
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

تجارت آسان تر با تک نرخی شدن ارز

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
ایران با اشاره به اینکه تعریف و اجرای طرح های پیشران 
در صنعت نفت می تواند رونق اشتغال را به دنبال داشته 
باشد، گفت: در کنار طرح های پیشران جدید، اتمام پروژه های نیمه کاره 
می تواند به رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.حمید حسینی با 
تاکید بر اینکه توجه به طرح های پیشران از سال های گذشته مطرح 
بوده، افزود: اجرای این طرح ها در صنایعی مانند نفت، مسکن و راه 

آهن می تواند به عنوان محرکی برای اقتصاد به شمار رود.وی با اشاره 
به ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی از سوی وزیر اقتصاد، ادامه داد: در 
بخشی از این نقشه راه، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط 
وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و 
تامین مالی این پروژه ها با ضمانت صندوق توسعه ملی به عنوان یکی 
از راهکارها برای ایجاد رشد اقتصادی غیرتورمی مطرح شده است.
صفحه 3

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: 

دانشگاه ها محدودیت های امتحان حضوری را 
رفع کنند

دنیای هیجان انگیز کسب و کار
می  نشان  اپل  داستان  که  همانطور 
دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب 
و کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث 
و  محصوالت  ارائه  و  تولید  شیوه  در  سریع  تغییرات 
های  پیشرفت  سایر  و  اینترنت  شود.  می  خدمات 
های  کنفرانس  هوشمند،  های  تلفن  )مانند  ارتباطی 
به  اجتماعی( در حال حاضر  ویدئویی و شبکه های 
حال  در  ها  شرکت  گذارند.  می  تاثیر  ما  کار  نحوه 
گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار 
از هر زمان دیگری متنوع تر است. شرکت ها مسئول 
با  بیشتر  مردم  و  اجرایی خود هستند،  مدیران  رفتار 
شهروندان  باید  ها  شرکت  که  موافقند  تفکر  این 

سازمانی خوب باشند.
صفحه 5

محمدصادق کولیوند:

مشکل ۱۸ ساله جاده موسوم به پیج گردو فردوسیه 
توسط شهرداری شهریار مرتفع گردید 

4
سود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خریداران خودرو در سه سال

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1885- شنبه 29  آبان  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
روایت 

تجارب زنان 
از مناطق جنگی...

6اجتماعی
فضای مجازی و 
تبلیغی، آموزش 

سالمت را پیچیده تر 
کرده است

هنگ 7فر

 نرگس آبیار که تجربه ساخت چندین اثر سینمایی مرتبط با 
جنگ را در کارنامه خود دارد در این نشست گفت: داستان 
مادرانی که فرزندانشان هرگز از جنگ بازنگشته اند بین تمام 

تجربه های جنگی بشری مشترک است.

تاخیر  و  تردید  علل  اندیشی  در جلسه »هم  حیدری  کمال 
علمی، مشورتی  کمیته  در  انجام شده«  مطالعات  و  واکسن 
آموزش و ارتقای سالمت، گفت: جامعه در این فکر است که 
در حوزه سالمت به »که« اعتماد کند و اطالعات الزم را برای 

اقناع از کجا بگیرد.

جای خالی کتاب در سبد خانوارها از جمله شهروندان گلستانی 
بیش از همیشه احساس می شود و این یار مهربان، مهجورتر 
از همیشه در حال فراموشی است به اعتقاد کارشناسان توسعه 
و ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه با اقدامات 
زیرساختی در نظام آموزشی، خانواده ها و جامعه محقق می شود.

کتاب میراث ماندگار 
گنجینه های فرهنگی، 

دینی، تاریخی و 
اجتماعی

رونق اشتغال با تعریف طرح های پیشران در صنعت نفت دولت زیرساخت های داخلی اقتصاد کشور را 
درست کند

رئیـس کمیسـیون پول و سـرمایه اتـاق بازرگانی تهران 
اظهـار داشـت: تورم، رکـود و همچنین هزینه هـای تصاعدی 
کـه بنگاه هـای تولیدی بـا آن مواجه بوده اند به حدی رسـیده 

کـه بنگاه ها را به مرز ورشکسـتگی کشـانده اسـت.

دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره کشور با بیان اینکه به طور کلی تقریبا 
دو سوم مردان مبتال به اختالالت روان در سطح 
این  گفت:  نیستند،  درمان  و  معالجه  دنبال  به  هرگز  جهان 
مساله به عنوان یک زنگ خطر برای جامعه مردان در سطح 
جهان محسوب می شود؛ چراکه مردان اغلب فقط زمانی که 

احساس می کنند به آخر خط و آخر راه رسیده اند؛ درخواست 
کمک می کنند و در آن زمان شاید دیگر این کمک ها موثر 
واقع نشود، به طوری که ممکن است مردان در آن هنگام 
از مکانیسم های مقابله کننده مخرب و جبران ناپذیری مانند 

خودکشی استفاده کنند.
صفحه 2

چرایی سکوت مردان در برابر خشونت خانگی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي نوبت دوم
به استناد سند شماره 32253   شناسه 140011456176000033    مورخ 1400/06/24 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 21 دلوار ، آقای سلیمان حیدری  با شماره ملی 3549897431 
و خانم زهرا صالح نژاد به شماره ملی 3549624433 ، نسبت به انتقال شش دانگ یک 
فروند شناور بشماره ثبت 18244-بوشهر به خانم ها رضوان خدری  با شماره ملی 
3540117601 )سه دانگ (  و مروارید خدری با شماره ملی 3549510500اقدام نموده 

اند. مراتب به استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

آگهي نوبت دوم
به استناد سند شماره 88128   شناسه 140011456855000011 مورخ 1400/06/31 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 14 کنگان ، آقای جواد شعبانی هندیجانی با شماره ملی 
5859900635 )سه دانگ( نسبت به انتقال سه دانگ یک فروند شناور بشماره ثبت 
18051-بوشهر به جبار نصاری  با شماره ملی   5859258313 و مرتضی شعبانی 
با شماره ملی 6610008000 )هرکدام به نسبت 1/5 دانگ(  اقدام نموده اند. مراتب 

به استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

آگهي نوبت دوم
مورخ   140011451018000036 شناسه      14784 شماره  سند  استناد  به 
1400/07/28 دفترخانه اسناد رسمي شماره 81 پارسیان ، محمد مالئی پلی )6دانگ( 
با شماره ملی 5549623935 ، نسبت به انتقال ششدانگ مشاع  یک فروند شناور 
بشماره ثبت 17396-بوشهر به فاطمه بحری )6دانگ( با شماره ملی 4700041171 

اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

آگهي نوبت دوم
مورخ      140011456828000031 شناسه     19560 شماره  سند  استناد  به 
1400/06/23 دفترخانه اسناد رسمي شماره 50 بوشهر ، آقای عبدالمهدی روزبهانی 
با شماره ملی 3559976766 ، نسبت به انتقال سه دانگ یک فروند شناور بشماره 
ثبت 18460-بوشهر به خانم مرضیه الیق خواه  با شماره ملی 3559439108 )سه 
دانگ ( اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

آگهي نوبت دوم
مورخ      139811456952000065 شناسه     65985 شماره  سند  استناد  به 
1398/05/20 دفترخانه اسناد رسمي شماره 37 گناوه ، آقای حمید بهروزی   با 
شماره ملی 3539934871 ، نسبت به انتقال یک و نیم دانگ و آقای جاسم زارعی 
به شماره ملی 3539290559 به نسبت یک دانگ یک فروند شناور بشماره ثبت 
17864-بوشهر به آقای پرویز قایدی  با شماره ملی 3539693068 )2/5 دانگ 

( اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

اگهي  
مناقصه عمومي

 يک مرحله اي ) نوبت اول( 
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

میزان تضمین شرکت در مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
شماره ثبتي ستاد ایرانشماره مناقصهفرآیند ارجاع کار )ریال(

