیل پیشنهاداتی را 
برای حل مسائل تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی استان داریم که 
امیدواریم در سفر آقای رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: 
همچنین از مجموعه دولت و رئیس جمهور تشکر می کنیم که نیروی خوبی 
را برای استانداری اردبیل انتخاب کردند، آقای بهنام جو استاندار سابق پرونده 
بسیار خوبی را از خودشان باقی گذاشتند و آقای عاملی هم انتخاب بسیار 
خوبی برای استانداری اردبیل و ادامه فرایند توسعه استان هستند.پیرموذن 
تاکید کرد: پیشنهاد اول ما در رابطه با راه های استان است، استان اردبیل 
در زمینه اتوبان و بزرگراه کمبود شدیدی دارد. در دوران استانداری آقای 
بهنام جو توسعه راه های استان شروع شد، اکنون نیاز داریم که توسعه راه های 
استان در دولت جدید ادامه پیدا کند.رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خاطرنشان 
کرد: پیشنهاد بعدی ما در زمینه وزارت صمت است، استان اردبیل اکنون 
رتبه دوم را در زمینه جواز تاسیس در کشور دارد اما زیرساخت های استان 
انتظار دارد  با این موضوع رشد نکرده اند، بخش خصوصی استان  همگام 
در سفر رئیس جمهور مصوبات مناسبی برای شهرک های صنعتی استان 
با  انجام شود.وی افزود: بحث دیگر درمورد بن بست بودن استان است، 
وجود شرایط خاص استان هیچ امتیازی برای استان اردبیل وجود ندارد، ۷۰ 
درصد تسهیالت کشور مال 3 استان خاص است، نیاز داریم که دولت برای 
استان های کم برخوردار امتیازات ویژه ای را در نظر بگیرد.پیرموذن در ادامه 
گفت: بروکراسی اداری یکی از مهم ترین مشکالت بخش خصوصی استان 
است، ما عنوان پنجره واحد را داریم ولی عدم اجرایی شدن پنجره واحد در 
صدور مجوزات برای بخش خصوصی از مشکالت اساسی است.رئیس اتاق 
بازرگانی اردبیل افزود: به دالیل متعدد واحدهای تولیدی استان با حدود ۲۰ 
تا 3۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، یکی از مشکالت اساسی در این زمینه 
مشکل تامین مواد اولیه با توجه به بورسی و سهمیه ای شدن مواد اولیه است، 
امیدواریم که مشکل تامین مواد اولیه با دستور رئیس جمهور و وزرای مرتبط 
برطرف شود.وی با اشاره به مشکالت کشاورزان، گفت: در زمینه کشاورزی 
و  تولید سیب زمینی، با توجه به خشکسالی تولید سیب زمینی حدود ۵۰ 
درصد در استان کاهش یافته است، پیشنهاد می کنم که آمایش سرزمینی 
و آمایش کشاورزی در کشور انجام شود تا محصوالت مناسب در مناطق 
مناسب کشت شود.پیرموذن یادآور شد: بزرگترین شهرک گلخانه ای کشور 
در پارس آباد مغان کلنگ زنی شده است، اما قانون شهرک های گلخانه ای 
در این شهرک رعایت نمی شود و زیرساخت های مورد نیاز فراهم نمی شود 

که این موضوع می تواند از توسعه این شهرک جلوگیری کند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای:
توسعه کشور در گرو تربیت افراد توسعه یافته است

محمدرضا شاه پسند در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از سومین 
مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر با بیان اینکه آموزش مهارت ها در حوزه 
صنعت ساختمان باید توسعه یابد، اظهار داشت: البته تاکنون در این حوزه 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر که مهارت 
استفاده از آجر با نمای خشک برای کاهش مصرف انرژی را آموزش می دهد 
در نوع خود جای قدردانی دارد، تصریح کرد: انرژی های تجدید ناپذیر در کشور 

روبه نابودی است و باید به این امر توجه ویژه صورت گیرد.
اینکه توسعه  بیان  با  معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در گرو تربیت و آموزش افراد توسعه یافته است، ادامه داد: آموزش از 
جمله ارکان توسعه یافتگی است در این زمینه سعی داریم از ظرفیت های 
بخش خصوصی نیز استفاده کنیم و سازمان فنی و حرفهای نیز به عنوان 

ناظر فعالیت داشته باشد.
ارتباط خوب بخش  اینکه در اصفهان شاهد توسعه   به  با اشاره  وی 
مهارت  باید  بخش خصوصی  افزود:  هستیم،  حرفه ای  و  فنی  و  خصوصی 

را درک کند تا بتواند بهره برداری درستی از  تولیدات خود نیز داشته باشد.
حضور  کرد:  اضافه  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  آموزش  .معاون 
اساتید دانشگاه های اصفهان ودیگر استانهای کشور در مسابقات آزاد کشوری 
نماچینی آجر در نوع خود جالب توجه است و این امر بیانگر سطح باالی 

این مسابقات است.
وی با بیان اینکه فضای نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز جاب قدردانی 
دارد، ابراز داشت: جانمایی این پروژه فرصت خوبی برای بازدید بهتر را برای 

مخاطبان در نمایشگاه  فراهم  می کند.
شاه پسند ادامه داد: همچنین استفاده از فناوری های نوین در ساخت 
این نمایشگاه قابل توجه بوده و با سلیقه و درخور اصفهان ساخته شده است.

همچنین رضا چینی، رئیس سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی 
آجر نیز در این برنامه با بیان اینکه نمایندگانی از ۱۲ استان کشور در این دوره 
از مسابقات حضور یافته اند، گفت: این امر برای ما جای خوشحالی دارد که 

اساتید دانشگاه خود در این مسابقات حضور یافتهاند.
با دلیل رعایت حال شرکت کنندگان امسال به  افزود: مسابقات  وی 
سه روز کاهش یافته است از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که آجر نمای 

خشک در حداقل زمان قابل اجرا است.

قاسمپورسخنگوشورای اسالمی کالنشهرکرج تاکید کرد:
تسهیل  کنار  در  شهرداری  مالی  منابع  تامین  ضرورت 

امور ارباب رجوع
سخنگو و رئیس کمیسیون حقوقی و امالک شورای اسالمی کالنشهر 
کرج گفت: دغدغه اصلی ما تامین منابع مالی شهرداری ضمن رعایت حقوق 
شهروندان و تسهیل امور ارباب رجوع با توجه به شرایط اقتصادی فعلی است.

علی قاسمپور این مطلب را درباره موضوع جلسه کمیسیون شهر هوشمند، 
اقتصاد شهری و مشارکت ها مبنی بر »بررسی ابعاد و زوایای شروط طرح 
وصول مطالبات شهرداری از امالک دارای بدهی ناشی از جرائم کمیسیون 

ماده ۱۰۰ و عوارض پس از کمیسیون« عنوان کرد.
سخنگو و رئیس کمیسیون حقوقی و امالک شورای اسالمی کالنشهر 
کرج هدف کلی این طرح را کمک به تامین منابع مالی شهرداری و همزمان 

کمک به ارباب رجوع عنوان کرد.
قاسمپوراذعان داشت: متاسفانه طی سال های گذشته امالک زیادی از 
بانک زمین شهرداری مصرف شده که ضروری است از طریق اجرای چنین 

طرح هایی بخشی از این نیازها تامین شود.
سخنگوی شورای اسالمی مرکزاستان البرزدرپایان از

شهرداری خواست تمام تالش و همکاری خود را برای اجرای اموری 
که دغدغه مشترک شورا و شهرداری است به کار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:
تأمین پایدار گاز مستلزم مصرف صحیح و ایمن آن می 

باشد
ضروری است با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما هم استانی های 
عزیز هشدارها و نکات ایمنی در زمینه نحوه صحیح استفاده از وسایل گازسوز 

و گرمایشی را برای جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش جدی بگیرند.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، گفت: شهروندان قبل از استفاده 
از بخاری باید از باز بودن مسیر دودکش مطمئن شوند و تأکید کرد هر وسیله 
گاز سوز باید یک دودکش مجزا و مخصوص به خود داشته باشد و حداقل 

یک متر از کف پشت بام و لبه دیوار مجاور فاصله داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور اطمینان 
از صحت کارکرد آنها، گفت: نصب کالهک H در مبادی خروجی دودکش 
ها بدلیل ممانعت از فشار جریان باد و خروج گازهای حاصل از سوخت الزامی 
است.  وی افزود: مشترکان گاز از قرار دادن خروجی دودکش در داخل راهروها، 
حیاط خلوت ها و محیط های مسقف و همچنین به صورت افقی خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان افزود: به هیچ وجه بخاری بدون 
همچنین  و  نشود  نصب  خواب  اتاق  مانند  بسته  های  محیط  در  دودکش 
یا  حمام  کوچک،  های  آشپزخانه  انباری،  مانند  هایی  مکان  در  آبگرمکن 

رختکن و پاسیو قرار نگیرد.
اعوانی تأکید کرد: استفاده از لوله های آکاردئونی)خرطومی( به عنوان 
دودکش وسایل گازسوز  اقدامی خطرناک است و در نصب بخاری باید از 
دودکش های گالوانیزه و ضد زنگ با کمترین تعداد زانو، بست فلزی و شیلنگ 
استاندارد و مخصوص استفاده شود. مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از 
مردم خواست ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، 
به منظور استمرار تأمین انرژی پایدار و بدون قطعی در فصل سرما  در مصرف 

گاز طبیعي حداکثر صرفه جویي را به عمل آورند.

بازدید مدیر مخابرات اصفهان از اداره برنامه ریزی و 
کنترل برنامه ها

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از مدیران، به مناسبت 
روز آمار و برنامه ریزی، با حضور در اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه در های 

این مجموعه با رئیس و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی در 
این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن این روز به رئیس و کارکنان این اداره، با 
اشاره به نقش تعیین کننده این اداره در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری 
های مجموعه گفت: نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پیش نیاز 
کلیه تصمیم گیری ها،سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در یک سازمان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و ارائه آمارهای صحیح و مبتنی بر روش های 
علمی از مهمترین شاخص های عملکردی در یک سازمان به حساب می آید .

از  آمار صحیح و هدفمند یکی  استخراج  و  ریزی   برنامه  افزود:  وی 
مهمترین راه های رسیدن به  رضایتمندی مشتریان و بهبود ساختار و روشهای 
انجام کار در سازمانها و در نهایت تعالی سازمانی است. گفتنی است در این 

دیدار با اعطای هدایایی از تالشهای رئیس و کارکنان این اداره تقدیر شد.

برگزاری آزمون پدافند غیرعامل در شهرداری قدس
کمیته پدافند غیرعامل با همکاری اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای 
اسالمی و شهرداری قدس به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مسابقه ای در 

قالب آزمون برگزار می کند.
 به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، کمیته پدافند غیرعامل با همکاری اداره ارتباطات شهرداری قدس به 
مناسبت هفته پدافند غیرعامل مسابقه ای را در قالب آزمون تشریحی برگزار 
می کند. عالقه مندان جهت شرکت در مسابقه می توانند، به قسمت اتوماسیون 
اداری طبق ویدئوی فوق مراجعه کرده و برگه پاسخ را تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ به اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و 

شهرداری قدس تحویل نمایند.

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
محور  گفت:  کرمانشاه  استان  جاده ای 
بیستون- کرمانشاه در هفت ماهه نخست 
سال جاری پر ترددترین محور این استان 

بوده است.
فریبرز کرمی با اشاره به تردد وسایل 
نقلیه در جاده های استان کرمانشاه اظهار 
کرد: ۸۵ میلیون و ۷33 هزار  مورد تردد 
وسیله نقلیه در محورهای مواصالتی این 
استان طی هفت ماهه نخست سال جاری 
ثبت شده است که نسبت به سال گذشته 
۸۷ میلیون و ۴۱۴ هزار تردد و کاهش ۲ 

درصدی داشته است.
و  میلیون   ۱3 تعداد  کرد:  بیان  وی 
۲۴۶ هزار مورد تردد وسایل نقلیه سنگین 
در سال جاری و ۱۴ میلیون و 3۴۹ هزار 
تردد در سال گذشته ثبت شده که در سال 

جاری ۸ درصد کاهش داشته است.
کرمی گفت: ۷۲ میلیون و ۵۲۶ هزار 
ماهه  هفت  در  سبک  نقلیه  وسایل  تردد 

استان  جاده های  در  جاری  سال  نخست 
کرمانشاه ثبت شده و در سال گذشته ۷3 
درصدی   ۱ کاهش  و  تردد   ۶۴ و  میلیون 

داشته است.
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای استان کرمانشاه به آمار تردد وسایل 
نقلیه در هفت ماهه نخست سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: آمار تردد جاده ای وسایل 
نقلیه طی این مدت ۸۷ میلیون و ۴۱۴ هزار 

مورد بوده است.
کرمی بیشترین تردد وسایل نقلیه 
را  جاری  سال  نخست  ماهه  هفت  طی 
اعالم  کرمانشاه   - بیستون  محور  در 
ر  چها ر  محو ین  ا ر  د گفت:  و  د  کر
ثبت  تردد   ۶۵۴ و  ۹۵۴ هزار  و  میلیون 

است. شده 
هفت  در  تردد  کمترین  افزود:  وی 
محور  در  جاری  سال  نخست  ماهه 
گیالنغرب- سومار با ۵۶ هزار و ۵۱۵ تردد 

ثبت شده است.

در هفت ماهه نخست سال جاری؛

محور بیستون - کرمانشاه پرترددترین جاده استان کرمانشاه است
کاهش ۲ درصدی تردد در محورهای مواصالتی استان کرمانشاه 

نشست  در  پور  حمزه  عبدالحمید 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  اداری  شورای 
وضعیت این استان در عرصه تامین آب 
اظهار داشت: استان بوشهر جزو محدود 
در سرزمین  است که  استان های کشور 
آب  منابع  عنوان  به  مادری خود چیزی 
در  دسترسی  قابل  شیرین  آشامیدنی 
سطح و زیر زمین ندارد هر چند یکسری 
به  اما  است  احداث  دست  در  سدهایی 
دلیل EC باالی آبی که از حوضه ها وارد 
سدها می شود این آب ها برای قابل شرب 
شدن نیاز به تصفیه های اساسی و نمک 

زدایی دارند.
زمان حاضر  در  اینکه  بیان  با  وی 
استان بوشهر منابع آب های زیرزمینی و 
چاه ها را به طور کامل از دست داده  خاطر 
آشامیدنی  آب  از  درصد  کرد: ۸۰  نشان 
همجوار  استان های  از  استان  نیاز  مورد 
از جمله کهگیلویه و بویر احمد و فارس 

تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

وابستگی  کاهش  گفت:  بوشهر  استان 
استان بوشهر از نظر منابع آب به استان های 
همجوار با توجه به وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز 
دریایی با خلیج فارس از رویکردهای مهم 

استان در بخش تامین آب است.
در  هرچند  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
بخش احداث آب شیرین کن ها دیر اقدام 
شده اما خوب شروع کرده ایم گفت: با توجه 
به نگاه رئیس جمهوری در زمینه تامین آب 
به عنوان نخستین مسئله استان بوشهر این 
یک فرصت برای استان است که از این 
نگاه رئیس جمهوری استفاده کند و یک 
بار برای همیشه مساله کمبود آب در این 

استان برطرف شود.
وی تاکید کرد: هرچند تالش شده با 
استفاده از ظرفیت دریا مشکل کمبود آب 
آشامیدنی در استان بوشهر برطرف شود اما 
تحت هر شرایطی باید حقابه استان بوشهر 
از سد کوثر و منابع آب کازرون و سایر منابع 
موجود در راستای مسائل پدافندی و کیفی 
و همچنین هزینه های هنگفتی که شیرین 

سازی آب دریا دارد حفظ شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
این  است  ممکن  گفت:  بوشهر  استان 
حقابه ها در اثر کم بارشی کاهش یابد اما 
باید به عنوان یک ضرورت برای پشتیبانی 

این استان حفظ شود.
طرح های  اجرا  به  اشاره  با  وی 
آب شیرین کن با ظرفیت ۹۶ هزار مترمکعب 
در شبانه روز افزود: براساس برنامه ریزی 
انجام شده تالش می شود ۲۰ تا 3۰ هزار 
مترمکعب از این پروژه ها تا پایان امسال 
و مابقی نیز تا سال آینده وارد مدار تولید 

شوند.
وی ادامه داد: با تکمیل پروژه های 
استان  آب  تامین  میزان  آب شیرین کن 
بوشهر از طریق آب شیرین کن ها به ۴۰ تا 

۴۵ درصد می رسد.
حمزه پور با اشاره به اینکه بیش 
در  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  یک  از 
از  کن ها  شیرین  آب  تاسیس  بخش 
سوی بخش خصوصی در این استان در 

حال سرمایه گذاری است گفت: افزون 
براین دولت نیز برای خرید این آب به 
صورت تضمینی سرمایه گذاری و اقدام 
تولیدی حاصل  آب  بنابراین  نماید  می 
از شیرین سازی بسیار گران است که با 
توجه به قیمت تمام شده بسیار باالی 
و  مصرف  مدیریت   ، تولیدی  آب  این 
ضرورتی  استان  در  آب  بهینه  مصرف 

اجتناب ناپذیر می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
را  شرکت  این  اعتبارات  بوشهر  استان 
تاکید کرد: الزم  درآمد هزینه دانست و 
و  دستگاه ها  مصرفی  آب  هزینه  است 
ادارات استان بوشهر پرداخت شود تا بتوان 
برنامه ها را بر اساس طرح ها اجرایی کرد 
زیرا عدم پرداخت بدهی وقبوض آب بهاء 
هم توسط مردم وهم سازمان ها موجب 
واختالل  شرکت  این  آمد  در  کاهش 
وکندی در روند خدمت رسانی می شود 
که امیدواریم با همکاری الزم این مشکل 

برطرف گردد .