خط کشي سرد/گرم/ دو 1
جزئي راهها

مناقصه 
بر اساس فهرست بها 34/053/851/562  عمومی

00-8-3-1.702.692.578119راهداري سال 1400
2000001551000119

2
خرید رنگ سرد 

ترافیکي،گالسپید و حالل 
جهت خط کشي راههاي 

استان کرمان 

مناقصه 
بر اساس قیمت آزاد 44/900/000/000  عمومی

002000001551000120-8-1-4.490.000.000120سال 1400

تهیه و نصب حفاظ جداکننده 3
ترافیکي)نیوجرسي(

مناقصه 
27.911.364.212عمومی

بر اساس فهرست بها 
00-8-3-1.395.568.210121راهداري سال 1400

2000001551000121

روکش آسفالت بردسیر 4
سیرجان قطعه2

مناقصه 
121.000.063.286عمومی

بر اساس فهرست بها 
6.050.003.164راهداري سال 1400

122-3-8-002000001551000122

بهسازي، روکش و تکمیل 5
اسفالت کمربندي زرند

مناقصه 
43.901.878.693عمومی

بر اساس فهرست بها 
2.195.093.934راهداري سال 1400

123-3-8-002000001551000123

6
بهسازي و روکش 

آسفالت محور برج معاذ- 
اسدآبادانگوري– برج اکرم

مناقصه 
28/524/213/299عمومی

بر اساس فهرست 
بهای راهداري سال 

1400
1/426/210/000124-5-8-00

2000001551000124

7
اجراي فوگسیل و چیپ سیل 
لکه گیري و روکش در محور 

زرند، نوق رفسنجان 

مناقصه 
24/497/127/188عمومی

بر اساس فهرست 
بهای راهداري سال 

1400
1/225/000/000125-4-8-00

2000001551000125

8
تکمیل پروژه نقطه حادثه 

خیز گدار سیاه محور راین – 
حسین اباد

مناقصه 
105/242/852/097  عمومی

بر اساس فهرست 
بهای راهداري سال 

1400
5.262.142.604126-4-8-00

2000001551000126

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني
مهلت دریافت اسناد :از ساعت 08:00مورخ 1400/09/01  تا ساعت 08:00 مورخ  1400/09/07  

مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت08:00 مورخ 1400/09/18
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت  ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیر خانه حراست اداره کل راهداري و حمل و 

نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت 09:00  مورخ 1400/09/18 واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان سایر اطالعات و جزئیات 

مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد  .

شناسه آگهی : 1225726

آگهی مناقصه
به اطالع می رساند بهزیستی خراسان رضوی در نظر 
دارد نسبت به ایجاد یک مرکز خدمات بهزیستی )+ 
زندگی( در هر کدام از شهرستانهای باخزر، خوشاب 
و کوهسرخ اقدام نماید متقاضیان واجد شرایط طبق 
دستورالعمل اجرایی مراکز + زندگی می توانند درخواست 
و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1400/9/4 به ادارات 

بهزیستی شهرستانهای فوق الذکر تحویل نماید. 
شناسه آگهی : 1225522

صفحه 3

عضو اتاق بازرگانی:

دولت زیرساخت های داخلی اقتصاد کشور را درست کند
رئیـس کمیسـیون پول و سـرمایه 
اتـاق بازرگانـی تهـران اظهـار داشـت: 
تـورم، رکـود و همچنیـن هزینه هـای 
تصاعـدی کـه بنگاه هـای تولیـدی بـا 
آن مواجـه بوده انـد بـه حـدی رسـیده 
کـه بنگاه هـا را بـه مـرز ورشکسـتگی 

کشـانده اسـت.
فریـال مسـتوفی در مـورد تاثیرات 
بانک هـا بر کسـب  و کارها اظهـار کرد: 
بـرای رشـد سیسـتم اقتصادی کشـور، 
حمایـت از کارآفرینـان ضروری اسـت. 
بـرای کار تولیـدی، خدماتـی و غیـره 
یکی از مسـائل مهم تامین مالی اسـت. 
سـرمایه گذاری یکی از فاکتورهایی بوده 
کـه چنانچه در بخش هـای مولد تزریق 
شـود، عالوه بر اینکـه می تواند به بهبود 
وضعیـت تجاری بنگاه های اقتصادی در 
سـطح خرد کمک کنـد، می تواند در بعد 
کالن باعث رشـد اقتصادی شـود. الزم 
اسـت تـا دولت بـه منظور ایجـاد انگیزه 
و  مشـوق ها  سـرمایه گذاری،  بـرای 
بسـته های حمایتی اصولـی تدوین کند 
و یا از طریق تقویت بازار سـرمایه باعث 

ترویج سـرمایه گذاری شـود.
بیشـتر  متاسـفانه  افـزود:  وی 
تسـهیالت بانکی به شـرکت های بزرگ 
تخصیـص یافتـه کـه از ایـن مقـدار نیز 
قسـمت عمده ای به بانک ها بازنگشـتند، 
نظارتـی نیـز بر این دسـته از شـرکت ها 
وجـود نـدارد و بنابرایـن بخـش زیـادی 
متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای  بـرای 
باقـی نمی مانـد. واضـح اسـت کـه ایـن 
عامل مهمی در ایجاد و گسـترش فسـاد 
و رانـت در سیسـتم مالـی کشـور اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در همـه جای 
دنیـا بانک هـا عمدتـا بـه شـرکت های 
کوچک و متوسـط تسهیالت می دهند و 
شـرکت های بزرگ معموال جهت تامین 
مالـی از بازار سـرمایه اسـتفاده می کنند.

رئیـس کمیسـیون پول و سـرمایه 
اتـاق بازرگانـی تهـران گفـت: معمـوال 
بانک هـا خـود پروژه هـا را بـه عنـوان 
وثایـق  و  نمی کننـد  قبـول  وثیقـه 
تسـهیالت  ارائـه  قبـال  در  عدیـده ای 
درخواسـت می کنند. در حالی که بخش 
خصوصـی تـوان وثایـق عمـده ای کـه 

بانـک طلـب می کنـد را نـدارد، عده ای 
تسـهیالت عمـده دریافـت کردنـد کـه 
بـه علـت رانـت و فسـاد، پول هـا هـم 
اسـت.  نگشـته  بـاز  نیـز  بانک هـا  بـه 
لـذا تخصیـص اصولـی تسـهیالت و یا 
تعریف بسـته تسـهیالت ویـژه بنگاه ها 
از ضرورت هایـی اسـت کـه دولـت باید 
پولـی  سیاسـت های  و  برنامه هـا  در 
خـود لحـاظ کنـد.وی همچنیـن اضافه 
کـرد: بیشـتر مشـکالت بانکـی بـرای 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط اسـت. 
لـذا وضعیـت تسـهیالت بانکـی باید به 
گونه ای مدیریت شـود که شـرکت های 
بـزرگ سـرمایه خـود را از بازار سـرمایه 
تامین کنند . در این راسـتا اعتماد سـازی 
مهم تریـن  از  بایـد  شـفافیت  ایجـاد  و 

برنامه هـای دولـت باشـد.
مسـتوفی در ادامه گفت: متاسـفانه 
تحریم هـا اهرمـی بـرای توجیـه تمامی 
ایـن معضالت شـده اسـت در حالی که 
اینطـور نیسـت. تحریم هـا شـرایط بـد 
اقتصـادی را تشـدید می کننـد و باعـث 
می شـوند ناکارآمدی هـا بیشـتر نمایـان 
شـوند ولی این موضـوع نمی تواند وضع 
بـد محیـط کسـب و کار را توجیـه کند. 
دولـت بایـد متعهدانـه زیرسـاخت های 