تبیین برنامه های آبرسانی در جلسه شورای اداری استان بوشهر

کاِر  تازه  کارگراِن  مرگ  دردناِک  غایت  به  خبر 
واقعیت  این  دیگر  بار  آرش«  ناب  البرز  فوالد  »کارخانه 
راستی  به  که  کوبید  ما  سر  بر  ُپتکی  همچون  را  تلخ 
شکل  به  آن ها  مرگ  و  بی ارزش  بی اندازه  کارگران  جاِن 

فاجعه باری طبیعی شده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر به غایت دردناِک مرگ 
کارگران تازه کاِر »کارخانه فوالد البرز ناب آرش« بار دیگر 
ُپتکی بر سر ما کوبید که به  این واقعیت تلخ را همچون 

به  آن ها  و مرگ  بی ارزش  بی اندازه  کارگران  جاِن  راستی 
شکل فاجعه باری طبیعی شده است. وقتی به جای سالمت 
کارگران، سود کارفرمایان مالک اصلی است، نباید وقوع 

چنین حوادثی را دور از ذهن دانست

مرگ سریالی کارگران یک کارخانه/ کارگرانی که می توانستند زنده باشند اگر…
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روشترکعادتابنسینا

روشیکمدردسر،برایرهاییازعادتها
 علی اکبر قزوینی

ت  د عـا ک  تـر ش  و ر
ابـن سـینا یـک روش کامال 
شـده  اثبـات  و  کاربـردی 

اسـت.
ز  ا یکـی  سـینا  بـن  ا
ایرانـی  بـزرگ  دانشـمندان 
او  روش هـای  کـه  اسـت 
گاه  بیماری هـا  درمـان  در 
منحصربه فـرد و عجیب بوده 

اسـت.
مثـال اگـر سـریال تلویزیونـی 
ابـن سـینا را کـه سـال ها پیـش از 
می شـد  پخـش  ایـران  تلویزیـون 
دیده باشـید، البد یادتان هسـت که 
شـاهزاده ای بـود که تصـور می کرد 
گاو شـده است و مدام مثل گاو ماغ 
می کشـید و مـا… مـا… می کرد.

آن شـاهزاده کـه اهـل شـهر 
مالیخولیـا  بیمـاری  بـه  بـود،  ری 
دچـار شـده بـود و می خواسـت که 

او را سـر بُبرنـد.
ابـن سـینا هـم در هیئـت یک 

قصـاب بـا لبـاس قصابـی و چاقـو 
نـزد او مـی رود امـا زمانی کـه او را 
برانـداز می کنـد، می گویـد کـه این 
گاِو مـا الغـر اسـت و ارزش سـر 

نـدارد! بریدن 
ابـن سـینای پزشـک، کـه در 
بـه  ظاهـر قصـاب شـده، خطـاب 
شـاهزاده ای کـه خـود را گاو تصور 
می کنـد می گویـد کـه بایـد غـذای 
بیشـتری بخـورد تـا پـروار شـود و 
آن وقـت سـرش را خواهـد بریـد و 
بـه ایـن بهانـه، ابن سـینا، پزشـک 
نابغـٔه ایرانـی، داروهـای گیاهـی را 
بـه خـورد شـاهزاده می دهـد و او را 

می کنـد. درمـان  کم کـم 
 

روش تدریجی برای ترک 
عادت

در  تدریجـی،  درمـان  ایـن 
خصـوص ترک عـادت هـم کاربرد 
یـک  کـه  همان طـور  یعنـی  دارد. 
عـادت یکبـاره و یک شـبه شـکل 
طـول  در  فراینـدی  و  نمی گیـرد 
زمـان طـی می شـود تـا یـک رفتار 
تـرک  شـود،  عـادت  بـه  تبدیـل 
کـردن عـادت هـم چیـزی نیسـت 
کـه یکبـاره و یـک روزه و بـا یـک 

نسـخه اتفـاق بیفتـد.
به قول موالنا:

صبر آرد آرزو را نه شتاب

صبر کن واهلل اعلم بالصواب
 حـاال اگـر آرزوی مـا، درمـان 
یـک عادت باشـد که عـادت خوبی 
نیسـت، بایـد حواسـمان باشـد کـه 
بـا عجلـه و فـوری نمی توانیـم بـه 
تـرک آن عادت نائل شـویم و صبر 
و شـکیبایی، همـراه بـا اسـتفاده از 
جـواب دادٔه  و  درسـت  روش هـای 
تـرک عـادت، الزم اسـت تا از شـّر 

یـک عـادت بـد خالص شـویم.
اگـر قصد شـما رهایـی از یک 
عـادت اسـت کـه آزارتـان می دهد، 
شـاید روش تـرک عادت ابن سـینا 

بـرای شـما هم مفید باشـد.

روش ترک عادت ابن سینا 
چیست؟

 واقعیـت این اسـت کـه تاریخ  
نـگاری در ایـن زمینـه، حداقـل در 
بیـن منابعـی کـه در یک جسـت  و 
جـوی سـریع اینترنتی می تـوان به 
آنهـا دسـت یافـت، چنـدان دقیـق 
و عمیـق نیسـت و همـٔه آنهـا بـه 
کتابی می رسـد بـه نام »ابن سـینا، 
نابغـه ای از شـرق« کـه اقتبـاس و 
ترجمـٔه مرحوم ذبیـح  اهلل منصوری 
اسـت )و نسـخٔه چاپـی ایـن کتاب 
هـم در زمـان نـگارش ایـن مقاله، 
کتاب فروشـی های  از  هیچ یـک  در 

اینترنتـی در دسـترس نبود(.

امـا صحـت مطالب ایـن منبع 
چـون  اسـت؛  تردیـد  محـل  هـم 
کسـانی که با سـبک کتاب نویسـی 
مرحـوم ذبیح  اهلل منصوری آشـنایی 
گاه  ایشـان  کـه  می داننـد  دارنـد، 
می کـرد  ترجمـه  را  کتاب هایـی 
کـه اصـال آن کتـاب یـا نویسـندٔه 
آن، وجـود خارجـی نداشـت! و در 
زمانـه ای کـه اینترنـت نبـود، خیلی  
امـروز می شـد چنیـن  از  راحت تـر 

کارهایـی کـرد.
در خصـوص کتـاب  هایی هم 
کـه اصل آنهـا موجود بـود، ترجمٔه 
ذبیح  اهلل منصوری )در عین شـیرین 
بـودن( اصاًل دقیق نبـود و به نوعی 
ترجمـٔه کامال آزاد بود و ایشـان هر 
طور کـه دلش می خواسـت، مطلب 
را پیـش می بُرد. امـا از موضوع ابن 
سـینا و روش تـرک عـادت های بد 

او دور نیفتیم!
ماجـرا این اسـت کـه در کتاب 
یادشـده، از پروفسـور ادوارد بـراون 
مدتـی  و  بـوده  شرق شـناس  کـه 
در کرمـان زندگـی می کـرده و در 
بـه  تریـاک،  مـداوم  کشـیدن  اثـر 
ایـن مـادٔه مخـدر معتـاد شـده بود، 
روشـی برای تـرک اعتیاد به تریاک 
بـرای  روش  آن  کـه  شـده  نقـل 
تـرک عـادت یـا اعتیـاد، بـه حکیم 
و پزشـک ایرانـی ابن سـینا نسـبت 

داده شـده اسـت.
از ادوارد بـروان در کتـاب »ابن 
سـینا، نابغه ای از شـرق« نقل شـده 
کـه او زمـان مصرف تریاک و میزان 
نامنظـم  را  مصـرف )دوز مصـرف( 
کـرد و بـه ایـن طریـق توانسـت از 
دیـو اعتیـاد به تریـاک رهایـی یابد.

 
روش ترک عادت ابن سینا 

چگونه کار می کند؟
روش  ایـن  اینکـه  از  فـارغ 
توسـط ابن سـینا ابداع شـده باشـد 
یـا خیـر، بـا بررسـی نحـؤه شـکل  
میـزان  می تـوان  عـادات،  گیـری 
بـرای  را  روش  ایـن  اثربخشـی 
رهایـی از دسـت عـادات ناپسـند و 

سـنجید. ناخوشـایند، 
عـادت  مثـال  عـادت،  یـک 
بـه خـوردن قهـوه، زمانـی شـکل 

می گیـرد کـه فـرد بـه طـور مرتب 
و مسـتمر ایـن عمل را تکـرار کند.
اینکـه ایـن عمـل هـر روز و 
در سـاعات مشـخصی تکرار شـود، 
در شـکل گیری مسـیرهای عصبـی 
برای آن عادت، بسـیار موثر اسـت.
مثـال من زمانی کـه در تورنتو 
زندگـی می کردم، و چنـد ماهی که 
در یـک اسـتارتاپ در مرکـز تورنتو 
کار می کـردم، هـر صبـح کـه بـه 
را  وسـایلم  و  می رفتـم  شـرکت 
آنجـا می گذاشـتم، با ذوق و شـوق 
دوبـاره بیـرون می رفتـم و از کافی  
شـاِپ اسـتارباکس که نزدیک آنجا 
بـود، یـک لیـوان قهـوه می خریدم 
و دوبـاره بـه شـرکت برمی گشـتم.

تقریبا طی نیم سـاعِت ابتدایِی 
سـری  یـک  درشـرکت،  حضـور 
کارهـای سـُبک )مثل چـک کردن 
و  مـی دادم  انجـام  را  ایمیل هـا( 
همـراه آن، از نوشـیدن قهـوه لذت 

می بـردم.
آیا عـادت بـه نوشـیدن قهوه، 
عـادت بدی اسـت؟ نمی دانـم، و در 
این خصـوص نظرات پزشـکی هم 
متفـاوت اسـت. امـا چیـزی که من 
در خـودم می دیـدم، ایـن بـود کـه 
وقتـی شـنبه و یکشـنبه ها )دو روز 
آخـر هفتـه در کانادا( در آن سـاعت 
صبـح قهـوه نمی خـوردم، احتمـال 

داشـت کـه سـرم درد بگیرد.
اگـر آن موقـع بـا روش تـرک 
عـادت ابـن سـینا آشـنایی داشـتم، 
بـه جای اینکه هر روز سـر سـاعت 
۹ یـک لیـوان قهوه بخـورم، گاهی 
قهـوه ام را صبـح می خـوردم، گاهی 
ظهـر و گاهـی عصر. گاهـی لیوان 
گاهـی  و  می خـوردم  بزرگ تـری 
کوچک تـر. و گاهـی همٔه محتویات 

لیـوان را نمی خـوردم.
این گونـه، همان طور که ادوارد 
بـراون از وابسـتگی به تریـاک رها 
شـده بود، بدن من هم از وابسـتگی 
بـه قهـوه رهـا می شـد و نرسـیدِن 
قهـوه در آن سـاعت را بـا عالئـِم 

سـردرد بـه مـن اعـالم نمی کرد!
کـه  مدت هاسـت  مـن  البتـه 
قهـؤه اسـتارباکس را نخـورده ام و 
کال سـعی می کنـم بـه چیزهایی از 
ایـن قبیـل، طوری عـادت نکنم که 
تبدیـل به یک وابسـتگِی بد شـود. 
هیـچ چیز بدتر از وابسـتگی به یک 
عـادت بد نیسـت، چـون انسـان را 
)کـه در ذاِت خود آزاد آفریده شـده( 

اسـیر و بـردٔه یـک رفتـار می کند.
امـا می دانـم. اگـر روش تـرک 
عـادت ابـن سـینا را به خاطر داشـته 
باشـیم، شاید با تقال و دردسر کمتری 

بتوانیـم از آن عادت رها شـویم.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین: 
مشتریان خواهان ارائه خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی هستند

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به حضور گسترده مردم در شبکه 
های اجتماعی به عنوان یک مهارت جدید گفت: امروز رسانه های اجتماعی به مهارتی 
جدید برای همه تبدیل شده اند و استفاده گسترده از این شبکه ها فرصتی را به بانکها 

برای ارائه خدمات به کسب و کارها و مشتریان فراهم کرده است.
 به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد 
حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با بیان این نکته که مشتریان 
خواهان دریافت خدمات در محلی هستند که حضور دارند اظهار داشت: اعتقاد ما در 
بانکداری دیجیتال به عنوان یک بانکداری مردم محور، این است که زمین بازی را 
مشتری مشخص می کند و ما باید خدمت را آنجایی ارائه کنیم که او می خواهد.

استاد افزود: ما در حال حاضر تعداد محدودی از خدمات مانند پرداخت قبض و خرید 
اینترنت را به صورت غیر مستقیم از طریق شبکه های اجتماعی به مشتریان ارائه می 
کنیم که شاهد استقبال خوبی از آن بودیم. اما یک نکته را باید مورد توجه قرار دهیم 

که هنوز امکان ارائه مستقیم خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی فراهم نیست.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با تاکید بر این نکته که توسعه همه جانبه 
رسانه های اجتماعی واقعیتی غیر قابل انکار در دنیای مدرن است گفت: آمارها حاکی 
از افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی است. امروز میلیاردها نفر در جهان از شبکه 
های اجتماعی استفاده می کنند و این فرصت بی نظیری را برای تعامل، کسب و کار 
و ارائه خدمات فراهم کرده است.این کارشناس حوزه ارتباطات در خصوص استفاده 
مردم از تلفن های هوشمند و نقش آن در زندگی امروز گفت: بسیاری از مردم امروز 
تلفن همراه دارند، اما میزان صحبت کردن با این تلفن ها از همیشه کم رنگ تر شده 
است. جوانان امروز بیشتر عالقمند ارتباط به صورت دیجیتالی هستند تا صحبت از 
طریق تلفن های همراه.وی افزود: در صنعت بانکداری که تعامل مشتریان ضروری 
است، ارتباطات دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک کانال ارتباطی قوی بین مؤسسات 

مالی و مشتریان است.
رسانه های دیجیتال ابزار ارزشمندی بین مشتریان بالقوه برای اتصال به بانک 
محسوب می شوند.کانال های دیجیتال به افراد اجازه می دهند تا از شبکه های اجتماعی 
به آموزش و اطالعات الزم در مورد خدمات، محصوالت و موسسات مالی دست یابند.

وی افزود: در شرایط امروز استقبال از شبکه های اجتماعی توجه کسب و کارهای 
مختلف را به خود جلب کرده است. در بین شرکت ها و گروه هایی که از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند، بانک ها این حوزه را یک فرصت می دانند، زیرا حیات بانک به 
مشتریان بستگی دارد و ما سعی داریم از فرصت های ایجاد شده استفاده کنیم.ما امروز 
از شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی به مشتریان خود استفاده می کنیم و سعی 
می کنیم نظرات آنها را برای بهبود عملکرد و همچنین بهبود فرایندها به کار ببندیم.