داخلـی اقتصـاد کشـور را درسـت کند.
وی تصریـح کـرد: بنگاه هـای مـا 
در طـی سـال های اخیـر بـر اثـر سـوء 
مدیریـت دولـت و عـدم شفاف سـازی، 

کرده انـد  تحمـل  را  زیـادی  آسـیب 
اولویـت  بایـد  جدیـد  دولـت  بنابرایـن 
خـود را بهبـود وضعیـت معیشـت مردم 
و  کار  و  کسـب  اوضـاع  همچنیـن  و 
تولیـد قـرار دهـد و از تکـرار اشـتباهات 
گذشـته بپرهیـزد. چراکـه تـورم، رکـود 
و همچنیـن هزینه هـای تصاعـدی کـه 
بنگاه هـای تولیدی بـا آن مواجه بوده اند 
بـه حدی رسـیده کـه بنگاه هـا را به مرز 
ورشکسـتگی کشـانده و در حالـی کـه 
بسـیاری از آنهـا بـرای اقتصـاد کشـور 
ارزش افـزوده می آفریدنـد و دولـت نیـز 
شـعار تولیـد ملـی را دنبـال می کنـد اما 
بـه دلیـل اتخاذ سیاسـت های نادرسـت 

تعطیـل شـده اند.
سـاخت:  خاطرنشـان  مسـتوفی 
بنابرایـن نیـاز اسـت تـا محیـط کسـب 
و کار از طریـق اصالحـات سـاختاری و 
قانونـی بهبـود یابـد. راه هـای مختلفـی 
بـرای پیشـبرد ایـن هـدف وجـود دارد 
کـه از ایـن میـان می تـوان بـه اصـالح 
و  اجتماعـی  تامیـن  مالیاتـی،  نظـام 
تخصـص  از  بهره گیـری  همچنیـن 
بخـش خصوصی در تدویـن برنامه ها و 
سیاسـت های اقتصادی دولت از جمله از 
راه اصـالح فرایندهای خصوصی سـازی 
و تقویـت بـازار سـرمایه در جهـت ارائه 
پروژه های بزرگ از طریق انتشـار اوراق 
قرضـه مشـابه بورس هـای دیگـر دنیا و 
برخـورد قاطعانـه بـا فسـاد اشـاره کرد.

همین صفحه
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کوچکی نژاد:
وزير پیشنهادی سوم، حتما بايد از جنس آموزش و پرورش باشد

نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: به اعتقاد من باید در انتخاب و معرفی 
انجام بگیرد که حداقل باالی 200 رأی  وزیر پیشنهادی بعدی دقت های الزم 
از مجلس کسب کند، این می تواند امید فرهنگیان را به رئیس جمهور بیشتر کند 

به این خاطر که در حال حاضر فرهنگیان در حالت سوالی و پرابهام قرار دارند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، در پاسخ 
به این سوال که »چه علت و عاملی موجب شده تا مجلسی این اندازه نزدیک به 
دولت دو بار به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندهد؟«، گفت: 
حوزه آموزش و پرورش همواره بین دولت ها و مجالس مختلف محل مناقشه بوده 
است، به این صورت که مجلس یا رأی نداده یا به سختی رأی داده و خیلی زود 

استیضاح کرده است.
وی ادامه داد: این سابقه نشان دهنده حساسیت مجلس به این حوزه است 
و دولت باید از ظرفیت و فرصت این نگرانی و دغدغه مندی مجلس در این حوزه 

بیشتر بهره بگیرد.
کوچکی نژاد افزود: به اعتقاد من باید در انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی 
بعدی دقت های الزم انجام بگیرد که حداقل باالی 200 رأی از مجلس کسب 
کند، این می تواند امید فرهنگیان را به رئیس جمهور بیشتر کند به این خاطر که 

در حال حاضر فرهنگیان در حالت سؤالی و پرابهام قرار دارند.
سازوکار  با  رابطه  در  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه ،  کمیسیون  عضو 
نظر من  به  ابراز داشت:  پرورش،  و  آموزش  وزیر  بهتر  انتخاب  برای  پیشنهادی 
رئیس جمهور باید یک تیم خبره آموزش و پرورش را مامور کند که از هزاران هزار 
نفر آموزش و پرورشی  که در کشور وجود دارند، با بررسی و تحقیق 3 یا 4 نفر را 
گزینش و از میان آن وزیر پیشنهادی را معرفی کنند، قطعا در آن شرایط خواهد 

توانست باالی 200 رأی از مجلس کسب کند.
وی در ادامه تصریح کرد: وزیر پیشنهادی باید از جنس آموزش و پرورش 
باشد، یک روزی در این کشور فرهنگیان دولت را اداره می کردند. رئیس جمهور، 
و  آموزش  از  جنگ  فرماندهان  و  استانداران  اکثر  داشتند،  وزیر  و  وزیر  نخست 
بزرگ  منبع  این  از  بیشتر  باید  که  معتقدم  این همه سال  از  بعد  بودند،  پرورش 
نیروی انسانِی خدوم و طرفدار نظام بهره گرفته شود و نه تنها در داخل آموزش و 
پرورش بلکه سایر وزرا هم بخشی را از این جمعیت انتخاب کنند که این قطعا به 

نفع رئیس جمهور و کشور است.
کوچکی نژاد درباره این مساله که »برخی گمانه زنی ها حکایت از این دارد 
که وزیر پیشنهادی آینده از درون مجلس باشد.«، گفت: در این مساله من معتقدم 
که مجلس با هیچکس از وزرا تعارف ندارد و وزیر پیشنهادی بعدی فارغ از اینکه 
از داخل مجلس باشد یا بیرون از مجلس، اگر سوابق روشن و شفافی در رابطه 
با آموزش و پرورش نداشته باشد، رأی گرفتن برای او بسیار سخت است و این 

برای ما فرقی ندارد که از درون مجلس باشد یا نه.
وی خاطرنشان کرد: فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی سوم انتخاب می شود 

حتما باید با پوست، گوشت و استخوان حوزه آموزش و پرورش را درک کند.

شریعتی:
هدف هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مچ گیری نیست

این  تاکید کرد که  از حقوق های نجومی  رئیس هیات تحقیق و تفحص 
هیات ابتدا به آسیب شناسی و اصالح قوانین و سپس به معرفی مصادیق تخلف 

به مردم خواهد پرداخت.
در  اسالمی  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده  نیاسر  مالک شریعتی 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: » هدف هیات تحقیق و تفحص از  حقوق 
های نجومی مچ گیری نیست.ابتدا به ریشه ها برای آسیب شناسی و اصالح قوانین 

می پردازیم و البته در ادامه مصادیق تخلف را هم به مردم معرفی خواهیم کرد.
هر فرد یا شرکت بهره مند از بودجه عمومی و سهام متعلق به اموال عمومی 

در معرض بررسی مجلس خواهد بود. ان شاءاهلل.«
هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در مجلس یازدهم با هدف 
شناسایی مصادیق پرداخت های نجومی و همچنین رفع خالءهای قانونی برای 

جلوگیری از تکرار پرداخت های نامتعارف تشکیل شده است.

30 آبان، آخرين مهلت ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان كشوری
صندوق  وظیفه بگیران  و  بازنشستگان  ضروری«  »وام  ثبت نام 
آبان  ابتدای  از  که   1400-1401 سال  اول  مرحله  کشوری  بازنشستگی 
ماه آغاز شده است، پایان همین ماه ) یکشنبه، 30 آبان( به پایان می رسد.