استاد گفت: آنچه مسلم است هنوز ارائه خدمات مالی در بستر شبکه های اجتماعی 
شکل منسجمی ندارد و این فضا بیشتر در اختیار مشاغل آنالین قرار دارد و آنها سعی 
می کنند هرچه بیشتر خدمات خود را در این بستر ارائه کنند. اما زمان زیادی نخواهد 
برد که ارائه خدمات مالی در این بستر به یک ضرورت تبدیل شود.وی با بیان این 
نکته که در حال حاضر ارائه خدمات مالی در بستر شبکه های اجتماعی به صورت 
استاندارد انجام نمی شود اظهار داشت: به طور مثال نگاهی به خرید و فروش آنالین 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام بی اندازید. مشتری خرید را انجام می دهد و هزینه را 
از طریق همراه بانک و یا سایر روش ها به حساب فروشنده واریز می کند. اما هنوز 

درگاهی وجود ندارد و احتمال ریسک برای طرفین زیاد است.
بنابراین باید در وضع قوانین در این حوزه اندیشید و اقدام کرد.استاد در پایان 
گفت مشتریان خواهان ارائه خدمات منسجم بانکی در بستر شبکه های اجتماعی به 
عنوان یک کانال ارتباطی موثر هستند و ما امروز باید این موضوع را مورد توجه قرار 
دهیم تا ضمن رشد کسب و کارها، خدمات مالی نیز به صورت استاندارد و با کمترین 

ریسک در این حوزه ارائه شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛ 
تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تقویت شود 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تاکید کرد. 
حجت اله مهدیان در گفت وگوی هفتگی خود با مدیران شعب شهرستان ها 
بر فعالیت مضاعف در نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت :برای دستیابی به راهبردهای 
تدوین شده از سوی هیات مدیره بانک که در ابتدای سال جاری ابالغ شده نیاز است 

که همکاران در سراسر کشور فعالیت خود را افزایش دهند.
وی افزود:بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای برای تقویت بخش 

تعاون اهداف بلندی را برای خود ترسیم کرده است.
مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در راس آنها شرکت های تعاونی تولیدی 

باید در اولویت پرداخت تسهیالت قرار داشته باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتباری بانک در سال 
جاری گفت:میزان تسهیالت پرداختی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال 

خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مهدیان یادآور شد :شعب عالوه بر اینکه می توانند خدمات و محصوالت متنوع 

بانک را معرفی کنند می توانند اقدام به یک تعامل مثبت و اثر گذار کنند.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،در راستای هم افزایی با دولت سیزدهم و 
در چارچوب راهبرد های بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح های اشتغالزا در اولویت 
قرار گیرد.وی با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز باید با قدرت 
ادامه یابد ،گفت:اقدامات و تالش های همکاران موجب شده است که برای بیش از 

۲۶ هزار طرح در سراسر کشور تامین اعتبارانجام شود.
در این گفت و گوی تلفنی سعید اسمی زاده رئیس شعبه نمین اردبیل و حسن 
معینی امام قیسی ،رئیس شعبه بروجن چهار محال و بختیاری به بیان نظرات و دیدگاه 

های خود پرداختند.

مدیر، شعب و باجه های برتر پست بانک ایران در مهر ماه معرفی شدند 
بنابر اعالم امور استانها و بازاریابی پست  بانک  ایران؛ مدیر، شعب و باجه های برتر 
این بانک بر اساس بررسی عملکرد مهرماه سال جاری آنها در زمینه تحقق اهداف برنامه 
عملیاتی ابالغی، انتخاب و معرفی شدند.  براساس ارزیابی صورت گرفته در رده مدیران 
استانها/ مناطق، مدیریت شعب استان خراسان رضوی به ترتیب از بین استان های زنجان، 
قزوین، همدان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مازندران، هرمزگان، اصفهان و 
مرکزی با بیشترین میزان درصد تحقق هدف سپرده ای مورد انتظار در مهرماه و هدف 

سپرده ای سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیریت شعب برتر انتخاب شد.
بنا بر این گزارش: در رده شعب، براساس امتیاز کسب شده از بین شعب معرفی 
شده توسط مدیریت شعب استانها/ مناطق در شاخص های پایش و پویش در مهرماه 
۱۴۰۰، به ترتیب شعب طارم زنجان، طالقانی قزوین و شادگان خوزستان حائز رتبه های 

اول تا سوم شده و به عنوان شعب طالیی، نقره ای و برنزی معرفی شدند.
همچنین بر اساس ارزیابی به عمل آمده از میان باجه های بانکی روستایی منتخب 
معرفی شده توسط مدیریت شعب استانها/ مناطق، بر مبنای ۷۰درصد عملکرد منابع 
و 3۰درصد کارمزد پرداخت شده بابت خدمات، باجه  بانکی روستایی مدیریت شعب 
استان بوشهر، باجه روستایی سه سار شهرستان صومعه سرا استان گیالن و باجه سه راه  
حزب اهلل شهرستان مریوان استان کردستان به ترتیب به عنوان باجه های طالیی، نقره ای 

و برنزی انتخاب شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی مدیر، شعب و باجه های برتر به صورت مستمر در 
چارچوب شاخص های تعیین شده بانک در ماه های آتی تا پایان سال انجام خواهد شد.

استان  کارآفرین  بیمه  شعبه  از  بازدید  در  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
آذربایجان غربی: 

تکمیل زیرساخت های الکترونیکی صنعت بیمه ضرورت دارد
کسب رضایتمندی بیمه گذاران یکی از مهمترین سرمایه های صنعت بیمه به شمار 

می رود که در افزایش ضریب نفوذ اطمینان و آرامش در جامعه، تاثیر ویژه ای دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی در بازدید از شعبه بیمه کارآفرین استان آذربایجان غربی با اعالم این مطلب 
افزود: حذف بیمه نامه های کاغذی و در دسترس بودن محصوالت و خدمات بیمه ای 
آنالین می تواند عالوه بر تسهیل عملیات بیمه گری به توسعه فرهنگ بیمه ای و 

استقبال مردم از محصوالت بیمه ای نیز منتهی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: اعتمادسازی در گرو بهبود فرایند بیمه 
گری است و می توان با تکمیل زیرساخت های الکترونیک دو عنصر دقت و سرعت را 
به نحو چشمگیری افزایش داد. وی نکوداشت بیمه گذاران برتر را یک ابتکار ارزشمند 
توصیف کرد و اظهار داشت: قدردانی همزمان از بیمه گران و بیمه گذاران،نشانه آشکار 
پیوند صنعت بیمه و آحاد جامعه و همچنین رشد اعتماد و افزایش ضریب اطمینان در 
کشور است.رئیس شورای عالی بیمه ضمن قدردانی از نگاه آینده نگر شرکت بیمه 
کارآفرین، پرتفوی هفتاد درصدی شعبه این شرکت در آذربایجان غربی را نشانه رشد 
فرهنگی مردم استان ارزیابی کرد و افزود: در ایران حدود پانزده و نیم درصد از پرتفوی 
صنعت بیمه به انواع بیمه نامه های زندگی اختصاص دارد حال آنکه این آمار در برخی 

کشورها به ۴۶ درصد می رسد.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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نفرات برتر مسابقات پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی کشور 
در چهار وزن نخست معرفی شدند 

نفرات برتر اوزان ۴3، ۴۷، ۵۲ و ۵۷ 
کیلوگرم رده های سنی نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی 

کشو ر مشخص  شدند.
نقل  به  و  ما  خبرنگار  گزارش  به 
بدنسازی  فدراسیون  عمومی  روابط  از 
نخستین  های  رقابت  اندام،  پرورش  و 
دوره پاورلیفتینگ بانوان قهرمانی کشور 
در حالی به میزبانی یاسوج برگزار شد که 
در این رقابتها در حدود 3۰۰ ورزشکار  از 

۲۶ استان حضور پیدا کرده بودند.
نفرات برتر اوزان ۴3، ۴۷، ۵۲ و ۵۷ کیلوگرم رده های سنی نوجوانان، جوانان 

و بزرگساالن و رکوردهای این نفرات را در ادامه مشاهده می کنید:
۴3 کیلوگرم جوانان

۱-محدثه جاودان) فارس(؛ ۱۸۰ کیلوگرم
۴۷ کیلوگرم بزرگساالن

    زهرا گروسی) تهران(؛ ۲۲۰ کیلوگرم
    زهره گل محمدی) کرمان(؛۱۹۰ کیلوگرم

    زینب غضنفری) کهگیلویه و بویر احمد(؛ ۱۸۲.۵ کیلوگرم
۴۷ کیلوگرم نوجوانان

    هستی عامری) اصفهان(؛ ۱۸۰ کیلو
    نجمه نقابی) خراسان رضوی(؛ ۱3۰ کیلو

    مونا دو کوهکی) فارس(؛ ۱۱۵ کیلو
۴۷ کیلوگرم جوانان

    فاطمه احمدپور) مازندران(؛ ۲3۰ کیلوگرم
    خدیجه دیوان ) هرمزگان(؛ ۲۱۵ کیلوگرم

    محدثه سادات ادیبیان) اصفهان(؛ ۱3۵ کیلوگرم
۵۲ کیلوگرم نوجوانان

    فخرالملوک کوثری نژاد) بوشهر(؛ ۲۰۵ کیلوگرم
    آیناز گلبارنژاد) اصفهان(؛ ۱۷۷.۵ کیلوگرم

    کیژان انصاری)کردستان(؛ ۱۵۲.۵ کیلوگرم 
۵۲ کیلوگرم جوانان

    فاطمه امینی پور) هرمزگان(؛ ۲۵۵ کیلوگرم
    راحله حاج ربیعی) کرمان(؛ ۲۴۷.۵ کیلوگرم
    معصومه آرایش) خوزستان(؛ ۲۴۵ کیلوگرم

۵۲ کیلوگرم بزرگساالن
    سحر شهرسبز) فارس(؛ 3۱۷.۵ کیلوگرم

    پریسا توکلی) اصفهان(؛ ۲3۵ کیلوگرم
    صدیقه رمضانی) گلستان(؛ ۲۲۷.۵ کیلوگرم

۵۷ کیلوگرم نوجوانان
    سکینه قربان پور) گلستان(؛ ۲۵۲.۵ کیلوگرم

    فرشته رمضانی) فارس(؛ ۱۷۵ کیلوگرم
    نازنین تابع سجادی) فارس(؛ ۱۸۵ کیلوگرم

۵۷ کیلوگرم جوانان
    آیلین میرزایی) تبریز(؛ ۲۲۷.۵ کیلوگرم

    زهرا بابایی) فارس(؛ ۲۲۲.۵ کیلوگرم
    فاطمه عطایی بادیه) تهران(؛ ۲۲۰ کیلوگرم

۵۷ کیلوگرم بزرگساالن
    لیال حاجتی) کهگیلویه و بویر احمد(؛ 3۰۲.۵ کیلوگرم

    فاطمه مسعودی) کرمان(؛ ۲۷۷.۵ کیلوگرم
    مینو سرایی) تهران(؛ ۲۶۰ کیلوگرم 

مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برگزار شد

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، در پایان مسابقات جودو قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی)یادواره قهرمان ملی شهید علی لندی(، جودوکاران استان مازندران 
با کسب ۲مدال طال عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. تیم استان بوشهر با کسب 
یک مدال طال و دو مدال نقره نایب قهرمان شد. خراسان رضوی هم با کسب یک 

مدال طال، یک مدال نقره و چهار برنز عنوان سومی را بدست آورد.
تیم استان تهران یک مدال طال و یک نقره کسب کرد. تیم خوزستان یک 
مدال طال و سه برنز کسب کرد و تیم چهارمحال و بختیاری هم با کسب یک 
مدال طال و یک برنز عنوان ششمی را بدست آورد. تیم استان قم هم تنها یک 

مدال طال کسب کرد.
 اسامی مدال آوران به شرح زیر است:

مدال  بختیاری)  و  چهارمحال  استان  از  سامانی  کیلوگرم: محمد  وزن ۸۱- 
طال( محمد حسین سرافرازی از استان کردستان )مدال نقره( رضا میش مست از 

استان خراسان رضوی و مرتضی مطیری از استان خوزستان) مدال برنز مشترک
وزن ۹۰- کیلوگرم: محمد جواد محبی از استان قم ) مدال طال( عادل آزموده 
از استان خراسان رضوی)مدال نقره( محمد علی کاظمی از استان فارس و امیرمسعود 

یوسف پور از استان البرز) مدال برنز مشترک(
وزن ۱۰۰-کیلوگرم: علیرضا قربان زاده از استان مازندران) مدال طال( امیر 
مالمیر چگینی از استان البرز )مدال نقره( سیدعلیرضا موسوی از استان اصفهان و 

کامیار قاسمی گیالن) مدال برنز مشترک(
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم: سعید کرجی از استان مازندران ) مدال طال( محمد مهدی 
ابوالفضل ترابی از استان خراسان رضوی و  رستگار از استان بوشهر )مدال نقره( 

رضاماکنالی از استان خوزستان) مدال برنز مشترک(
در پایان مسابقات کاپ اخالق به تیم خوزستان رسید  و محمدجواد محبی نماینده 
وزن ۹۰- کیلوگرم از استان قم هم در وزن نوجوانان و هم در وزن جوانان موفق 

به کسب مدال طال شد و به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد. 

سرمربی تیم ملی والیبال زنان:
والیبالیست های جوان را زیر نظر می گیریم

سرمربی تیم ملی والیبال زنان می گوید برنامه جوان گرایی در تیم ملی مد نظر 
قرار دارد و اگر بازیکنان جوانی که تازه به لیگ وارد شده اند عملکرد خوبی اشته 

باشند به تیم ملی دعوت می شوند.
لیگ برتر والیبال زنان از ۱3 آبان و با حضور ۱۰ تیم آغاز می شود. این مسابقات 
بر خالف سال گذشته که متمرکز برگزار شد، به صورت رفت و برگشت خواهد بود 

و رقابت تیم ها در مرحله پلی آف تیم قهرمان را مشخص می کند.
فریبا صادقی، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان در مورد مسابقات لیگ گفت: 
مسابقات به صورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود که این خیلی بهتر 
از برگزاری به صورت گروهی است. از طرفی لیگ سال گذشته به دلیل کرونا به 

صورت متمرکز برگزار شد اما امسال این روش تغییر کرده است.
او به حضور ۱۰ تیم در لیگ برتر و احتمال انصراف برخی از این تیم ها اشاره 
و بیان کرد: ۱۰ تیم در قرعه کشی شرکت و ورودی را پرداخت کرده اند. از طرفی 
اکثر بازیکنان جوان و امید هم در این تیم ها قرار گرفته اند، فکر می کنم تیم های 
بازیکنان جوان استفاده کنند و بعید می دانم  از پتانسیل  تازه وارد تالش می کنند 

از لیگ خارج شوند.  
صادقی در این مورد افزود: به کارگیری بازیکنان جوان در لیگ به رشد والیبال 
زنان کمک می کند. ما بحث جوان گرایی تیم ملی را هم در نظر داریم و اگر عملکرد 

جوانان در لیگ خوب باشد، به تیم ملی دعوت خواهند شد.

طعنه زالتان به امباپه؛
هنوز مزه خون را نچشیدی!

معتقد  ابراهیموویچ  زالتان 
امباپه  از  تمجیدها  و  تعریف  است 
در  او  اینکه  و  است  آمیز  اغراق 
حاشیه  در  اندازه  از  بیش  پاریس، 

امنیت به سر می برد.
ستاره  ابراهیموویچ  زالتان 
سوئدی میالن در پی اس جی یک 
اسطوره محسوب می شود. او بین 
سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بهترین 
بازی ها را برای پاریس انجام داد 
تاریخ  گلزن  بهترین  مقطعی  و 
این باشگاه نیز بود ولی در نهایت 

پاریس  در  او  خوب  روزهای  شود.  منچستریونایتد  راهی  گرفت  تصمیم 
هنوز در خاطر عالقه مندان به این تیم مانده و یک ستاره محبوب است.