به منظور ثبت نام این وام یک بازه زمانی 30روزه )آبان ماه( اعالم 
شده است و تنها از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی 
کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام و پس از اتمام مهلت یک ماهه 
ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از 

سایر تسهیالت، میزان حقوق و … بررسی می شود.
پس از آن با اولویت بندی و براساس میزان اعتبار تخصیصی از سوی 
واجدین شرایط  به  است  فقره  که 300هزار  تسهیالت  تعداد  عامل،  بانک 

تعلق می گیرد.
پرداخت وام ضروری سال 1401-1400 به حساب »واجدین شرایط« به 
صورت ماهانه و براساس نوبت بندی که در سایت اعالم می شود انجام خواهد 

شد که اطالعات آن پس از مشخص شدن نتایج، اطالع رسانی می شود.
طبق اعالم صندوق بازنشستگی کشوری، میزان وام ضروری در این 
دوره 12 میلیون تومان تعیین شده است و تنها به متقاضیانی پرداخت می شود 
که از طریق حساب بانک صادرات حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت 
می کنند. وام با نرخ سود چهار درصد ارائه می شود و اقساط بازپرداخت آن 

36 ماهه )ماهانه 000‘543‘3 ریال( خواهد بود.
مبلغ وام، پس از اعالم اسامی متقاضیان واجد شرایط، بر اساس اولویت 
تعیین شده به شماره حساب متقاضی در  بانک صادرات ایران واریز می شود 

و واریز وام از طریق پیامک به اطالع آن ها خواهد رسید.
افراد زیر مجاز به ثبت نام وام ضروری نیستند:

- بازنشستگانی که کمتر از یک سال از صدور حکم بازنشستگی آنها 
گذشته باشد.

- وارث ذکوری که تا سه سال آینده از فهرست وظیفه بگیران خارج 
می شود.

- متقاضیانی که حکم ترمیم حقوق در سال جاری برای آنها صادر 
نشده باشد.

در صورتی که چند نفر به عنوان وراث وظیفه بگیر باشند، وام ضروری 
تنها به یک نفر و به شرط جلب رضایت سایر وظیفه بگیران تعلق خواهد 
گرفت. به این منظور تکمیل »فرم تعهد وراث« ضروری است و تنها در 
صورت ارائه فرم تعهد وراث و تأیید مدیریت های صندوق بازنشستگی در 
مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار 

خواهد گرفت.
همچنین درخصوص وراث صغیر و محجور، ارائه اصل حکم سرپرستی 
وام  دریافت  هنگام  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دادگستری  توسط  صادره 

ضروری است.
ذکر شماره دفترکل بازنشستگی ، شماره ملی ، شماره حساب بانک 

صادرات ایران و شماره تلفن همراه برای ثبت نام الزامی است.
همچنین تاکید شده است که ثبت نام در سامانه، الزاما حقی را برای 
پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد. پس از اتمام مراحل ثبت نام 
و تسهیالت  وام ها  دیگر  دریافت  درباره  آنها  و  سوابق  متقاضیان  مدارک 
مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک 
عامل، »واجدان شرایط« تعیین شده و اسامی آن ها در سامانه اعالم می شود.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران مطرح کرد؛

چرايی سکوت مردان در برابر خشونت خانگی
ی  کز مر ی  ا ر شو بیر  د
و  نشناسی  روا نظام  زمان  سا
به  اینکه  بیان  با  کشور  مشاوره 
طور کلی تقریبا دو سوم مردان 
جهان  سطح  در  روان  اختالالت  به  مبتال 
نیستند،  درمان  و  معالجه  دنبال  به  هرگز 
گفت: این مساله به عنوان یک زنگ خطر 
برای جامعه مردان در سطح جهان محسوب 
زمانی  فقط  اغلب  مردان  چراکه  شود؛  می 
آخر  و  خط  آخر  به  می کنند  احساس  که 
و  می کنند  کمک  درخواست  رسیده اند؛  راه 
در آن زمان شاید دیگر این کمک ها موثر 
واقع نشود، به طوری که ممکن است مردان 
در آن هنگام از مکانیسم های مقابله کننده 
خودکشی  مانند  ناپذیری  جبران  و  مخرب 

استفاده کنند.
روز  با  همزمان  درتاج،  فریبرز  دکتر 
مساله  اغلب  اینکه  بیان  با  مردان،  جهانی 
سالمت روان مردان در سطح جهان نادیده 
گرفته شده و کمتر به آن توجه می شود، به 
مردان  روان  جهانی سالمت  وضعیت  بیان 
پرداخت و اظهار کرد: به گمان متخصصان، 
اصلی ترین دلیلی که نشان می دهد مردان 
بیش از آنچه گزارش می شود از مشکالت 
باالی  میزان  می برند؛  رنج  روان  سالمت 
آمار  به  نسبت  آنها  خودکشی  جهانی  آمار 
گزارش شده از اختالالت روانی مردان در 

سطح جهان است.
به فرد  الگوی منحصر  به گفته وی، 
سالمت روان و اختالف بین میزان پایین تر 
مردان  خودکشی  باالتر  نرخ  و  افسردگی 
بحران  یک  دهنده  نشان  جهان  سطح  در 
خاموش در بین مردان است و در این بین 
و  بهترین  حرفه ای،  کمک های  درخواست 
به  می تواند  که  است  راهکاری  ترین  موثر 

سالمت روان مردان کمک کند.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
طباطبایی با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی 
برای افزایش و ارتقای سالمت روان مردان، 
با این  ادامه داد: نکته مهمی که در رابطه 
راهکارها باید مورد توجه قرار گیرد تفاوت 
آمار مردان مبتال به اختالالت روانی و آمار 
خودکشی مردان در سطح جهان است که 
روانی  پریشانی  از  مردان  می دهد  نشان 
بیشتری رنج می برند اما کمک های حرفه ای 
و تخصصی الزم را دریافت نمی کنند و به 
طور واضح تر باید گفت مردن در این زمینه 

درخواست کمک نمی کنند.
در  زنان  از  بیشتر  برابر  سه  مردان 

معرض خودکشی هستند
وی با ذکر مثالی افزود: در این راستا 
شاید جالب ترین و نگران کننده ترین یافته ها 
به  حالی  در  که  است  این  در سطح جهان 
طور متوسط از میان زنان و مردان، بیشتر 
مشکالت روحی و روانی زنان  تشخیص داده 
می شوند که آمار خودکشی مردان به میزان 
قابل توجهی بیشتر از زنان است. یعنی در 

سطح جهان مردان سه برابر بیشتر از زنان در 
معرض خودکشی هستند، به طوری که طبق 
آمار جهانی در شش سال گذشته، خودکشی 
در مردان 45 تا 59 ساله در سطح جهان به 
میزان قابل توجهی به 22.2 مرگ، در 100 

هزار جمعیت افزایش یافته است.
رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران 
اختالالت تشخیص داده نشده و درمان نشده 
را شایع ترین اختالالت در مردان دانست و 
ادامه داد: از جمله این اختالالت می توان به 
اضطراب به ویژه اختالل اضطراب اجتماعی، 
اختالل وسواس فکری و عملی، سوء مصرف 
یا  فصلی  عاطفی  اختالل  الکلیسم،  و  مواد 
همان SAD و افسردگی اشاره کرد. اگرچه 
روانی  بهداشت  مشکالت  و  روان  سالمت 
یا  نژاد  جنس،  سن،  گرفتن  نظر  در  بدون 
افراد  همه  بر  می تواند  اجتماعی  پیشینه 
تاثیرات مخربی را بر جای بگذارد؛ اما اغلب 

اوقات از مردان غافل می شویم.
درتاج اختالالت روانی شایع در مردان 
و  روانی  بیولوژیکی،  عوامل  از  ترکیبی  را 
محیطی دانست و تاکید کرد که اختالالت یاد 
شده در هر دو جنس )زن و مرد( وجود دارند 
و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد؛ تاثیرات 
متفاوت این اختاللت بر مردان و زنان است.

“ننگ« دانستن درخواست کمک
این روانشناس با اشاره به »ننگ« و 
مردان  کمک  درخواست  دانستن  »عیب« 
برای حل مشکالت خود، درباره ریشه چنین 
تفکرات و باورهایی توضیح داد: این تفکرات 
طرف  از  که  هستند  کلیشه هایی  از  ناشی 
جامعه و خانواده، در هر فرهنگی در سطح 
عبارت  می رود.  انتظار  مردان  برای  جهان 
جهانی Big boys don‘t cry  به این 
معنا که یک مرد بزرگ گریه نمی کند، خود 
گویای این کلیشه ها است. از بدو تولد به طور 
باید  آموخته می شود که  پسران  به  معمول 
»، سخت و محکم باشند، احساسات خود را 
ابراز نکنند، رهبر شوند و بروز عواطف نشانه  
ضعف و نه مردانگی است«. این کلیشه ها 
چنین  باعث  که  است  چیزی  همان  دقیقا 
تفکراتی در مردان شده و به این ننگ کمک 

می کند. از این رو کسانی که به هنجارهای 
مردانه کلیشه ای پایبند هستند ممکن است 
در دریافت درمان های روانی مقاومت کنند 
و از سوی دیگر چنین تفکراتی در افزایش 
مشکالت سالمت روان مردان نیز نقش به 

سزایی دارد.
نظام  سازمان  مرکزی  شورای  دبیر   
روانشناسی و مشاوره کشور همچنین معتقد 
است که سالمت روان مردان از طرف جامعه 
به اندازه کافی جدی، رسانه ای و رایج نشده 
و در مقایسه با سالمت روان زنان از اولویت 
کمتری برخوردار است و این امر خود می 
تواند از جمله دالیلی باشد که مردان کمتر 
برای حل مشکالت خود به مشاوران مراجعه 

و درخواست کمک می کنند.
توجه«  »کمبود  اینکه  بیان  با  درتاج 
که  کند  ایجاد  را  اشتباه  باور  این  می تواند 
مردان  روان  سالمت  به  کس«  »هیچ 
موجب  نیز  آن  بیان  و  نمی دهد  اهمیت 
داوری و قضاوت از طرف دوستان و خانواده 
و اطرافیان خواهد شد و در نهایت نیز منجر 
به کاهش استفاده مردان از موثرترین راهبرد 
تصریح  شود،  می  روان  سالمت  افزایش 
از  استفاده  برای  قدم  اولین  بنابراین  کرد: 
تغییر  مردان،  روان  سالمت  راهکارهای 
روانی  بهداشت  با  رابطه  در  جامعه  نگرش 
پیرامون  قضاوت های  خصوص  به  مردان 
است.  مردان  طرف  از  کمک  درخواست 
توجه  بدون  ما  همه  که  است  این  حقیقت 
به جنسیت به حمایت حرفه ای دیگران در 

مقطعی از زندگی خود نیاز داریم.
خشونت خانگی علیه مردان عادی تر از 

آن چیزی است که تصور می شود
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  طباطبایی 
خشونت  انوع  از  یکی  را  خانگی  خشونت 
رایج علیه مردان عنوان کرد و با اشاره به 
تاثیر این خشونت ها بر سالمت روان مردان 
عمومی  تصور  این  درحالیکه  داد:  توضیح 
وجود دارد که درد ناشی از خشونت خانگی 
چیزی است که فقط زنان تحمل می کنند اما 
خشونت خانگی علیه مردان عادی تر از آن 

چیزی است که اغلب تصور می شود. آمارها و 
نظرسنجی های رسمی در برخی نقاط جهان 
نشان می دهد که زنان درصد باالیی از آسیب 
فیزیکی و همچنین کنترل عاطفی و روانی و 
اجباری را بر شریک مرد خود وارد می کنند.
ماده ای   50 ای  مجموعه  افزود:  وی 
از آخرین آمار موجود گردآوری شده توسط 
Mankind Initiative  )سازمانی که 
حمایت  خانگی  خشونت  مرد  قربانیان  از 
از  چهارم  یک  می دهد  نشان  می کند(، 
کسانی که در سال 2018 خشونت خانگی 
انگلستان گزارش  را به نیروهای پلیس در 
کرده اند مرد بودند. بر اساس داده های اداره 
ملی آمار ONS انگلیس در همان سال 16 
خود  قبلی  شریک  یا  همسر  دست  به  مرد 
جان خود را از دست داده اند و همانطور که 
Mankind اشاره می کند به ازای هر سه 
یک  و  زن  نفر  دو  خانگی  خشونت  قربانی 
توجه  قابل  نکته  اما  بود.  خواهند  مرد  نفر 
این است که 49 درصد از مردان در مقایسه 
با 19 درصد از زنان به هیچ کس نگفته اند 
که قربانی خشونت خانگی بوده اند و درصد 
 Mankind مردانی که این خشونت را به
خط  اگر  که  داشتند  اظهار  داده اند  گزارش 
کمک ناشناس نبود هرگز تماس نمی گرفتند.
رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران 
گزارش  همچنین  سازمان  این  داد:  ادامه 
می دهد که 95 درصد از تماس گیرندگانش 
از خشونت عاطفی، 68 درصد جسمی، 41 
درصد   13 مالی،  درصد   23 روانی،  درصد 
کنترل اجباری و 3 درصد از خشونت جنسی 
تحقیقات  در   Mankind می برند.  رنج 
آکادمیک در مورد اینکه چرا مردان در روابط 
خشونت بار و آزار دهنده باقی می مانند اشاره 
می کند که دالیل اصلی این امر به به نگرانی 
در مورد فرزندان با 89 درصد، عشق با 71 
درصد، ترس از ندیدن دوباره فرزندانشان با 
68 درصد، نداشتن جایی برای رفتن با 52 
درصد، خجالت با 52 درصد، عدم تمایل به 
با 46 درصد و  از مادر  دور کردن فرزندان 
تهدید به خودکشی با 28 درصد باز می گردد.

که  مردانی  روانشناس،  این  گفته  به 
خشونت را گزارش می کنند ممکن است با 
انگ اجتماعی و سایر تحقیرهای مربوط به 
به  مواجه شوند که می تواند  مردانگی خود 
عنوان یک مانع دیگر برای گزارش وضعیت 

سالمت روان مردان عمل کند.
نسبی  شیوع  اینکه  بیان  با  درتاج 
خشونت علیه مردان نسبت به زنان در بین 
مطالعات مختلف به شدت مورد مناقشه است 
و از برخی کشورها اصال داده و آماری وجود 
ندارد، این را هم گفت که برخی از محققان 
بر این باورند که در این راستا تعداد واقعی 
قربانیان مرد ممکن است بیشتر از آن چیزی 
باشد که آمارها نشان می دهند و دلیل آن به 
تعداد مردانی که خشونت علیه خود را گزارش 

نمی کنند، باز می گردد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه ها محدوديت های امتحان حضوری را رفع كنند
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: به خاطر هزینه ها وعدم 
تأمین اعتبارات رفت و آمد به کنفرانس های حضوری تقریبًا به صفر رسیده بود. در 
عین حال با کنفرانس های مجازی عماًل بستر حضور افراد برجسته بین المللی در 

کنفرانس های داخلی فراهم شد.
به  اشاره  با  کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  رئیس  احمدی«  »وحید 
بازگشایی حضوری دانشگاه ها و کم رنگ شدن نقش آموزش مجازی با توجه به 
هزینه های ایجاد زیرساخت های این نوع از آموزش گفت: کرونا شرایطی را فراهم 
آورد که ما به حوزه جدیدی از فضای مجازی برسیم البته جدید به معنای آن که 
تاکنون با آن آشنا نبوده ایم، نیست ولی حوزه ای بود که زیرساخت زیادی در کشور 
نداشت و ما به آن ورود پیدا کردیم البته ما پیش از کرونا آموزش مجازی را در 