زالتان در ۴۰ سالگی نیز همچنان به فوتبال ادامه می دهد و یکی 
از بازیکنان تعیین کننده میالن است. او فعال در فکر بازنشستگی نیست 

و اعتقاد دارد سن تنها یک عدد است.
یک سال پس از جدایی او از پی اس جی بود که کیلیان امباپه از 
موناکو راهی پاریس شد و در ۱۷ سالگی تبدیل به گران ترین بازیکن جوان 
دنیا شد. برای جذب او ۱۸۰ میلیون یورو هزینه شد. کیلیان در پنجمین 
فصل حضورش در پاریس یکی از بهترین بازیکنان دنیاست و بسیاری 
معتقدند در آینده ای نه چندان دور، می تواند فاتح توپ طال شود ولی از 

نظر زالتان او هنوز با این هدف فاصله دارد.
ستاره سوئدی که با تله فوت صحبت می کرد، در پاسخ به سوالی 
را بسیار دوست  ام و فوتبالش  امباپه  امباپه گفت:» من عاشق  در مورد 
دارم ولی معتقدم او در حاشیه امنیت به سر می برد و شرایط برایش بسیار 
راحت است. از نظر من کیلیان باید مزه خون را بچشد. او نیاز به این دارد 
که اطرافیانش به وی بگویند بهترین بازیکن دنیا نیست و با این سطح 
فاصله زیادی دارد. باید خونش به جوش بیاید، باید عصبانی شود و انگیزه 
اش مضاعف شود. او فعال در یک ساحل امن به سر می برد که از نظر 

من برای فوتبالیستی با کیفیت او، اتفاق خوبی نیست.
بین ۱۰  است  سالی  چند  که  است  جوانی  بازیکنان  از  یکی  امباپه 
بازیکن برتر دنیا قرار دارد ولی همچنین می توان به ارلینگ هالند اشاره 
هنوز  او  دارد.  کار  هنوز  شدن  بهترین  برای  کیلیان  خودم.  البته  و  کرد 

نزدیکش هم نیست.«
زالتان در ادامه صحبت هایش و در مورد رمز و راز ماندنش در اوج 
گفت:» همیشه می خواستم ثابت کنم ۴۰ سالگی پایان فوتبال نیست. 
اینکه سن فقط یک عدد است. هنوز شور و اشتیاق باالیی دارم و می توانم 
به کاری که دوست دارم ادامه دهم. البته که نمی توانم ۵ یا ۱۰ سال دیگر 
هم فوتبال بازی کنم ولی به اندازه کافی باهوش هستم. تا زمانی که به 
من بگویند نیازی به تو نداریم و باید بروی، بازی خواهم کرد و یا زمانی 

که خودم به این درک برسم که واقعا زمان خداحافظی است.«
نیستم.  دنیا  بازیکن  بهترین  بودن:» خیر، من  دنیا  بازیکن  بهترین 
زمانی که بگویی من بهترینم، دیگر چیزی برای سورپرایز کردن خودت 
نداری. در مورد بازنشستگی باید بگویم که نیازی به اثبات خودم به کسی 
به  احساس پشیمانی کنم. االن  بازنشستگی  از  ندارم. نمی خواهم پس 
دنبال کسب موفقیت با میالن در لیگ هستم. باید به فتح اسکودتو باور 
داشته باشیم. اینکه می توانیم این رویا را محقق کنیم. باید سعی و تالش 
و فداکاری کرد. باید اعتقاد داشت و اینها لغاتی کلیدی هستند. بدون اینها 

نمی توان به موفقیت رسید.«
دوران حضور در پی اس جی:» من خاطرات خوبی از پاری سن ژرمن 
دارم. برخی فکر می کنند که من به خاطر پول و لذت بردن از زندگی در 
شهر پاریس به PSG رفتم، اما من برای ایجاد تغییرات در این باشگاه 
به آنجا رفتم. شما دل تان برای من در فرانسه تنگ نشده؟ چون از زمانی 
که من فرانسه را ترک کردم، شما )خبرنگاران( درباره چه چیزی صحبت 

می کنید، هیچ چیز! کار در فرانسه حاال خسته کننده شده است. «
مسی در پی اس جی:» این چالشی بزرگ برای مسی است. او پس 
از حضوری طوالنی مدت در بارسلونا حاال در تالش برای انجام کاری 
تازه است. لیونل به باشگاهی خیلی جاه طلب ملحق شده که می خواهد به 

قهرمانی برسد و همچنان می خواهد جایگاهش را ارتقا بدهد.«

عملیات نجات بارسلونا؛
 ژاوی+ چمدانی پر از پول نقد!

بارسلونا  باشگاه  آینده  به سود  از چند جنبه  السد  و  ژاوی  با  توافق 
خواهد بود.

به زمان رسمی جدایی ژاوی هرناندز از السد فقط چند روز یا حتی 
چند ساعت باقی مانده و بازگشت اسطوره بارسلونا به استادیوم نوکمپ 
این بار در کسوت سرمربی، قطعی شده است. نشریه مارکا در گزارشی 
مدعی شد مذاکرات بین طرفین در حال حاضر در مسیر درستی قرار دارد 
و ژاوی قطعا به عنوان سرمربی جدید بارسلونا انتخاب خواهد شد. منابع 
قطری در رابطه با این مذاکرات به مارکا اطالع دادند که هیچ مشکلی 
بین ژاوی، السد و بارسلونا وجود نخواهد داشت و به زودی این خبر به 

صورت رسمی اعالم می شود.
رابطه ژاوی با سران باشگاه قطری بسیار خوب است و السد نیز قصد 
از  اندازی کند. ژاوی  ندارد در مقابل خواسته سرمربی فعلی خود سنگ 
زمان پیوستن به السد در سال ۲۰۱۵ چهار عنوان در لباس بازیکن و حاال 
هفت قهرمانی به عنوان سرمربی السد کسب کرده و از محبوبیت فوق 

العاده ای در این باشگاه برخوردار است.
ژاوی رابطه دوستانه و خاصی با السد دارد و این پیوند فراتر از قراردادی 
است که در سال ۲۰۲۲ به پایان می رسد. در واقع این دوستی در حال 
حاضر بیشتر شخصی بوده تا حرفه ای و قرار نیست رابطه طرفین اینجا تمام 
شود. ژاوی پیش از ان بارها از شرایط باشگاه السد و زندگی در قطر تعریف 

کرده و حاال نیز با دوستی و در شرایطی آرام از این تیم جدا خواهد شد.
السد قصد ندارد مبلغی بابت فسخ قرارداد با ژاوی دریافت کند، اما 
این جدایی برای آنها نیز بدون سود نخواهد بود. قرار است روابط مالی 
باشگاه بارسلونا با اسپانسرهای قطری دوباره از سر گرفته شود. پس از 
قهرمانی بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۵ بود که جوزپ 
بارتومئو روابط مالی باشگاه با این کشور را قطع کرد و بارسلونا با راکوتن 

به عنوان اسپانسر اصلی پیراهن تیم به توافق رسید.
اما حاال و در روزهایی که بلوگرانا به شدت به وجود حامیان مالی 
بازسازی  به منزله  بارسلونا  نیمکت  نیاز دارد، حضور ژاوی روی  خارجی 
رابطه این باشگاه با اسپانسرهای قدرتمند قطری است و به زودی احتماال 
یک شرکت این کشور اسپانسری کاتاالن ها را به عهده خواهد گرفت 

و این یعنی بازگشت ژاوی با چمدان هایی پر از پول توام خواهد شد.

کش  وزها  ر ز  ا پس 
باشگاه  نجام  سرا قوس  و 
پرسپولیس استقالل توانستند 

مجوز حرفه ای را دریافت کنند.
بسیار  شایعات  که  شرایطی  در 
های  سرخابی  حذف  پیرامون  زیادی 
وجود  آسیا  قهرمانان  لیگ  از  پایتخت 
مجوز  شدند  موفق  تیم  دو  هر  داشت، 
حرفه ای برای حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا ۲۰۲۲ را به دست بیاورند.
مجید صدری سرپرست مدیرعاملی 
و رئیس هیئت مدیره پرسپولیس با اشاره 
به این موضوع گفت: تمام مدارک الزم 
فدراسیون  استیناف  کمیته  اختیار  در 
فوتبال و همچنین کنفدراسیون فوتبال 

آسیا قرار گرفته است.
این در حالی است که پرسپولیس 
و  کالدرون  گابریل  طلب  به  باتوجه 
همچنین مسئله مالکیت مشترک تحت 
بابت  زیادی  بسیار  نگرانی  دولت،  نظر 
حذف از لیگ قهرمانان داشتند اما حاال 
این مشکل برطرف شده و پرسپولیس 
می  تواند در فصل جدید لیگ قهرمانان 

حاضر شود.
سمیعی  فرشید  اینکه  مهم  نکته 
اینستاگرام  در  استقالل  حقوقی  معاون 
به این موضوع پرداخت و نوشت که به 
زودی »خبر خوب«  به گوش هواداران 

این تیم خواهد رسید.
محمد نوری مدیر رسانه استقالل 
در این خصوص عنوان کرد: خوشبختانه 
وزیر  سجادی،  حمید  دکتر  حمایت  با 
محترم ورزش و جوانان و آقای عزیزی 
مجوز  بهاروند،  آقای  جناب  و  خادم 
حرفه ای استقالل جهت حضور در لیگ 
استیناف  کمیته  توسط  آسیا  قهرمانان 

صادر شد.
به  اشاره  با  پرسپولیس  سرپرست 
این موضوع اظهار داشت: مواردی که 
در حال حاضر در مسیر دریافت مجوز 
دوره های  در  داشت  وجود  حرفه ای 
با  ولی  است  داشته  وجود  نیز  گذشته 
جوانان  و  ورزش  وزارت  حمایت های 
این  قدامات  ا فوتبال  فدراسیون  و 
نگران  هواداران  شد.  برطرف  موانع 
نباشند، مجوز صادر شد و تمام اقدامات 
داخلی انجام شده است و تمام مدارک 
ارسال   AFC برای  نیز  درخواستی 

می شود.
صدری در پایان با تشکر از زحمات 
وزیر  گفت:  خادم،  عزیزی  و  سجادی 
فوتبال  فدراسیون  رییس  و  ورزش 
بزرگ  خانواده  و  هواداران  احترام  به 
صدور  برای  الزم  حمایت  پرسپولیس 

مجوز حرفه ای را به عمل آوردند.
باخبر  که  است  شرایطی  در  این 
تا  نیز  استقالل  ای  شدیم مجوز حرفه 
ساعتی دیگر صادر می شود و هواداران 
در  حضور  بابت  خیالشان  نیز  تیم  این 
حاال  خصوصا  شد.  خواهد  راحت  آسیا 
حقوقی  معاون  سمیعی  فرشید  که 

باشگاه استقالل در فضای مجازی خبر 
حذف از لیگ قهرمانان را تکذیب و ابراز 
امیدواری کرده که مشکل پیش آمده به 

زودی حل شود.
پرسپولیس، فوالد،  این حساب  با 
چهار  عنوان  به  استقالل  و  سپاهان 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  نماینده 

۲۰۲۲ حضور خواهند داشت.
***

و  ل  ستقال ا ی  فه ا حر ز  مجو
پرسپولیس چگونه صادر شد؟

رییس هیات استیناف صدور مجوز 
حرفه ای توضیحاتی درباره نحوه صدور 
پرسپولیس  و  استقالل  حرفه ای  مجوز 

ارائه کرد.
خصوص  در  مصطفوی  داریوش 
برای  گری  حرفه ای  مجوز  صدور 
لیس،  پرسپو و  ر  کتو ا تر ستقالل،  ا
گفت: در خصوص جلسه امروز کمیته 
تایید  یا  رد  جهت  بدوی  و  استیناف 
بدوی  کمیته   ، ه ها باشگا صالحیت 
اکثر  صالحیت  عدم  بر  را  خود  رای 
استقالل،  نند  ما بزرگ  باشگاه های 
پرسپولیس، تراکتور و... قرار داده بود. 
جویا  را  استیناف  کمیته  نظر  ادامه  در 
بررسی  از  پس  کمیته  این  که  شدند 
محتویات پرونده با عنایت به حساسیت 
موضوع و توجه به اهمیت هواداران و 
وظیفه ما به توجه به آنها، مقرر شد به 
نامه صدور مجوز  آیین   ۸ ماده  استناد 
به  به  عنایت  با   ۲۰۲۱ سال  حرفه ای 
یعنی  اجباری  معیارهای  تایید  عدم 
باشگاه های  برای   A معیارهای گروه 
این  به  موارد  استقالل  و  پرسپولیس 

شرح به تصمیم گیری رسید:
باشگاه های  از  کدام  هر  شد  قرار 
استقالل و پرسپولیس در صورت عدم 
بارگذاری، عدم تهیه صورت حسابهای 
مالی و عدم ارائه گزارش های حسابرسی 
و  بازیکنان  کارکنان،  بدهی  ارائه  عدم 
مربیان قدیم معادل یک میلیارد تومان 
جریمه مالی شوند که این حکم غیر قابل 

اعتراض تعیین شد.
با عنایت به اینکه صورتحساب های 
نشده  حسابرسی  مقرر  زمان  در  مالی 

است، مجوز حرفه ای ۲۰۲۱ استقالل و 
پرسپولیس به صورت مشروط تایید شد و 
به این دو باشگاه مدت 3 ماه فرصت داده 
شد تا موارد را اصالح و به تایید کمیته 
استیناف صدور مجوز حرفه ای برسانند.
با  تا  بود  جلسه  اهم  موارد  این 
تطبیق آیین نامه داخلی با کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فیفا در واقع این دو باشگاه 
را جریمه کنیم و مهلتی بدهیم تا پس از 
سه ماه صورت حساب های مالی را ارائه 
کنند. از همین لحظه به وزارت ورزش 
و جوانان به طور جدی توصیه می کنم 
که دو مجمع جداگانه برای دو باشگاه 
برگزار شود، چرا که از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا روی این موضوع حساسیت 

ایجاد شده است. 
فوالد،  باشگاه های  اینکه  ضمن 
اخذ  به  موفق  نیز  گهر  گل  و  سپاهان 
بین  این  در  که  شدند  حرفه ای  مجوز 
توجه  قابل  نظم  با  گهر  گل  باشگاه 

اقدامات الزم را انجام داد.
***

مجوز استقالل و پرسپولیس فقط 
برای سه ماه اعتبار دارد

عضو کمیته صدور مجوز حرفه ای 
و  استقالل  مجوز  می گوید  باشگاه ها 
و  دارد  اعتبار  ماه  سه  فقط  پرسپولیس 

موقتی است.
چگونگی  درباره  اولیایی،  کاظم 
روند صدور مجوز حرفه ای باشگاه های 
کرد:  اظهار  پرسپولیس  و  استقالل 
صدور  کمیته  می دانید  که  همانطور 
بدوی  کمیته  یک  هم  حرفه ای  مجوز 
یا  و  استیناف  کمیته  یک  هم  و  دارد 
تجدیدنظر خواهی تشکیل شده است. 
در کمیته بدوی که تا تاریخ یکم آبان 
ماه مهلت باشگاه ها به اتمام می رسید 
نظیر  باشگاه ها  برخی  حرفه ای  مجوز 
طور  همین  و  پرسپولیس  و  استقالل 
تراکتور صادر نشد. بخاطر اینکه مدارک 
کارشناسان  نبود  کامل  باشگاه ها  این 
مجوز  صدور  به  رای  ما  کمیسیون 
در  و  ندادند  باشگاه ها  این  حرفه ای 
رسیدگی  درخواست  باشگاه ها  ادامه 
مجدد دادند که در کمیته استیناف مورد 

بررسی قرار گرفت. در نهایت اعضای 
فوتبال  فدراسیون  و  باشگاه ها  مجمع 
تعهدات  و  کردند  اندیشی  مصلحت 
تا  را   AFC الزامات  که  دادند  را  الزم 

سه ماه آینده فراهم کنند.
خاطر  به  باشگاه ها  افزود:  وی 
نتوانستند مدارک  اینکه در موعد مقرر 
مورد نیاز خود را بارگزاری کنند با یک 
جریمه مواجه می شوند و از طرفی یک 
مهلت سه ماهه به آنها داده می شود تا 
این  چون  کنند.  کامل  را  خود  مدارک 
باشگاه ها دارای هوادار هستند و با یک 
آنها  به  فرصت  این  اندیشی  مصلحت 

داده شده است.
چند  در  چطور  اینکه  درباره  وی 
سال گذشته مشکل مالکیت استقالل و 
پرسپولیس حل نشده و حاال ظرف سه 
ماه حل خواهد شد، گفت: کمیته بدوی 
را داشت و می گفتند  دقیقا همین نظر 
وقتی در چند سال مشکل مالکیتی این 
آینده  باشگاه حل نشده در سه ماه  دو 
هم حل نخواهد شد اما کمیته استیناف 
با توجه به مذاکراتی که انجام شد مجاب 
شد که این فرصت را بدهد تا مشکل 
وزیر هم در  آقای  باشگاه ها حل شود. 
را  مشکل  که  داده اند  قول  زمینه  این 

حل کنند.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
AFC هم با رای کمیته استیناف مبنی 
بر مهلت سه ماهه موافقت خواهد کرد یا 
خیر؟ گفت: AFC اختیار صدور مجوز را 
به کمیته های داخلی داده است. اعضای 
فدراسیون  منتخب  اینکه  کمیته ضمن 
هم   AFC تایید  مورد  هستند  فوتبال 
هستند. بنابراین آنها یک کمیته مستقل 
هستند که رای صادره آنها مورد تایید 

کنفدراسیون فوتبال آسیا است.
او در پاسخ به این سوال که اگر 
بعد از سه ماه کماکان مشکل استقالل 
و پرسپولیس حل نشده باشد چه اتفاقی 
باطل  آنها  مجوز  گفت:   می دهد،  رخ 
می شود چون مهلت داده شده ظرف سه 
ماه تمدید شده است. این مجوز دائمی 
نیست و اگر مدارک تکمیل نشود مجوز 

باشگاه ها باطل می شود.