دانشگاه ها داشتیم. 
وی در ادامه افزود: برخی از رشته ها آموزش مجازی در دانشگاه داشته اند اما 
اکنون بستر مجازی در زمینه دانشجویان، اساتید و حوزه ها گستردگی یافته است. 
از همه مهمتر ارتباط بین المللی با توجه به آموزش مجازی و بسترهای آن ایجاد 
شد. ما در ارتباطات بین الملل دارای مشکالت مالی و تحریم ها هستیم. مشکالت 
مالی موجب می شود خیلی از کنفرانس ها و ارتباطات بین المللی را نداشته باشیم. 
همچنین تحریم های بین المللی موجب می شود که افراد برجسته برای ورود به کشور 
ما و شرکت در کنفرانس ها مشکل داشته باشند. این افراد یا منع شدند یا صدور ویزا 

برای آن ها مشکل ایجاد می کند. 
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه 
ارتباطات فضای مجازی آن سدها را شکست و اکنون افراد به راحتی در کنفرانس های 
مجازی و ارتباطات بین المللی ما شرکت داشته و منعی برای آن ندارند. این موضوع 
المللی و رفع  بین  ارتباطات  احیای  بلکه  نیست  از فضای مجازی  استفاده  صرف 
حصری بود که یا خودمان برای خودمان درست کرده بودیم یا تحریم بین المللی 

برای ما ایجاد کرده بود. 
به  آمد  و  رفت  اعتبارات  تأمین  عدم  و  هزینه ها  خاطر  به  افزود:  احمدی 
کنفرانس های حضوری تقریبًا به صفر رسیده بود. در عین حال با کنفرانس های 
مجازی عماًل بستر حضور افراد برجسته بین المللی در کنفرانس های داخلی فراهم 

شد. به نظر من این ارتباطات در حوزه بین المللی می تواند ادامه پیدا کند. 
وی با اشاره به اینکه فضای آموزشی مجازی نیز یک فرصت بود، گفت: در 
این زمینه به خاطر توسعه ظرفیت ها مجبور شدیم آموزش مجازی داشته باشیم. 
البته که مشکالتی هم داریم باالخره کالس حضوری، آزمایشگاه حضوری و یا 
بود که  ایجاد کرده  را  آزمایشگاه مشکالتی  حضور دانشجو در محیط دانشگاه و 
اکنون این مشکالت می تواند مرتفع شود ولی ما می توانیم آموزش را به صورت 

ترکیبی دنبال کنیم. 
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نباید اجازه دهیم فضا و ظرفیتی 
که ایجاد شده است هم در حوزه برگزاری کنفرانس های بین المللی و هم در حوزه 
آموزش ها نادیده گرفته شوند. البته که از این پس آموزش ها ناچارا به سمت حضوری 

خواهند رفته ولی حفظ آموزش ترکیبی هم اهمیت دارد. 
به شکل  دانشگاه ها  از  بخش هایی  یک  که  دارید  توجه  داد:  ادامه  احمدی 
اتوماتیک از آموزش مجازی در آینده استفاده خواهند کرد ولی در دنیا نیز همین 
گرایش وجود دارد. اگر مشکالت کرونا و محدودیت ها برداشته شود قاعدتاً دانشگاه ها 
به سمت حضوری و فیزیکی خواهند رفت و قطعًا این شرایط نیز بهتر است ولی 
خوابگاهی،  موضوع  دارند،  حضوری  آموزش  شروع  با  دانشگاه ها  که  مشکالتی 

رستوران ها و… است. 
در  می توانند  دانشگاه ها  گفت:  علمی کشور  تحقیقات سیاست  مرکز  رئیس 
زمینه آموزش های مجازی و امتحانات حضوری رفع محدودیت کنند. زیرا برگزار 
شدن آموزش مجازی به خودی خود مزیت نیست فقط باید از آن به عنوان یک 
این که یک استاد در کنار آموزش حضوری می تواند  ظرفیت استفاده کرد. مثاًل 
از اثر آموزش مجازی هم استفاده کند، خوب است. ولی ما با کرونا ناچارا از بستر 
مجازی صرف استفاده کردیم البته در همه جای دنیا هم همین طور بوده و قطعا 

آموزش حضوری بهتر است. 

دستگیری كالهبردار ۲۷0 میلیاردی در فرودگاه
 رئیس پلیس بین الملل ناجا از دستگیری کالهبردار 270 میلیاردی خبر داد و گفت: 
متهم هنگام ورود به کشور در یکی از فرودگاه های بین المللی بازداشت و تحویل مراجع 

قضائی شد.
سردار هادی شیرزاد در این باره گفت : در پی اعالم مقامات قضائی مبنی بر شکایت 
از فردی به اتهام کالهبرداری و اینکه هم اکنون در خارج از کشور اقامت دارد، موضوع 
دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس بین الملل ناجا و متعاقبا اعالن قرمز وی در 
سطح بین الملل صادر شد. وی در ادامه توضیح داد: این متهم با سوءاستفاده از اعتماد 
شاکی مبنی بر اینکه مبلغ 900 هزار دالر )معادل 27 میلیارد تومان( از وی دریافت کرده 
تا در قبال آن زمینی را برای شاکی خریداری کند، لیکن با خلف وعده، مبلغ را به نفع خود 
ضبط و به یکی از کشورهای منطقه متواری می شود. رئیس پلیس بین الملل ناجا افزود: 
این کشورها درخواست  اینترپل  از  برخی کشورهای همسایه  در  تردد متهم  به  توجه  ا  ب
شناسایی و بازداشت متهم صورت گرفت.براساس گزارش سایت پلیس، سردار شیرزاد با 
اشاره به تالش ماموران اینترپل تهران در ردیابی و همچنین انعکاس تحت تعقیب بودن 
وی به مرزهای ورودی کشور خاطرنشان کرد: با همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه، متهم 
هنگام ورود به کشور در یکی از فرودگاه های بین المللی کشور بازداشت و برای ادامه روند 

رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

عجیب ترين سرنوشت برای يک زن خیانتکار
سرخورده و شرمنده به شهرام بازگشتم و درست زمانی که تصمیم گرفتم گذشته را 

جبران کنم و با پنهان کردن خیانتم به زندگی با همسرم ادامه دهم او نیز بر اثر بیماری 
درگذشت.    

خیانت زنانه کار دست زن تهرانی داد. این زن وقتی شوهرش در بستر بیماری بود 
دست به خیانت زنانه زد و زمانی برای جبران خیانت زنانه پشیمان شده بود که شوهرش 
فوت کرد. این زن جوان از خیانت زنانه پشیمان بود ولی راهی برای جبران گذشته های 

تلخ پیدا نمی کرد. خیانت زنانه این زن با ندیم زندگی اش را به تباهی کشاند.
با »ندیم« در یکی از شبکه های اجتماعی آشنا شدم. ظاهر جذابی داشت و از من 
جوانتر بود. به او در مورد تاهلم چیزی نگفتم و تبادل پیام و ارتباط تصویری بین ما آغاز 
شد. مدتی که از این ارتباط پنهانی گذشت،  ندیم پیشنهاد داد برای دیدنش به تهران بیایم. 