پایان کابوس حذف از آسیا؛

مجوز حرفه ای استقالل و پرسپولیس صادر شد

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل 
و  سرخآبی ها  مشکالت  به  اشاره  با 
لیگ  از  حذف  از  آخری  لحظه  گریز 
کنونی  شرایط  گفت:  آسیا،  قهرمانان 
نتیجه بی توجهی وزیران پیشین به تذکر 
دلسوزان فوتبال بود و آنها باید به خاطر 

این بی توجهی مواخذه شود.
آنچه  آشتیانی«  واعظ   »امیررضا 
امروز در فوتبال ایران در حال رخ دادن 
است را دستپخت وزیران گذشته خواند 
به  تهدید  خاطر  به  دارم  باور  گفت:  و 
حذف سرخآبی ها از لیگ قهرمانان باید 
وزیران  گذشته پاسخگو باشند. قریب 
به یک دهه من و شماری از دلسوزان 
تاکید داشتیم که در مورد این دو باشگاه 
باید براساس ُمر قانون عمل شود. اجرای 
ُمر قانون هم نیاز به شفاف سازی دارد 
و باید حسابرسی قانونی صورت گیرد تا 
مجمع عمومی مدیرعامل و هیات مدیره 

را مورد بازخواست قرار دهد.  
مدیر عامل اسبق استقالل با اشاره 
به عدم توجه وزیران پیشین به مساله 

باشگاه  دو  حسابرسی  و  شفاف سازی 
که  وزیری  شود  مشخص  باید  گفت: 
و  استقالل  باشگاه  دو  راس مجمع  در 
پرسپولیس قرار دارد چرا به تذکرات در 
جهت عمل به ُمر قانون توجهی نکرد 
و به دنبال آدرس غلط دادن بود و چند 
سال با سندسازی مجوز حضور دو تیم 

را در لیگ قهرمانان کسب کرد.
تربیت  سازمان  اسبق  مقام  قائم 
زیادی  تذکرات  کرد:  تصریح  بدنی، 

برای شفافیت مالی و حسابرسی براساس 
قانون داده شد اما کسی توجهی نکرد. 
آنچه این روزها در حال رخ دادن است 
توسط وزیران گذشته کاشته شده و امروز 
درو می شود و نتیجه آن نیز تهدید به 
حذف باشگاه ها از لیگ قهرمانان است. 
این مساله جدی است و باید مسووالن 
پیشین پاسخگو باشند که چرا این شرایط 
به وجود آمده است. آنان باید پاسخگو  
و  میلیارد   ۸۰ استقالل  چرا  که  باشند 

بدهی  تومان  میلیارد   ۱۰۰ پرسپولیس 
دارد و هیچ کاری انجام نشده است.

واعظ آشتیانی با اشاره به وعده وزیر 
خصوصی سازی  برای  دوازدهم  دولت 
سرخآبی ها گفت: این یک بازی سیاسی 
و آدرسی غلط برای فرار از پاسخگویی 
بود. خصوصی سازی شرایط خاص خود 
را دارد و برای ورود به بورس و فرابورس 
هر بنگاه اقتصادی باید شفافیت مالی داشته 
باشد. چگونه با این همه بدهی قرار بود دو 
تیم در بورس واگذار شوند؟! نمی دانم با 
مطرح  را  استداللی خصوصی سازی  چه 
کردند. امیدوارم مسووالن ورزش در دولت 
سیزدهم خود را در بازی خصوصی سازی 
وارد نکنند چون وعده آن راحت است اما 

عملی شدن، کار آسانی نیست.
افزود:  ایران  ورزشی  مدیر  این 
فدراسیون فوتبال ایران با دست نهادن 
روی دو باشگاه بزرگ و مردمی ایران 
به نحوی زنگ خطر را برای فوتبال ما 
به صدا درآورده و به سراغ باشگاه های 

دیگر هم خواهد رفت.  
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زیر نظر: مجتبی کاشی
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زیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی

آشتیانی:

وضعیت امروز فوتبال ایران نتیجه بی توجهی مدیران پیشین است

گل زیبای سامان قدوس هر چند که 
مانع از شکست این تیم نشد اما مورد توجه 
بسیاری از کاربران و رسانه ها قرار گرفت.

تیم فوتبال برنلی موفق شد نخستین 
پیروزی فصل خود را برابر برنتفورد کسب 
نیمه  یاران سامان قدوس در همان  کند. 
اول و در تارف مور استادیوم غافلگیر شده 
و تا دقیقه 3۶، سه مرتبه دروازه خود را باز 
شده دیدند. با اینکه بازیکن ایرانی برنتفورد 
در دقیقه ۵۸ وارد زمین شد، اما تک گل 
تیمش را وارد دروازه میزبان کرد اما این 

برای بازگشت زنبورها کافی نبود.
قدوس  سامان  زیبایی  و  والی  گل 
رسانه  از  بسیاری  حیرت  و  تمجید  باعث 
ها و هواداران فوتبال شد. عالوه بر اینکه 
این گل در فضای مجازی سر و صدای 
زیادی به پا کرد، وب سایت های خبری 
وب  پرداختند.  گل  این  به  نیز  متعددی 
سایت football.co با دادن نمره ۷ به 
قدوس او را بهترین بازیکن برنتفورد نامید 

و نوشت: سامان قدوس از روی نیمکت بلند 
شد و گل خیره کننده ای را به ثمر رساند. 
او بعد از ورود به زمین، خودش را نشان 
داد و به برنتفورد خیلی بیشتر از آنچه که 
بدون حضور به نمایش گذاشته بود، اضافه 
کرد. شوتی فوق العاده با ضربه ای قیچی 

برگردان برای تسلی دادن تیمش.
این  در  نیز  میل  دیلی  سایت  وب 
خصوص نوشت: سامان قدوس ۱۱ دقیقه 
مانده به پایان بازی با گلی که به ثمر رساند، 
تنها برنتفورد را دلداری داد. برنلی آرام پای 
خود را از روی گاز برداشت و به برنتفورد 
فرصتی را داد. قدوس از روی نیمکت آمد تا 
به صورت آکروباتیک یکی از گلها را جبران 
کند و معلوم شد که این شوت سامان، تنها 

نقص در روز بزرگ تیم شان دایک بود.
بخش ورزشی وب سایت یاهو نیز با 
انتشار ویدیوی گل زیبای این بازیکن ایرانی 
نوشت: سامان قدوس به شکلی دیدنی کلین 
شیت برنلی را خراب کرد و با یک ضربه 

قیچی برگردان، دروازه برنلی را باز کرد تا 
اولین گل برنتفورد را در این دیدار به ثمر 
کاربران  از  بسیاری  نیز  توئیتر  برساند.در 
انگلیسی زبان به گل قدوس واکنش نشان 

دادند که آنها را با هم مرور می کنیم:
بعدی  بازی  به فکر  باید  االن  از   *
روند  شد،  زمین  وارد  وقتی  قدوس  بود. 

بازی را تغییر داد.
* قدوس شایسته حضور در ترکیب 
بازی  به  باید  ما  است.  آینده  هفته  اصلی 

ها برگردیم.
* نمایش تیم در نیمه اول ترسناک 
بود. آفرین به سامان قدوس. بعد از شنیدن 

این همه انتقاد، عالی بود.
و  قدوس  به  تهمت  همه  این   *
سرانجام او با یک ضربه قیچی برگردان 

گل می زند.
حال  در  قدوس  ایرانی  هواداران   *

برگزاری جشن هستند.
* تکنیک فوق العاده از قدوس!

* همیشه قدوس را دوست داشتم.
* ۲ سال است که منتظر این گل 

قدوس هستم.
* برای همه چیزهایی که در مورد 

قدوس گفته بودم، متاسفم.
* متنفران قصد نفرت پراکنی دارند. 
قدوس می تواند در زمین حرف هایش را 
بزند. عملکردها، بلندتر از کلمات صحبت 

می کنند.
امروز قدس  * من نمی فهمم چرا 
بازیکنان  از  یکی  او  شود؟  می  سرزنش 
نادری بود که ضعیف بازی نکرد. بسیاری 
از بازیکنان ما که از ابتدا به میدان رفتند، 

ناامید کننده تر بودند.
* قدوس عصبانی است. من قدوس 

عصبانی را دوست دارم.
* قدوس استقامت یا توانایی فیزیکی 
الزم برای حضور ثابت در ترکیب را ندارد، 
بسیار  تعویضی  بازیکن  عنوان  به  او  اما 

موثرتر است.

واکنش کاربران به گل تماشایی ستاره ایرانی برنتفورد؛

سامان قدوس را عصبانی کنید! 
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کتاب »آب پرتقال در کربالی ۵«، شامل ۱3۵ خرده روایت 
کرونایی از مدافعان سالمت در روزهای سخت بیمارستان بقیة اهلل 

االعظم )عج(، رونمایی شد.
کتاب آب  در کربالی ۵، شامل ۱3۵ خرده روایت کرونایی از 
مدافعان سالمت با حضور مسئوالن دانشگاه و بیمارستان بقیة اهلل 
االعظم )عج(، مسئوالن حوزه هنری انقالب اسالمی، خانواده های 
شهدای مدافع سالمت، راویان کتاب، اصحاب رسانه و جمعی از 

فعاالن مدافع سالمت در بیمارستان بقیةاهلل  ، رونمایی شد.
در آغاز مراسم دکتر بهزاد عین الهی و چند تن از پرستاران 
مدافع سالمت که از راویان کتاب نیز هستند به بیان خاطراتی 
از دوران فعالیت خود در دوره همه گیری کرونا پرداختند. همه بر 
این نکته تاکید کردند که با وجود فشار سنگین کاری و از دست 
دادن همکاران خود، چطور فداکارانه در محل کار حاضر می شدند 

و مسئوالنه به ارائه خدمات می پرداختند.
در ادامه محمدرضا سنگری رئیس اندیشکده ادبیات پایداری 
حوزه هنری ضمن تقدیر از تالش مجاهدانه مدافعان سالمت و 

تاکید بر نگارش  ارزش های عظیم دوران مقابله با کرونا، گفت: 
این خاطرات و دستاوردها باید نگاشته شود تا در آینده واژگونه 
به جامعه منتقل نشود؛ در بحث مقابله با کرونا عالوه بر این که 
تعالی معنوی اتفاق افتاد، هم زمان به رشد علمی نیز دست یافتیم 
و این باعث شد تا ظرفیت های مقابله با این بیماری نیز باال رود.

او با بیان اینکه عاشورا و کربال، دفاع مقدس و مدافعان 
سالمت سه وجه از تالش هایی هستند که باید در پاس داشت 
آن ها تالش بسیاری انجام داد، تصریح کرد: دستاوردهای فکری 
و علمی که در مساله مقابله با کرونا داشتیم باید منتشر شود؛ این ها 
در حالی باید صورت گیرد که بدانیم وقتی این بیماری شیوع یافت 

با کرونا هراسی های بسیاری مواجه شدیم.
سنگری در ادامه با اشاره به اینکه االن ترس های اولیه را در 
مقابله با این بیماری نداریم، بیان داشت: بعضی از مدافعان سالمت 
غریبانه شهید و تشییع شدند و عالوه بر این دوری از خانواده، داغ 
داری کادر درمان و تشییع در غربت، از جمله مواردی است که 

بین کادر درمان طی مدت فراگیری کرونا وجود دارد.

نوشیدن »آب پرتقال در کربالی ۵«؛ روایت مدافعان سالمت از روزهای کرونایی

با  حسن پور،  هومان   
مجتمع  یک  کشف  به  اشاره 
با  و  کتاب  غیرقانونی  تولید 
تایید رابطه آنها با بساط گستران گفت: 
آنها بخشی از سفارش ها را می گرفتند 
مجموعه  این  غیرقانونی  کتاب های  و 
در  انتظامی  نیروی  می فروختند.  را 
با  آن ها  ارتباط  روش  بعد  مرحله های 

گروه های دیگر را پیدا خواهد کرد.
که  ای  هفته  پایانی  روزهای  در 
گذشت، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، 
کشف  از  عمومی  امنیت  پلیس  همراه 
تولید کتاب های  تعطیلی یک واحد  و 
غیرقانونی در خیابان جمالزاده خبر داد؛ 
در این مجموعه ۱۵ نفر دستگیر شدند 
و کارشناسان ارزش کتاب ها و تجهیزات 
ریال  میلیارد   ۱۰۰ بیش  را  کشف شده 

برآورده کرده اند.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ییس  ر
کتابفروشان در توضیح کشف و تعطیلی 
این مجموعه غیرقانونی تولیدکتاب، به 
خبرنگار ایرنا گفت: پلیس همکاری ویژه 
ای با ما داشت که جای تشکر دارد. این 
مجتمع، بسیار عجیب بود، امکانات بسیار 
وسیعی داشت، کارمندانی در سه شیفت 
و تمام وقت در آن مشغول بودند و کتاب 

ها را سفارشی چاپ می کردند.
هومان حسن پور، نوع کار این افراد 
را این گونه شرح داد: از هیچ کتابی دو 
نسخه منتشر نمی کردند و به تعدادی 
را چاپ  ها  کتاب  داشتند،  که سفارش 
می کردند و به قیمت روز می فروختند. 
این کار بسیار جدیدی است که تا کنون 
نمونه آن در هیچ یک از تولید کنندگان 
غیرقانونی کتاب دیده نشده است. بیشتر 
آن ها کتاب ها را به تعداد زیاد چاپ و 

یک انبار نگهداری می کردند.
وی اضافه کرد: در این مجموعه ۶ 
یا ۷ دستگاه چاپ وجود داشت و با وجود 
این که سفارش ها یکی یکی گرفته می 
شده و بر اساس آن کارها را چاپ می 
کردند، تعداد زیادی کتاب آماده تحویل 
داشتند و تعداد زیادی بسته های پستی 
ای،  گوشه  در  بسیار مشخص  طور  به 
جای گرفته بودند و برخی نیز با پیک 

به دست خریدار می رسید.
این  رتباط  ا درباره  پور  حسن 

مجموعه با بساط گستران کتاب، اظهار 
داشت: رابطه آنها با بساط گستران به 
اثبات رسیده است. بخشی از سفارش را 
بساط گستران می گرفتند و کتاب های 
غیرقانونی این مجموعه را می فروختند، 
اما این که چگونه این کار را انجام می 
دادند در دست بررسی است. پلیس در 
مرحله های بعد روش ارتباط آنها با گروه 

های قبلی را پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: مدت زیادی بود که 
توانستیم  و  بودیم  این مجموعه  پیگیر 
در  چون  کنیم.  پیدا  را  کار  این  اسناد 
مجموعه  این  در  کتابی  عادی  شرایط 
نبود و فقط دستگاه های چاپ و سیستم 
ها دیده می شدند که به تنهایی مشکلی 
با تمهیدات الزم  ندارند،  استفاده  برای 
کشف  این  که  آمد  دست  به  اسنادی 

اتفاق بیفتد.

کشف بیش از ۴۵۰۰ عنوان کتاب 
غیرقانونی

و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
های  کتاب  به  اشاره  با  کتابفروشان، 
اضافه  مجموعه،  این  در  شده  کشف 
این  در  کتاب  جلد   ۴۵۰۰ حدود  کرد: 
مجموعه پیدا شده است که این تعداد 
کار  قبلی  سفارش  با  که  کسانی  برای 
چون  است.  زیاد  کنند،  می  منتشر  را 
عناوین تکراری در آن کم است و این 

تعداد عنوان که از هر کدام یک نسخه 
وجود داشته، عجیب و نگران کننده به 
نظر می رسد. آنها فایل آماده چاپ را در 
دستگاه داشتند و سفارش را می گرفتند 
و چاپ دیجیتال می کردند، صحافی و 
بسته بندی شده و به دست مشتری می 
رسانند. ۴۵۰۰ کتابی که کشف شده را 
می توان با ۴۵۰ هزار جلد کتاب معمولی 

در تیراژ باال مقایسه کرد.
حسن پور بیان کرد: دسترسی آنها 
به کاغذ با ناشران متفاوت بوده است. 
هدف  باید  کاغذ  خرید  برای  ناشران 
این  اما  کنند،  را مشخص  آن  مقدار  و 
افراد کاغذ را دارند و بر اساس سفارش 
مشتری، کتاب مورد نظر را منتشر می 
کنند. در حقیقت کتابی که فروخته اند 
را منتشر می کنند. برای آنها قیمت کاغذ 
تفاوتی ندارد، سرمایه یا کتاب چاپ شده 
و  خوابد  نمی  هم  روز  یک  حتی  شان 
قیمت کتاب چاپ شده شان بیات نمی 
شود. معموال کاغذ را کم هم می گیرند. 
هر ناشر برای انتشار کتاب باید بیش از 
۱۰ تا ۱۲ بند کاغذ تهیه کند و بعد از 
انتشار در انتظار فروش رفتن آن باشد 

تا سرمایه اش برگردد.