برای همسرم که در بستر بیماری بود بهانه ای تراشیدم و راهی تهران شدم.
زن تهرانی دست به خیانت زد

ندیم مرا با خود به خانه ای در یکی از محالت شمال تهران برد. او و برادرش در آن 
محله سرایدار خانه های گرانقیمت بودند. او چندین روز مرا در آنجا نگه داشت و به مدیر 
ساختمان هم؛ مرا به عنوان همسرش معرفی کرد. باورم شده بود که این رابطه برای او 
نیز جدی می باشد و کلی برنامه توی ذهنم چیدم که چطور طالق بگیرم و با ندیم ازدواج 
کنم. بدون احساس تعهد به همسر بیمارم که در خانه بی خبر از همه جا انتظارم را می 

کشید روزها با ندیم ماندم و تن به خواسته هایش دادم.
چند وقتی که گذشت یک روز ندیم به من پیشنهاد داد برای خرید به بازار تهران 
برویم. من هم با خوشحالی قبول کردم و راهی بازار شدیم. مدتی که در بازار گشتیم 
ندیم از من خواست مقابل یکی از مراکز خرید منتظرش بمانم. من هم آنجا ایستادم. 
غافلگیرم  با خرید یک هدیه خاص  دارد  ندیم خیال  فکر می کردم  و  بودم  زده  ذوق 
کند. یک ساعتی که از رفتنش گذشت و خبری نشد به تلفن همراهش زنگ زدم اما 
تلفنش خاموش بود. باورم نمی شد اما ندیم مرا آنجا رها کرده بود. درست مثل یک 
وسیله بی مصرف که چند روز از آن استفاده کرده بود و حاال که دلش را زده بودم مرا 

در شلوغی خیابان رها کرده بود.
من عاشق او شده بودم و به خاطر این عشق از شهر خودم راهی تهران شدم همسر 
بیمارم را فریب دادم و مثل یک همسر چندین روز در کنار ندیم بودم و او مرا درست مثل 

یک وسیله مصرفی دور انداخته بود.
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چرا داستان کمبود تراشه ادامه دارد؟
صنعت نیمه هادی پیشرفت زیادی کرده است؛ اما چرا نمی تواند تراشه های 
گذشت  با  کند؟  تولید  را  جهان  در  موجود  هوشمند  دستگاه های  برای  افی  ک
نزدیک به دو سال از اختالالت ناشی از بیماری کرونا، کمبود شدید تراشه های 
بی شمار  محصوالت  و  لپ تاپ ها  و  هوشمند  گوشی های  قلب  که  امپیوتری  ک

تأثیر می گذارد. تولیدکنندگان سراسر جهان  بر  دیگری هستند، همچنان 
کاهش  به دلیل  اخیر  ماه های  در  خودروسازان  آرس تکنیکا،  ه گزارش  ب
فروش به توقف تولید مجبور شده اند؛ زیرا نمی توانند به اندازه ی کافی خودرو 
بسازند. این کمبود قطعات بر صنایع مختلف، از کنسول های بازی و تجهیزات 
شبکه گرفته تا تجهیزات پزشکی تأثیر گذاشته است. در ماه اکتبر، اپل کمبود 
این  که  داد  هشدار  اینتل  و  دانست  خود  مالی  نتایج  کاهش  عامل  را  راشه  ت

مشکل احتماال تا سال 2023 ادامه خواهد داشت.
به طور خالصه، زنجیره ی تأمین نیمه هادی ها دچار مشکالتی شده است 
از آنچه  که ریشه های عمیقی دارند و رفع آن ها آسان نیست. تقاضا سریع تر 
مسئله  این  است.  افزایش  حال  در  دهند،  پاسخ  می توانند  تراشه  ازندگان  س
به خصوص برای اجزای اساسی محصوالت هوشمند مشکل ساز می شود. برایان 

IC Insights می گوید: ماتاس، معاون تحقیقات بازار در 
پس از توقف اقتصاد جهانی در دوران شیوع بیماری کرونا، مدتی طول 

کشید تا زنجیره ی تأمین بتواند دوباره به حالت اول خود بازگردد.
در 2020، زمانی که کرونا باعث رونق بعضی کسب وکارها شد، صنعت 
صنعت  انجمن  گزارش  طبق  داشت.  را  جهش  یک  انتظار  پیش  از  راشه  ت
فروش   ،)Semiconductor Industry Association( یمه هادی  ن
تراشه در سراسر جهان در سال 2019 حدود 12 درصد کاهش یافته بود؛ اما 
در دسامبر همان سال، پیش بینی شد فروش جهانی 5٫9 درصد در سال 2020 

و 6٫3 درصد در سال 2021 رشد خواهد کرد.
در واقع، آخرین آمار نشان می دهد فروش بین آگوست 2020 تا آگوست 
2021 حدود 29٫7 درصد رشد کرده است. عموما فناوری هایی مانند رایانش 
اکنون در دورانی  این قطعات هستند. همچنین،  5G متقاضی اصلی  بری و  ا
خانگی  لوازم  تا  گرفته  خودرو  از  محصوالت  انواع  در  تراشه ها  از  که  هستیم 

استفاده می شود.
هواوی،  مانند  چینی  شرکت های  علیه  آمریکا  تحریم های  ر این میان،  د
برخی شرکت های  تجهیزات شبکه،  و  پیشرو گوشی های هوشمند  تولیدکننده 
چینی را بر آن داشت که تا حدممکن قطعاتشان را احتکار کنند. دیوید یوفی، 
اینتل می گوید: استاد دانشکده بازرگانی هاروارد و عضو سابق هیئت مدیره ی 
و  یافته  ادامه  پیشرفته  فناوری  دارای  محصوالت  برای  تقاضا  فزایش  ا
بسیاری از این موضوع شگفت زده هستند. این افزایش تقاضا ناشی از دورکاری 

الکترونیک است. تغییر به سمت تجارت  و 
چند  تراشه،  کمبود  مشکل  پایان  برای  که  بودند  کرده  پیشنهاد  عده ای 
جدید  کارخانه های  که  است  این  حقیقت  اما  شود؛  تأسیس  جدید  ارخانه ی  ک
تراشه سازی میلیاردها دالر هزینه در پی دارند و ساخت و تجهیز آن ها سال ها 

طول می کشد. یوفی درباره ی این موضوع می گوید:
کارخانه های  و  می کشد  طول  سال  دو  حدود  جدید  کارخانه ی  اخت  س

بسیار بزرگ تر و بسیار گران تر و بسیار پیچیده تر شده اند.
اعالم  سونی  و   TSMC نیمه هادی  تولید  شرکت  جاری،  هفته ی  ر  د
قطعات  تولید  قابلیت  با  کارخانه ای  ساخت  برای  دالر  هفت میلیارد  ردند  ک
 ،2024 سال  پایان  تا  شرکت  این  اما  کرد؛  خواهند  سرمایه گذاری  دیمی تر  ق
تولید تراشه ها را آغاز نمی کند. اینتل نیز در حال سرمایه گذاری روی چندین 

مدل جدید پیشرفته است؛ اما کار آن ها نیز تا سال 2024 شروع نمی شود.
که  دارد  وجود   ASML نام  به  شرکت  یک  تنها  می گوید  وفی  ی
را  پیشرفته  تراشه های  برای ساخت  موردنیاز  فرابنفش  لیتوگرافی  ماشین های 
کند  تولید  کافی  سرعت  با  را  دستگاه ها  این  نمی تواند   ASML و  می سازد 
یکسان  تراشه ها  همه ی  که  است  این  دیگر  مسئله ی  شود.  برآورده  تقاضا  ا  ت

نمی شوند. اخته  س

آموزش  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  عاون  م
سالمت با توجه به فضای تبلیغاتی و مجازی موجود، 
نسبت به گذشته پیچیدگی های خاصی پیدا کرده است.