ناشران  وکیل  ناشران؛  اتحادیه 
ضرردیده 

وی تفاوت این مجموعه با تولید 

را در رویه کار دانست  قبلی  کنندگان 
بوده  متفاوت  آنها  کار  افزود: سبک  و 
است، تعداد آثاری که منتشر می شود 
زیاد است اما یک اثر را به تعداد چاپ 
به  نیاز  که  ندارند  انباری  و  کنند  نمی 
این  از  پیش  باشند.  داشته  نگهداری 
می  منتشر  نسخه   ۱۰۰ کتاب  یک  از 
مجموعه  این  برود،  فروش  تا  کردند 
شاید بیش از ۱۰۰ نسخه از یک کتاب 
را بدون انبار کردن و در هر زمان به 

یک قیمت متفاوت بفروشد.
این ناشر درباره چگونگی دسترسی 
به فایل کتاب ها، اظهار داشت: این کار 
اسکنرهای  دارد.  متفاوتی  های  مدل 
قدرتمندی اکنون در بازار هستند که با 
برش دادن عطف کتاب، به آسانی آن 
کتاب  یک  کنند،  می  تصویربرداری  را 
اسکن  دقیقه   ۲۰ در  ای  صفحه   ۲۰۰
می شود، با تبدیل به فایل پی دی اف 
آن را نگهداری می کند و هر زمان نیاز 

داشته باشد، چاپ می کند.
اتحادیه  که  این  توضیح  در  وی 
چگونه متوجه وجود این مجموعه چاپ 
ناشران  گفت:  است،  شده  غیرقانونی 
پیدا می کنند،  را  آثار غیرقانونی  وقتی 
این کتاب  ما شکایت می کنند که  به 
اند و  این موقعیت ها دیده شده  را در 
به  را  آن  گستران  بساط  از  دسته  این 
فروش می رسانند. در اتحادیه دوستانی 
هستند که موضوع را پیگیری می کنند 
و به دنبال توزیع کننده آن می گردند، 
معموال هم این پیگیری ها نامحسوس 
اتفاق می افتد و سعی می کنند به چشم 
نیایند. در این مسیر به  یک مجموعه 
خاص می رسیم که می بینیم در حال 

تولید انبوه هستند.
پیگیری  درباره  اتحادیه  رئیس 
کارهای غیرقانونی این مجموعه چاپ، 
بیان کرد: درباره کتاب های غیرقانونی، 
خصوصی،  شاکی  عنوان  به  ناشران 
شکایت می کنند و با یک فرم وکالت 
به اتحادیه این امکان را می دهند که 
رسمی پیگیر موضوع شود و در دستگاه 
قضایی، نماینده همه ناشران ضرر دیده 
باشد. پیگیری ها، حمایت ها و مسائل 
عهده  بر  مسئله  این  کالن  راهبردی 

اتحادیه است.

رئیس اتحادیه ناشران تشریح کرد:

امکانات وسیع درخدمت تولید غیرقانونی کتاب

»پاییز آمد«؛ روایت یک عشق ناتمام اما زنده

با سردار  موسوی  فخرالسادات  زندگی  عاشقانة  داستان  آمد«  »پاییز 
اختیار عالقه  در  تازگی  به  که  است  کتابی  دستمایة  یوسفی  احمد  شهید 

مندان ادبیات داستانی قرار گرفته است.
موسوی همسر سردار شهید  فخرالسادات  خاطرات  آمد؛  پاییز  کتاب 
احمد یوسفی نوشته گلستان جعفریان که به تازگی از سوی انتشارات سوره 
مهر منتشر شده داستان قصه ای عاشقانه است که به رغم گذشت سالها 

هنوز زنده است.
شهید  و  موسوی  فخرالسادات  خصوصی  زندگی  به  کتاب  این  در 
یوسفی، آشنایی و عشق آن ها پرداخته می شود، اتفاقی که در کتاب های 

مشابه کمتر رخ می دهد.
جعفریان نویسنده این کتاب درباره آن گفته است: شهدا را همیشه 
کلیشه ای معرفی کرده اند و هروقت حرف از خاطرات زندگی آن ها می شود 
توقع می رود یک موجود خیالی، دست نیافتنی و ازآسمان آمده معرفی شود که 
انگار هیچ وقت زندگی عادی و روزمره نداشته است، برای همین تصور جامعه 
از شهید یک شخص معصوم عاری از هر گناه و اشتباه است، درحالی که 
چنین نیست و شهدا هم مثل سایر آدم های شهر زندگی عادی داشته و در 
روزمرگی کاماًل معمولی به سر می بردند، شاید خیلی هایشان حتی اهل نماز 
شب یا مستحبات نبودند و در همین کوچه وبازار زندگی می کردند، آرزوهایی 

داشته و اشخاصی بریده از دنیا و مادیات نبوده اند.
جعفریان در سال ۱3۵۲ در مشهد متولد شد ولی به شهر کرج کوچ 
الهیات )گرایش تاریخ و تمدن  نمود. تحصیالتش را تا مقطع کارشناسی 

ملل اسالمی( ادامه داده است.
او کار تالیف را با کتاب چنده ال تا جنگ است آغاز کرد. جعفریان به 
مدت ۲ سال معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی بوده و با روزنامه های 
قدس و خراسان، دوهفته نامه کمان )دفتر ادبیات و هنر(، موسسه روایت 
فتح )بخش تحقیق(، بسیج جامعه پزشکی و ماهنامه سوره همکاری داشته 

است. او در مسابقات استانی و دانشجویی صاحب جوایزی شده است.
وی در توضیح علت نگارش این کتاب گفته است: محتوای این کتاب 
چگونه شکل گرفت و عنوان کتاب برچه اساسی انتخاب شد؟ کار نوشتن 
کتاب »پاییز آمد« از زمانی آغاز شد که تعدادی مصاحبه به دست من رسید 

و از من خواسته شد آن ها را مطالعه کنم و نظر دهم.
مصاحبه ها مربوط به همسر شهیدی بود که در سن جوانی )۲۴ سالگی( 
همسرش را در دوران دفاع مقدس از دست می دهد و دو پسر دارد. خانم 
موسوی جزو کسانی بوده که خودش به سپاه زنجان می رفت و آنجا آموزش 
نظامی می دید. نکته ای که در خاطرات نظر من را جلب کرد این بود که این 
پاسدار که معلم این خانم بوده از لحظه ای که روبه روی ایشان می نشیند و 
از خانم فخرالسادات موسوی در حالی که ۱۰ سال از ایشان بزرگ تر بوده 
خواستگاری می کند، این نکته را هم می گوید که من می روم و شهید می شوم 
و در این شک نکن، چون این هدف و آرمان من است و اگر پیشنهاد من 
را قبول کنی، در واقع با کسی ازدواج می کنی که ممکن است او را از دست 
بدهی و در خوشبینانه ترین حالت ممکن است من قطع نخاع شوم و تو تا 

آخر عمر مجبور شوی که بار من را بدوش بکشی.
فخرالسادات موسوی هم پیشتر در مورد قصه زندگی اش و ماجراهای 
از شهادت همسرم  بیان کرده است: سال های زیادی  این کتاب  آمده در 
می گذرد و خاطرات تلخ و شیرینی زیادی دارم که همه این سال ها از یادم 
نرفته اند و با آن ها زندگی کرده ام. همیشه دوست داشتم خاطراتم را از روزهای 

انقالب و جنگ تحمیلی بگویم و جایی ثبت شوند. این
کار می تواند به نسل جوان الگوهایی واقعی ارائه کرده و نشان دهد 
روزگار بر نسل های قبل چگونه گذشته و ازچه چیزهای عزیزی گذشته اند 

تا پای اعتقاداتشان و وطنشان بایستند.
درست است که جنگ فروکش کرده اما همچنان آتش این فراق در 
دل همسران و فرزندان شهدا شعله ور است اما این امید را دارند که عزیزشان 
در راه درستی حرکت کرده و جانش را در دفاع از وطن و عقیده از دست 

داده و شهید شده است.
وی درباره دلیل نام گذاری کتاب هم گفته است: چون آشنایی من با 
شهید در پاییز صورت گرفت و زمان شهادت ایشان هم مصادف شد با پاییز 
و ششم مهر هم سالگرد شهادتشان است، نام کتاب را »پاییز آمد« گذاشتیم.

در بخشی از این کتاب آمده است:
بود.  سفید  سفید  زدم. صورتش  کنار  هاجر  روی صورت  از  را  پتو 
عادی نبود. ترسیدم، بدون این که یک کلمه حرف بزنم به احمد نگاه 
از  را  هاجر  شد.  »تمام  گفت:  ریخت.  می  اشک  بی صدا  احمد  کردم. 

دست دادیم«.
چیز دیگری یادم نمی آید. وقتی چشم هایم را باز کردم.خانة مادرم 
اشک  وقفه  بی  بودند.  گرفته  را  دورم  خواهرهایم  و  لعیا  مامان  بودیم. 
می ریختم. زبانم بند آمد. همه گریه می کردند. مامان لعیادست به سر و 
صورتم می کشید و می گفت: »بمیرم برایت دختر نازنینم... دختر سختی 

کشیدۀ من«.
تمام آن شب باران بارید. خواهرم اشرف که پرستار بود، چند ساعت 
یکبار آمپول آرامبخش تزریق می کرد تا بخوابم. کمی خابم می برد. بیدار 
می شدم دست می زدم کنارم، دنبال هاجر می گشتم. می دیدم نیست یادم 

می آمد چه شده و دوباره گریه می کردم )ص.۱۵۲(.
کتاب پاییز آمد؛ در ۲3۸ صفحه و شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه به تازگی 

در اختیار عالقمندان به ادبیات داستانی قرار گرفته است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»سیروس شمیسا« در چهارمین شماره مجله ادبی »نوپا«
مجلــه  شــماره  چهارمیــن 
ادبــی »نوپــا« بــا پرونــده ای در 
ــا«  ــیروس شمیس ــر »س ــورد دکت م
ترجمه هــا  مقاله هــا،  بــا  همــراه 
نویســندگان  از  داســتان هایی  و 
ــراق  ــتان و ع ــران، افغانس ــوان ای ج
همچنیــن نقدهایــی بــر داســتان ها، 

ــد. ــر ش منتش
چهارمیــن شــماره ایــن مجلــه 
)تابســتان، پاییــز و زمســتان ۱۴۰۰( 
ــا ســرمقاله  ــق روال معمــول ب مطاب
ــردبیر  ــان، س ــا نریم ــم مجتب ــه قل ب
ــا  ــود و وی از محمدرض ــاز می ش آغ

باطنــی و صفــدر تقــی زاده می نویســد کــه در بهار و تابســتان گذشــته 
مــا را تــرک کردنــد.

مجلــه با بخش داســتاِن فارســی و داســتانی از مصطفــی راحمی 
ــر ایــن داســتان  ــا یادداشــت دکتــر حســن میرعابدینــی ب همــراه ب
ادامــه می یابــد. ســپس هشــت داســتان دیگــر از نویســندگان جــوان 
ایــران و افغانســتان؛ شــامل امیــد ذاکری نیــا، حمیــده علیــزاده، مائــده 
علــوی، نــگار قلنــدر، لیــدا قهرمانلــو، امیــر نعیمــی و نیلوفــر نورپــور 
آمــده کــه یادداشــت ها و نقدهایــی در مــورد هــر کــدام از آنهــا بــه 
ــینی  ــیدمرتضی حس ــی، س ــی، محمدرضــا ایوب ــم حســین ورجان قل
شــاهترابی، ســعید ناظمــی، فریبــا عابدین نــژاد و بهــاره ارشــد ریاحــی 

نوشــته شــده اســت.
ــب  ــار جمــال غری ــان چاپ نشــده جب ــه، فصــل اول رم در ادام
)نویســنده ایرانــی متولــد شــهر قــالدزه کردســتان کــه پیشــتر اســفار 
ســرگردانی، ســفر پنجــم و نســل فاضالب هــا از وی منتشــر شــده 
اســت( بــه نــام ســقوط آســمان ترجمــه مریــوان حلبچــه ای می آیــد.

بخــش بعــدی، داســتان های ترجمــه اســت و در ایــن بخــش 
داســتان مســیح عراقــی نوشــته حســن بالســم )نویســنده عراقــی 
ــد  ــل زاده و داســتان کلی ــه نرگــس قندی ــه ترجم ــد( ب ســاکن فنالن
نوشــته ونــدی ارســکین )نویســنده اهــل ایرلنــد( ترجمــٔه منصــوره 

شوشــتری آمــده اســت.
بخــش نقدهــا و مقاله هــا، بــا مقالــه چــرا ضحــاک در افســانٔه 
ــاز  ــی آغ ــر ابوالحســن تهام ــی کشــته نمی شــود؟ نوشــته دکت ایران
می شــود. در ادامــه ایــن بخــش مقالــه ابهام زدایــی از خــِط فارســی 
نوشــته احســان راســتان و نقــدی بــر رمــان خانــٔه گربه هــا نوشــته 
شــوکا حســینی پیــش روی مخاطبــان قــرار می گیــرد. در پایــاِن ایــن 
بخــش تازه هــای بــازار کتــاب توســط دکتــر آرمــان فاتــح و ســاالر 
خوشــخو معرفــی شــده اســت. بازچــاپ جدیدتریــن بخــش مجلــه 
ــی  ــاره مقاالت ــاپ دوب ــه چ ــماره ب ــر ش ــت ه ــرار اس ــه ق ــت ک اس
ــی  ــان خواندن ــده اند و همچن ــاپ ش ــال های دور چ ــه س ــردازد ک بپ
و تــازه مانده انــد. در ایــن شــماره، ســخنرانی غالمحســین ســاعدی 
نمایشــنامه نویس مطــرح در شــب های شــعر گونــه بــه نــام شــبه وبا 

ــا شــبه هنرمند انتخــاب شــده اســت. ی
ــر ســیروس  ــه شــناخت و بررســی دکت ــده ایــن شــماره ب پرون
ــر  ــا دکت ــر گفت وگــو ب ــده عالوه ب ــن پرون ــردازد. در ای شمیســا می پ
شمیســا و شــعر و مقالــه ای منتشــر نشــده از وی، مقاالتــی از دکتــر 
اصغــر دادبــه ، دکتــر ناصــر فکوهــی، دکتــر هرمــز رحیمیــان، دکتــر 
ــرام  ــر به ــان، دکت ــعید حمیدی ــر س ــده، شــعری از دکت حســین پاین
پرویــن گنابــادی، دکتــر یاســر دالونــد، دکتــر الونــد بهــاری در برابــر 

مخاطبــان قــرار داد. 
ــی  ــرای اهال ــا ســیروس شمیســا ب ــا نریمــان ب مصاحبــه مجتب
ــب اســت. شمیســا طــی ســال های متمــادی تدریــس  ــات جال ادبی
ادبیــات در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و تالیــف و ترجمــه کمتــر بــه 
مصاحبــه و حتــی حضــور در همایش هــای ادبــی تــن درداده اســت و 
ایــن مصاحبــه تــا حــدی می توانــد شــخصیت وی را بــرای مخاطــب 
ــاز  ــود و آغ ــی خ ــه از کودک ــن مصاحب ــد. شمیســا در ای ــکار کن آش
دانش آمــوزی، اســاتیدش، پذیــرش در رشــته پزشــکی و انصــراف از 
آن و خوانــدن ادبیــات، وضعیــت نقــد ادبــی در ایــران، کتاب هایــی که 
نوشــته، مجالتــی کــه از ســنین نوجوانــی می خوانــده می گویــد و بــر 
اهمیــت داســتان در ادبیــات امــروز ایــران و جهــان تاکیــد می کنــد.

امــروزه بزرگ تریــن ژانــر ادبــی در دنیــا داســتان اســت. اســتاد 
ادبیــات کســی اســت کــه دانشــجویانش را به ســمت داستان نویســی 
هــم پیــش ببــرد. ایــن روزهــا دیگــر دوره غنــا و حماســه نیســت. 
ــم  ــات قدی ــو از ادبی ــه ت ــدرن اســت ک در نتیجــه داستان نویســی م
ــه  ــن ک ــی ای ــد. یعن ــاق نمی افت ــش اتف ــی. برعکس ــف می کن کی
ــس  ــد داســتان نوی ــی و بع ــف کن ــم کی ــو از شــعر قدی نمی شــود ت
خوبــی بشــوی. مــا بایــد از جدیــد بــه ســمت قدیــم برویــم، چــرا این 

را نمی فهمنــد؟! )ص. ۲۷۷(
ــر  ــی دکت ــز کتاب شناس ــه نی ــماره مجل ــن ش ــش ای پایان بخ
ــته ها،  ــامل نوش ــش ش ــد بخ ــه در چن ــت ک ــیروس شمیساس س
ــامان  ــا س ــا و مقاله ه ــروده ها، ترجمه ه ــا، س ــته ها، گزیده ه ویراس
یافتــه اســت. چهارمیــن شــماره مجلــه ادبــی نوپــا در 3۰۰ صفحــه 
روانــه کتاب فروشــی ها شــده و در کتاب فروشــی های معتبــر در 

دســترس اســت.

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  خدابخش  فرزند   ۲۶ شناسنامه  شماره  به  رنجبر  زینت  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدابخش 
رنجبر دواجی فرزند محمدعلی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۲  در شهرستان لشت نشا 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-زینب  رنجبر 
دواجی به ش ش 3 فرزند خدابخش نسبت دختر۲-آمنه رنجبر دواجی به ش ش 
۱۵۸۲ فرزند خدابخش نسبت دختر3-زینت رنجبر دواجی به ش ش ۲۶ فرزند 
خدابخش نسبت دختر۴-فاطمه رنجبر دواجی به ش ش ۱۵۸3 فرزند خدابخش 
نسبت دختر۵-فرشته رنجبر دواجی به ش ش ۲۵۸۰۰۵۵۸۲۷ فرزند خدابخش 
نسبت  فرزند خدابخش  به ش ش ۱۵۸۴  دواجی  رنجبر  نسبت دختر۶-حلیمه 
دختر۷-خدیجه رنجبر دواجی به ش ش ۸۲ فرزند خدابخش نسبت دختر۸-هاجر 
رنجبر دواجی به ش ش ۲۵۸۰۴۵۷3۹۹ فرزند خدابخش نسبت دختر۹-تهمینه 
رنجبر دواجی به ش ش ۱3۰ فرزند خدابخش نسبت دختر۱۰-مریم رحیم زاده 
فلکدهی به ش ش ۹۱ فرزند عباس نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 

ان به شماره ۰۰۰۰۵۷۰  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول لشت نشا-محمد قربانی

مفقودی
جی  تیپ  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
به   ۱3۸۸ مدل  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  به  آی  ایکس  تی 
شماره پالک ۵۱۷ ط ۴۵-ایران۴۶ به شماره موتور 3۱۷۴۵۲۴ 
حسن  آقای  به  متعلق   S۱۴۱۲۲۸۸3۵۸۰۴۰ شاسی  شماره  به 
ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  حسین  فرزند  چماچائی  قائمی 

باشد. می 

ــوع  ــا موض ــته« ب ــاغ فرش ــگاه »ب  نمایش
ــرای  ــور ب ــته طائرپ ــاد فرش ــای زنده ی کتاب ه
بچه هــا در مــوزه ملــی هنــر و ادبیــات کــودک 
ــان  ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ کان

برپــا شــد.
ــل از  ــه نق ــان ب ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
اداره  کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
کانــون، ایــن نمایشــگاه بــه منظــور ارج نهــادن 
ــور،  ــه طائرپ ــر و بی وقف ــای پرثم ــر تالش ه ب
و  کــودک  حــوزه  در  نویســنده  و  فیلم ســاز 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــوان ش نوج
ــر  ــالوه ب ــته« ع ــاغ فرش ــگاه »ب در نمایش
ــر کتاب هــای »ماجــرای احمــد  نمایــش تصاوی
ســاعت«،  و  احمــد  »ماجــرای  و  ســارا«  و 
زندگی نامــه، بخش هایــی از متــن کتاب هــا 
و تصویــر روی جلــد ســایر آثــار ایــن نویســنده 
نیــز در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفتــه 

اســت.
ــه از  ــگاه برگرفت ــوان نمایش ــن عن همچنی
ــبت  ــه مناس ــت ب ــت درخ ــه کاش ــوان برنام عن
ــوی  ــه از س ــت ک ــور اس ــته طائرپ ــود فرش یادب
ــا  ــت« ب ــت »نهال ــط زیس ــی محی ــروه حام گ

مشــارکت مــوزه ملــی هنــر و ادبیــات کــودک 
ــد. ــرا ش ــون اج کان

 در ویژه برنامــه »نهالــت« یــک اصلــه 
درخــت ارغــوان بــه یــاد ایــن هنرمنــد در پــارک 
ــران  ــرق ته ــمال ش ــع در ش ــو واق ــی تل جنگل
ــه زودی ســند آن  کاشــته شــد و قــرار اســت ب
ــات کــودک  ــر و ادبی ــار مــوزه ملــی هن در اختی

ــرد. ــرار گی ــون ق کان
مــوزه  در  فرشــته«  »بــاغ  نمایشــگاه 
ــز  ــع در مرک ــودک واق ــات ک ــر و ادبی ــی هن مل
در  کانــون  فرهنگی هنــری  آفرینش هــای 
خیابــان حجــاب تهــران از روز ۸ آبــان تــا ۸ آذر 
هــر روز )به جــز پنجشــنبه و جمعــه( از ســاعت 
۸:3۰ تــا ۱۴:3۰ پذیــرای بازدیدکننــدگان اســت.

»باغ فرشته« به یاد زنده یاد طائرپور

زل
ل ع

ص
ف

زندهاد استاد عبدالکریم امیری فیروزکوهی و تنها پسرش مرحوم مصطفي قلي 
)مسعود( اختصاصی دنیای جوانان

ببین این عشق تاریخی
چه با جغرافیا کرده

کبری موسوی  قهفرخی

غمی نو مرزهای شادی ام را جا به جا کرده
ببین این عشق تاریخی چه با جغرافیا کرده

هنوز از فتح تهران برنگشته دست خط آمد:
کسی در بختیاری آتشی تازه به پا کرده

برای ایل بانویی شبیه من همین بس که
یکی از جارچی هایم علیه م کودتا کرده

تفنگ دسته نقره م... داد و بیداد... اسب ُسرخم کو؟
مرا حتی رفیق روز تنگم هم رها کرده

صدا از خیمه سرکرده یاغی تباران است
اگر احیاناً این شب ها کسی تیری هوا کرده

دلم از جنگ های دائمی با تو چه صلحی دید؟!
همان بهتر که دل راه مرا از تو جدا کرده

قشونت را بکش از سمت سرحّدات من بیرون
کسی پیش از تو خود را در دلم بی جنگ، جا کرده
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محمد حسین زاده

جشنواره  گذشته  سال هاي  در 
فجر  ملي  از جشنواره  فجر  جهاني 
بخش  طریق  این  از  تا  شد  جدا 
باشکوه تر  فجر  جشنواره  بین الملل 
خارجي  مهمانان  و  فیلم ها  با  و 
بیشتري برگزار شود و انصافا فارغ 
موفق  دیگر،  مسائل  و  بودجه ها  از 
فجر  جهاني  جشنواره  و  بود  هم 
جشنواره هاي  از  یکي  به  تبدیل 
که  شد  آسیا  در  بین المللي  موفق 
به همین واسطه برخي از منتقدان 
انتقاد  از  دست  شدن،  مستقل  این 
کار  روي  با  حاال  اما  برداشتند. 
با  سینمایي،  جدید  مدیران  آمدن 
سینمایي،  سازمان  رئیس  تصمیم 
خبر رسیده که جشنواره جهاني بار 
ادغام  فجر  ملي  در جشنواره  دیگر 
موافقان  از  برخي  اتفاقا  و  مي شود 
این موضوع هم از دیروز تا حاال به 
شدت از این تصمیم استقبال کرده 

و دفاع مي کنند.

محمدخزاعي و استفاده از 
ظرفیت ها

خزاعی،  محمد  گذشته  روز 
د  رشا ا و  فرهنگ  یر  وز ون  معا
اسالمی و رئیس سازمان سینمایی 
با اعالم خبر ادغام این دو جشنواره 
افزود: برگزاری همزمان این رویداد 
مهم و راهبردی سینمای ایران در 
نقالب  ا فجر  جشن های  سالگرد 
ظرفیت ها،  هم افزایی  با  اسالمی 
ی  د بر ر کا ی  صت ها فر  ، قطعا
مضاعفی را برای بهره مندی جامعه 
مردم،  مختلف  ر  قشا ا سینمایی، 
خارجی  نان  مهما و  ن  گرا سینما
فراهم می آورد. همه ساله در سالروز 
جشن های  پوشش  در  و  انقالب 
مهمانان،  حضور  شاهد  آن  متنوع 
سیاسی  و  فرهنگی  شخصیت های 
نه های  سا ر چشمگیر  ر  حضو و 
بدیهی  هستیم.  کشور  در  خارجی 
و  دقیق  برنامه ریزی های  با  است 
فیلم  بین المللی  جشنواره  هدفمند، 
مزیت ها  ین  ا ز  ا ند  ا می تو فجر 
نماید.  بهره برداری  فرصت ها  و 
سینمای نوین ایران یعنی سینمای 
و  فراز  تمامی  با  انقالب  از  پس 
در  را  نقش  مهم ترین  فرودهایش 
پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری 
اسالمی ایفا نموده و حضور مهمانان 
خارجی و مالحظه بی واسطه آنها از 
اقبال مردم نسبت به جشنواره فجر 
علیه  بی بدیلی  تصویر   ، سینما و 
علیه  نه ای  رسا ر  استکبا تبلیغات 
کشور است و قطعا این مزیت مهم 
با  و  قرارگرفته  توجه  مورد  باید 
قبلی  کاستی های  نمودن  برطرف 
تقویت گردد و ادغام بخش ملی و 
بین الملل جشنواره از این حیث نیز 
جشنواره  برگزاری  اعتناست.  قابل 
جهانی فجر، طی سال های گذشته 
نه  دلسوزا زحمات  و  مدیریت  با 
رضاداد،  علیرضا  آقایان  عزیزان 
سیدرضا میرکریمی و محمدمهدی 
عسگرپور، فضا هایی را برای کمک 
به گسترش روابط بین الملل سینما 
فراهم ساخته است که جای تشکر 
از  شک،  بدون  دارد.  قدردانی  و 
و  شده  یجاد  ا نسبی  مزیت های 
خوبمان  همکاران  ارزنده  تجارب 
خواهیم  استفاده  رویداد  این  در 
مطالعه  کارگروه  بررسی  پیرو  کرد. 
به  بنا  و  ره ها  جشنوا رزیابی  ا و 
سینماگران  و  صنوف  مطالبه های 
کشور در سال های گذشته، سازمان 
رسیده  این جمع بندی  به  سینمایی 
جشنواره  دو  برگزاری  که  است 
صورت  به  را  فجر  جهانی  و  ملی 
ره  جشنوا عنوان  تحت  یکپارچه 
نماید.  برگزار  فجر  فیلم  بین المللی 
و  سینما  خانواده  همه  کمک  با 
عرصه های  در  گسترده  تعامل  با 
جشنواره های  بین المللی،  و  ملی 
باشکوه و خاطره انگیزی را همچون 

نشاط  و  رونق  برای  دور  سال های 
ببینیم.  رک  تدا معه  جا و  سینما 
سرلوحه قراردادن محور هایی چون 
خانواده، اخالق، امید در دوره جدید 
سینما وجود دارد و امیدواریم بتوانیم 
ملی،  سینمای  اعتالی  مسیر  در 
ایجاد  فرهنگی،  میان  گفتگو های 
تبدیل  برای  بالقوه  پتانسیل های 
شدن به ویترین سینمای خاورمیانه، 
پویایی اقتصاد سینما، روزآمدسازی 
بینش  و  دانش  سطح  ارتقای  و 
تبادل  طریق  از  ایرانی  سینماگران 
تجربه با سینماگران خارجی، تقویت 
و  منطقه ای  بازار های  در  حضور 
سیاست های  ترسیم  با  و  جهانی 
کلیدی و راهبردی مبتنی بر بیانیه 

گام دوم انقالب گام برداریم.

محمدمهدي عسگرپور و 
انتقاد شدید

ز  ا ر  پو عسگر محمدمهدي 
باسابقه سینما  فیلمسازان و مدیران 
که اتفاقا دبیري آخرین دوره جشنواره 
جهاني فجر را هم برعهده داشت و 
بسیار موفق عمل کرد بعد از اعالم 
خود  شخصي  صفحه  در  خبر  این 
در  ایران  پرافتخار  سینمای  نوشت: 
و  داشت  کم  چیزی  سال ها  این 
همان  دولتی،  فعلی  مدیریت  ظاهرا 
یک  هم  آن  و  می دانست  زیاد  را 
جشنواره جهانی ثبت شده در رده به 
اصطالح الف و در ردیف جشنواره های 
با تالش های  صاحب نام. این مسیر 
با  و  اخیر  سال  چند  طول  در  زیاد 
جدی  شد.  فراهم  امکانات  کمترین 
گرفتن باقی قضایا در دوره رفتارهای 
قزن قورتکی و عوام فریبانه از قبیل 
هم  بهمان  راهبرد  و  فالن  کمیته 
اشتباه است. البته در فقره اخیر، ایشان 
مامورند و معذور و نسبتا کم مطالعه!

امیرحسین شریفي و 
یکپارچگي جشنواره

امیرحسین شریفی یکي دیگر 
از تهیه کنندگان کهنه کار سینما که 
مي باشد  جشنواره  دو  ادغام  موافق 
روز گذشته گفت: برگزاری یکپارچه 
تمام  بسان  فجر  فیلم  ره  جشنوا
کمک  دنیا  مطرح  ره های  جشنوا
ین  ا ر  عتبا ا یش  فزا ا به  می کند 
جشنواره . آنهایی که مدام می گویند 
بود  گرفته  الف  درجه  بین الملل، 
ره  جشنوا کدام  بگویند  و  یند  بیا
الفی در دنیاست که دوتکه برگزار 
یا  آیا جشنواره کن و برلین  شود.  
به خاطر  اعتبارشان  ونیز،  و  لوکارنو 
این  اعتبار  است؟  بودن  دوتکه 

ثار  آ حضور  به خاطر  ره ها  جشنوا
نام  صاحب  فیلمسازان  و  مطرح 
بین الملل  که  آقایانی  ولی  است 
کردند  جدا  ویژه،  بودجه  با  ا  ر
سال،  پنج  طی  در  نتوانستند  حتی 
مطرح  ثار  آ ز  ا رونمایی  یط  شرا
فیلمسازان ایرانی را در این جشنواره 
اصغر  امثال  فقط  نه  آورند.  فراهم 
نی  زا فیلمسا حتی  بلکه  فرهادی 
این  نیز در  ابراهیم حاتمی کیا  مثل 
سالها هیچکدام از فیلمهای شان را 
بین الملل  بخش  به  رونمایی  برای 
تهیه کننده  کدام  چرا؟  ندادند!  فجر 
برجسته ای در سینمای ایران در این 
رونمایی  برای  را  فیلمش  سال،   ۵
تقریبا  داد؟  الملل  بین  محفل  به 
فیلمساز  هیچ  طرف  آن  از  هیچ. 
یک  درجه  فیلم  هیچ  و  مطرح 
خارجی را نتوانستند برای رونمایی 
حتی  چون  بیاورند  بین الملل  در 
فیلمسازان و کارشناسان خارجی هم 
سینمای ایران را به جشنواره فجری 
می شناسند که در دهه فجر انقالب 
برگزاری  قعا  وا می شود.  ر  برگزا
غلب  ا خنده  یه  ما فجر  تکه  و د
صنف  از  و  بود  شده  سینما  اهالی 
تهیه کنندگان  یعنی صنف  خودمان 
تا صنف کارگردانان بارها خواستار 
محمد  خوشبختانه  و  شدند  ادغام 
ادغام  اقدامی حرفه ای،  در  خزاعی 
و یکپارچگی را در دستور کار قرار 
همه  در  فیلم  جشنواره های  داد . 
نه  و  هستند  یکپارچه  دنیا  جای 
تکه تکه، چیزی که به نام جشنواره 
این  در  انداختند،  راه  جهانی  مثال 
شده  دکانی  شبیه  فقط  سال  پنج 
محدود.  عده ای  کاسبی  برای  بود 
که  بین الملل  محفل  آشیل  پاشنه 
کلی بودجه بلعید، فقدان فیلم های 
نه  حاال  و  بین الملل  یک  درجه 
بود.  اروپا  از  بلکه  آمریکا  از  فقط 
کار به جایی رسید که برای توجیه 
نه  بها به  که  هنگفتی  پول های 
شروع  گرفتند،  جداگانه  برگزاری 
کردند به ایجاد بخش های بی ربطی 
مثل همایش و سمینار و کارگاه و... 
که جایشان هر جا باشد در جشنواره 
الف نیست. االن جشنواره های کن 
و برلین را به ورک شاپ می شناسند 
یا رونمایی از آثار مطرح دنیا؟ معلوم 
مطرح  آثار  از  رونمایی  که  است 
باعث اعتبار این جشنواره ها شده و 
فجر،  جشنواره  یکپارچگی  با  حاال 
امیدوارم حرکتی اصولی برای ایجاد 
ره  جشنوا مهمترین  برای  ر  عتبا ا

هنری فجر فراهم شود.

مسعود اطیابي و مخالفت با 
جدایي!

موفق  فیلمساز  اطیابی  مسعود 
سینماي کشور که این روزها فیلم 
پرده  روي  را  دینامیت  سینمایي 
سینماها دارد و در دوران کرونایي 
کمک شایاني به سینماها کرد، در 
جوانان  دنیاي  با  کوتاه  گفتگویي 
گفت:  جشنواره  دو  ادغام  پیرامون 
به  زیادی  عالقه  شخصه  به  من 
فجر  فیلم  ه  ر ا جشنو در  حضور 
سال های  طی  اما  دارم،  و  داشته 
فیلم  جشنواره  برگزاری  فرم  اخیر 
کمک  سینما  صنعت  به  نه  فجر 
و سلیقه مخاطب  ذائقه  به  نه  کرد 
فرهنگ،  بحث  به  همچنین  نه  و 
تنها  فجر  فیلم  ره  جشنوا چراکه 
زمانی می تواند موفق عمل کند که 
شود  برگزار  شده  ادغام  شکل  به 
فیلم سازان  هم  طریق  این  از  تا 
داخلی و هم فیلم سازان خارجی در 
تماشا  را  یکدیگر  آثار  محفل  یک 
صورت  فرهنگی  تبادل  یک  کنند 
ماهیت  و  اصلی  جایگاه  و  بگیرد 
اینگونه  فجر  فیلم  جشنواره  اصلی 
به اثبات برسد. ما در سینمای ایران 
آثاری داریم که الزم است هم در 
بخش  در  هم  و  بین الملل  بخش 
آثار ملی دیده شوند تا از این طریق 
ارزش های فرهنگی کشورمان را به 
دنیا مخابره شود اما پیش از این به 
شکل برنامه  ریزی شده تنها آثاری 
نتخاب  ا سلیقه  ای  شکل  به  که 
به  جهانی  بخش  برای  می شدند 
اصال  این  و  می آمدند  در  اکران 
که  معتقدم  من  نبود،  خوبی  اتفاق 
به  فجر  فیلم  جشنواره  برگزاری 
در  تنوعی که  با  ادغام شده  شکل 
برگزاری  زیبایی  موجب  دارد  آثار 
این جشنواره می شود و همین تنوع 
و تفاوت ها است که می تواند موجب 
گسترش دید فرهنگی و هنری هم 

سینمای  اهالی  هم  و  مخاطبان 
شود.  لمللی  بین ا بخش  و  یران  ا
اینکه ما بخش بین الملل و مهمانان 
ده  جشن  ایام  در  خود  بین المللی 
محفل  در  اسالمی  انقالب  فجر 
بزرگ سینمایی کشور در کنار خود 
و  تأثیرگذارتر  بسیار  باشیم  داشته 
فجر  نام  با  اینکه  تا  است  زیباتر 
دیگری  تاریخ  در  را  جشنواره ای 
این جشنواره  اینکه  و  برگزار کنیم 
را از فضای اصلی خود خارج کنیم، 
این  اخیر  سال  چند  طی  متأسفانه 
بود  نادرست  کامال  و  افتاد  اتفاق 
می رسد  نظر  به  اینگونه  که  چرا 
یک  ره  جشنوا اصلی  حرف  که 
چیز است و حرف انقالب اسالمی 
این رویکرد  چیز دیگری است که 
اصال درست نیست. جشنواره فیلم 
از  نام و هویت اصلی خود را  فجر 
و  می گیرد  ایران  اسالمی  انقالب 
همانطور که از نام او مشخص است 
پیروزی  جشن  برای  جشنواره ای 
فکر  من  و  است  اسالمی  انقالب 
فیلم  ادغام شدن جشنواره  می کنم 
که  بود  خوبی  بسیار  اتفاق  فجر 
دوباره توسط رئیس جدید سازمان 
این  از  پیش  خورد،  رقم  سینمایی 
هم محمد خزاعی خود نیز مخالف 
چنین رویکردی در فرمت برگزاری 
جشنواره فیلم فجر بود همچنین من 
و  جهانی  بخش  ادغام  که  معتقدم 
ایران  سینمای  نیاز  جشنواره  ملی 
در دوران کرونا  است. وقتی مردم 
حاضر هستند فیلم خوب را انتخاب 
کنند و برای آن بلیت بخرند و به 
است  معنی  این  به  بروند  سینما 
است  بهتر  شرایطی  چنین  در  که 
ندارند  فیلم هایی که کیفیت خوبی 
و مردم به خاطر آنها حاضر نیستند 
نشود  ساخته  کنند  خریداری  بلیتی 
و از چرخه صنعت سینما شوند. چرا 
مخاطب  که  فیلم هایی  برای  باید 

یک  امکانات  دیگر  و  برق  ندارند 
این  بد  اتفاق  برود.  هدر  به  سالن 
روز های صنعت سینمای ما همین 
یک  وقتی  که  چرا  است  موضوع 
به  و  باشد  نداشته  مخاطب  فیلم 
اختصاص  اکران  برای  سالن  آن 
داده شود حتی پول برق سالن آن 
در  بخواهد  که  درنمی آید  سینما 
آینده فیلمی برای مخاطبان بعدی 
اکران شود، بنابراین به نظر می رسد 
فیلم ها  از  خیلی  دیگر  است  بهتر 
شاید  نشوند.  ایران  سینمای  وارد 
باشد  وارد  نکته  این  مورد  این  در 
بودجه  فیلم هایی  به چنین  که چرا 
منطقی  به طور  اما  می گیرد،  تعلق 
به فیلم های بی کیفیت از این پس 
بهتر است اصال بودجه تعلق نگیرد 
تنها  نه  فیلم ها  قبیل  این  که  چرا 
مخاطبی ندارد بلکه آن عده کمی 
که به سینما می روند و این فیلم ها 
منفی  تأثیر  با  می کنند  تماشا  را 
از  دریافت کرده اند  فیلم  آن  از  که 
اتفاق  این  و  می شوند  خارج  سالن 
تأثیر منفی بر نگاه مردم نسبت به 
برخی  دارد و می توان گفت  سینما 
مردم  بری  بسیار  فیلم ها  این  از 
بدآموزی دارند. بعضا نقد هایی را در 
مورد برخی فیلم های در حال اکران 
می بینیم که نمی توان به آن ها نقد 
گفت و چراکه بیشتر این نقدها جنبه 
آنها  به  مؤثر  نقد  و  دارد  تبلیغاتی 
نمی توان گفت، وقتی فیلمی اصال 
مخاطب ندارند چطور توسط برخی 
پرداخته  آنها  نقد  به  منتقدنماها 
در  فیلم  سازنده  نفوذ  با  و  می شود 
در  تبلیغ  آثار  این  برای  رسانه ها 
جهت تبلیغ این آثار می شود، چنین 
چنین  حضور  اصوال  و  رویکردی 
موجب  اکران  چرخه  در  فیلم هایی 
روی  بر  مخرب  تأثیر  و  بدآموزی 
مخاطب می شود. من فکر می کنم 
این حرکتی که چند وقتی است در 
سینمای ایران نسبت به فیلم هایی 
گرفته  صورت  دارند  بدآموزی  که 
یک حرکت ضد انقالبی است،چرکه 
برخی می خواهند با ورود فیلم های 
موجوب  اکران  چرخه  به  مبتذل 
اسالمی  نقالب  ا چهره  تخریب 
که  افراد  این  از  بسیاری  شوند، 
می کنند  تولید  مخرب  فیلم های 
بر  نفوذ در نشریات متعدد سعی  با 
تبلیغ و مثبت جلوه دادن آثار خود 
سینما  به  را  مخاطب  و  می کنند 
می کشانند در حالی که این آثار از 
نظر کارشناسی مخرب و ضد ارزش 
بیشتر  گفت  بتوان  شاید  هستند. 
قبال  در  روز ها  این  که  نقد هایی 

منتشر  رسانه ها  در  فیلم ها  برخی 
ما  است.  واقعی  غیر  نقد  می شود 
شاهد این هستیم که افرادی خود 
را از نظر ظاهری موجه و انقالبی 
نشان می دهند، اما در  در عمل به 
می پردازند من  آثار مخرب  ساخت 
روندی  چنین  شکل  از  شخصه  به 
خطر  احساس  ایران  سینمای  در 
هوشیار  ما  مردم  که  البته  می کنم 
فیلم  از  را  خوب  فیلم  و  هستند 
ما  اما  می دهند،  تشخیص  مخرب 
انتخاب  در  و  باشیم  هوشیار  باید 
دقت  پس  این  از  فیلم ها  اکران  و 

کنیم. بیشتری 

کاوه صباغ زاده و پایان یک 
اشتباه!

کاوه صباغ زاده فیلمساز جوان 
در  روزها  این  که  کشور  سینمایي 
خود  جدید  فیلم  تولید  پیش  حال 
هم  مي باشد  خفته  زیباي  نام  به 
دو  جدایي  مخالفان  از  دیگر  یکي 
جشنواره فجر از هم بود و حاال از 
خبر ادغام دوباره آنها رضایت دارد. 
فیلم  درباره  جوان  فیلمساز  این 
ادغام  خبر  همینطور  و  خود  جدید 
دو جشنواره فجر به دنیاي جوانان 
گفت: این روز ها در حال گذراندن 
با  جدیدم  فیلم  پیش تولید  مراحل 
نام زیبای خفته هستم، اما این فیلم 
جشنواره  به  نیست  قرار  سینمایی 
فیلم فجر امسال برسد چراکه فصل 
زمستان  فیلم  این  تصویربرداری 
و  مضمون  است.  سرد  هوای  در  و 
درام  یک  خفته  زیبای  اصلی  ژانر 
عاشقانه معمایی است و بار فانتزی 
باز  اما  ندارد،  را  من  قبلی  فیلم  دو 
هم همچون دو فیلم قبلی من ایتالیا 
طوبی،  و  عماد  رمانتیسم  و  ایتالیا 
بار  این  اما  است،  عاشقانه  دارمی 
عشق میان دو فرد میانسال است نه 
عشق دو جوان. میانسال که می گویم 
منظورم بین ۴۰ تا ۵۰ سال است و 
دوران جوانی را پشت سر گذاشته اند، 
هنوز بازیگران اصلی زیبای خفته را 
انتخاب نکردیم و حتی کسی را مد 
قراردادی  هیچ  چراکه  نداریم  نظر 
فعال با هیچ بازیگری نوشته نشده. 
فیلمنامه این فیلم را خودم نوشتم، 
اما فیلمنامه زیبای خفته همچون دو 
فیلم قبلی من یک فیلمنامه اقتباسی 
است. با توجه به اینکه ما باید زیبای 
کلید  امسال  زمستان  در  را  خفته 
بزنیم و تا پیش از این فکر می کردم 
فیلم  جهانی  به جشنواره  فیلم  این 
فجر برسد که چندی پیش با دستور 
رییس سازمان سینمایی دو بخش 

فجر  فیلم  جشنواه  ملی  و  جهانی 
فیلم  این  بنابراین  می شوند  ادغام 
به جشنواره چهل و یکم فیلم فجر 
با  می کنم  فکر  من  رسید.  خواهد 
تسریع  پی  در  اوضاع  شدن  بهتر 
سینما  عمومی  واکسیناسیون  در 
از  چرا  گرفت  خواهد  دوباره  جانی 
نظر روانی جامعه به آرامش بیشتر 
خواهد رسید و طبیعی است که در 
دنبال  به  مخاطب  شرایطی  چنین 
ایجاد اوقات مفرح برای خود خواهد 
تماشای  از  بهتر  تفریحی  چه  و 
شرایطی  چنین  در  سینما.  در  فیلم 
مردم با خیال راحت تری نسبت به 
سالمتی خود می توانند به تماشای 
فیلم های مورد عالقه بنشینند و از 
طرفی در چنین شرایطی فیلم های 
اکران  به چرخه  بیشتری می توانند 
وارد شوند و پس از دو سال توقف 
این  اقتصادی  چرخه  طبیعتا  سینما 
خواهد  ادامه  خود  راه  به  نیز  هنر 
داد و فکر می کنم در آینده نزدیک 
سینما  اقتصاد  برای  خوبی  اتفاق 
دو  حال  هر  به  که  چند  هر  بیفتد 
ساخت  و  اقتصادی  چرخه  از  سال 
فیلم در سینما عقب افتادیم و تعداد 
اکران  نوبت  در  فیلم ها  از  زیادی 
هستند، اما تصور می کردیم امسال 
هم به اکران عمومی نخواهیم رسد 
اتفاق  این  بالعکس  که خوشبختانه 
آغاز  دیگر  بار  آثار  اکران  و  افتاد 
خودی  به  موضوع  همین  و  شد 
درباره  دارد.  امیدواری  جای  خود 
و  ملي فجر  دوباره جشنواره  ادغام 
جشنواره جهاني فجر هم  واقعیت 
زمانی  همان  بگویم  که  است  این 
که جشنواره ملی و بین المللی فیلم 
و  تصمیم  شدند  جدا  هم  از  فجر 
چراکه  بود  اشتباهی  بسیار  اتفاق 
باعث شد بخش زیادی از مخاطب 
این  پی  در  فجر  فیلم  جشنواره 
تفکیک ریزش پیدا کند چراکه در 
در  شد  مجبور  مخاطب  حالت  این 
فصل متفاوت برای تماشای فیلم ها 
به جشنواره برود به همین خاطر از 
رونق جشنواره فیلم فجر کاسته شد.  
ادغام مجدد جشنواره فیلم فجر از 
یک  از  و  است  خوب  جهاتی  یک 
از  نباشد،  خوب  می تواند  جهاتی 
این جهت که این جشنواره همچون 
سابق به شکل کامل و ادغام شده 
خوبی  بسیار  اتفاق  می شود  برگزار 
است، اما از طرفی این بد است که 
به  این جشنواره  برگزاری  اگر  چرا 
شکل ادغام شده خوب است چرا ۸ 
سال گذشته آن را جدا کردند، این 
که  است  سلیقه ای  نگاه  هم  اتفاق 
در هر دوره ای صورت می گیرد، اما 
در مدت  است که  این  آن  از  بدتر 
جشنواره  که  ساله ای  هشت  زمان 
شده  تفکیک  شکل  به  فجر  فیلم 
بسیار  بودجه  شد  برگزار  هم  از 
هدر  به  ایران  سینمای  از  باالیی 
رفت چراکه این جشنواره دو بار در 
سال برگزار می شد و این اصال خوب 
نبود. تمام این هزینه های باالیی که 
این چند سال صرف برگزاری  طی 
جشنواره فیلم فجر در دو بخش شد 
چندین  ساخت  صرف  می توانست 
خیلی  و  شود  خوب  سینمایی  فیلم 
این  با  می توانستند  دیگر  کار های 
انجام  سینما  برای  بودجه  از  حجم 
بدهند در مسیر برگزاری بدون سود 
جشنواره در دو بخش این بودجه به 
هدر رفت، اما خوب طبیعتا از این پس 
که به جای دو جشنواره یک جشنواره 
برگزار می شود بودجه کمتری صرف 
شده و می تواند به چرخه اقتصادی 
سینما کمک کند. پس از جدا شدن 
بخش ملی و جهانی از هم در چند 
سال گذشته کیفیت آثار کاهش پیدا 
جشنواره  خروجی  امیدوارم  و  کرد 
از  بهتر  پس  این  از  تصمیم  این  با 
گذشته باشد و امیدوارم در آینده و با 
حضور مسئولین جدید این جشنواره 
پس  رفت  موجب  نکنند  جدا  دوباره 
کشور  سینمایی  مهم  این جشنواره 

نشوند.
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