کمال حیدری در جلسه »هم اندیشی علل تردید و 
تاخیر واکسن و مطالعات انجام شده« در کمیته علمی، 
مشورتی آموزش و ارتقای سالمت، گفت: جامعه در این 
فکر است که در حوزه سالمت به »که« اعتماد کند و 

اطالعات الزم را برای اقناع از کجا بگیرد.
اطالع  افزود:  بهداشت  وزارت  بهداشت  عاون  م
رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم منجر به تغییر 
نگرش در افراد و تغییر رفتار در جامعه می شود. بنابراین 
نیاز به یک حرکت عالمانه با پایه علمی قوی داریم تا 

آموزش ها تاثیرگذار شود.
حیدری ادامه داد: امروزه آموزش سالمت باید به 
هنر و علوم اجتماعی و رفتاری، علوم روانشناسی گره 
بخورد تا برنامه ها، مدل ها و الگوهای ما تاثیرپذیری 

پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه باید به مرحله ای برسیم تا 
مباحث نهادینه شوند، گفت: راههای نرفته زیادی در 
آموزش سالمت داریم. اگر آموزش مبتنی بر نیاز جامعه 
باشد اثرگذاری بیشتری دارد که در جریان اپیدمی کرونا 

این نیاز و راه را تجریه کردیم.
در این برنامه که به صورت وبینار برای گروه های 
آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه های علوم پزشکی 
برگزار شد جمعی از روسای مراکز پژوهشی، اعضای 
اعضای  پزشکی،  علوم  های  دانشگاه  علمی  یات  ه
ارائه  به  و  داشته  حضور  پزشکی  علوم  رهنگستان  ف

نقطه نظرات خود پرداختند.

معاون وزارت بهداشت:

فضای مجازی و تبلیغی، آموزش سالمت را پیچیده تر کرده است
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ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خبر داد؛
تشدید برخورد با خودروهای آالینده و دودزا 

در تهران
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشدید برخورد با خودروهای 

آالینده و دودزا در تهران خبر داد.

آالینده،  با خودروهای  برخورد  درباره تشدید  سردار محمدحسین حمیدی، 
دودزا و دارای نقص فنی گفت:  خودروهای دارای نقص فنی و آالینده هم هوا را 

آلوده می کنند و هم باعث بروز حوادث رانندگی می شوند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 138 هزار خودروی دارای 
عیب و نقص فنی و آالینده جریمه شده اند، گفت: از این تعداد 1750 دستگاه خودرو 

نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه این طرح در تمام سطح شهر 
تهران اجرا می شود، اظهار کرد:  در اجرای این طرح هم دوربین ها و هم ماموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشته و با خودروهای فاقد معاینه فنی و نیز 
خودروهایی که دارای معاینه فنی بوده اما آالینده بوده یا دارای نقص فنی باشند، 

برخورد خواهند کرد.
وی در مورد معاینه فنی موتورسیکلت ها نیز گفت:  طرح برخورد با خودروهای 
فاقد معاینه فنی عمدتا بر خودروهای سنگین و سبک نظارت داشته و سیستم 

نظارت بر معاینه فنی موتورسیکلت ها کارایی ضعیفی دارد.
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نایب رییس کمیسیون 
تاق  ا غیرنفتی  ادرات  ص
گفت:  ن  ا یر ا نی  گا ر ز ا ب
ایجاد  با  تومانی   4200 ارز  حذف 
رقابت در عرضه کاال، موجب تعادل 

در بازار می شود.
مصطفی موسوی اظهار داشت: 
ارز  حذف  موافق  خصوصی  خش  ب
4200 تومانی است زیرا تک نرخی 
به  را  تجارت  تسهیل  ارز،  شدن 

دنبال دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه تک 
نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت 
کند،  می  واگذار  بازار  به  را  االها  ک
تصریح کرد: این روند می تواند با از 
میان برداشتن رانت و فساد، عرضه 
و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.

عرضه  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
ارز 4200 تغییری را در بازار کاالها 
ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم 
نشده است، ادامه داد: با وجود این 
با  نهایی  محصوالت  هم  باز  رخ  ن
قیمت بازار به دست مصرف کننده 

می رسد.
نایب رییس کمیسیون صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه 
موجب  تومانی   4200 ارز  حذف 
فزایش قیمت کاالها نخواهد شد،  ا
نرخی  تک  البته  کرد:  اطرنشان  خ
قانون  اصالح  نیازمند  ارز،  ردن  ک

واردات و صادرات نیز است تا چرخه 
در  تعادل  ایجاد  به  تقاضا  و  عرضه 
قیمت کاالها کمک کند و کمبودی 

در مایحتاج کشور به وجود نیاید.
بخش  ینکه  ا بیان  با  ی  و
با  را  بازار  نیاز  تواند  می  خصوصی 
اظهار  تامین کند،  به موقع  واردات 
ارز 4200 تومانی به  داشت: حذف 
و  صادرات  روند  در  تسهیل  یجاد  ا
واردات برای بخش غیر دولتی نیاز 
دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام 

به واردات کنند.
موسوی تصریح کرد: با فراهم 
شدن امکان واردات کاالها از سوی 
تعادل در  ایجاد  بخش خصوصی و 
به  بازار  در  رقابت  تقاضا،  و  عرضه 
می  سرعت  به  که  آید  می  جود  و
را  اساسی  کاالهای  قیمت  واند  ت
نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.

الیحه »تامین مطمئن کاالهای 
و  دارو  دائمی،  نهاده های  اساسی، 
سیاست های  و  پزشکی  تجهیزات 
معیشت  از  حمایت  برای  جبرانی 
اقشار آسیب پذیر« با قید دو فوریت 
تقدیم مجلس شد که البته مجلس 

با فوریت آن موافقت نکرد.
این الیحه با توجه به افزایش 
دلیل  به  اسالمی  کاالهای  قیمت 
رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی 
کاالهای  کافی  تامین  هدف  با  و 

و  دارو  دامی،  نهاده های  اساسی، 
ز  ا حمایت  و  پزشکی  تجهیزات 
معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک 

پرداخت یارانه، تهیه شده است.
است  آمده  الیحه  ین  ا در 
کاالهای  واردات  اعتبار  سقف  که 
اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که 
در بودجه هشت میلیارد دالر تعیین 
شده است را به مبلغ 12 میلیارد و 

600 میلیون دالر افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده 
آثار  جبران  افزایش،  این  از  هدف 
منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی 
نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی 
و بروز خشکسالی امسال و اطمینان 
و  اساسی  کاالهای  کافی  تامین  از 
دارو و تجهیزات  دائمی،  نهاده های 

پزشکی است.
همچنین در ماده دیگر الیحه 
مذکور به دولت اجازه داده شده در 
نهاده های  ارز  نرخ  تغییر  صورت 
محل  از  اساسی  کاالهای  و  دامی 
نرخ  تغییر  از  حاصل  درآمدهای 
کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین 
می شود، 270 هزار ریال به حساب 
واریز  یارانه ها  هدفمندی   سازمان 
به  یارانه  پرداخت  صرف  تا  شود 
افراد مشمول شود و چنانچه کافی 
 270 سقف  تا  را  مابه التفاوت  نبود 
تبصره  محل  از  ریال  میلیارد  هزار 

14 قانون بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه 
در زمان بررسی فوریت این الیحه 
در صحن مجلس گفت: اجازه دهید 
یارانه را به سمت پرداخت مستقیم 
قیمت  ینکه  ا به  توجه  با  ببریم. 
دریافت  ترجیحی  ارز  که  کاالهایی 
می کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ 
امسال  مهر  تا  مهر سال گذشته  از 
بیش از 150 درصد رشد داشته است، 
یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در 
به  و  نمی شود  دیده  مردم  زندگی 

تدریج کمرنگ تر می شود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: 
با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی 
دامی،  نهاده های  برای  همچنان 
از  می شود،  پرداخت  دارو  و  گندم 
مجلس اجازه می خواهیم برای دارو و 
تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، 
این ارز همچنان تخصیص داده شود 
اما میزان یارانه  نهاده های دامی به 
واریز  محرومان  از  حمایت  حساب 
شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد 
برای چهار دهک میزان بیشتری از 

یارانه را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این 
داده  اجازه  ما  به  امسال  برای  بوده 
ارز  جویی  صرفه  مابه التفاوت  شود 
4200 تومان را به طور مستقیم به 

مردم پرداخت کنیم.

۵0۷ میلیارد ريال تسهیالت بانک توسعه تعاون
 به سه طرح استان خوزستان

معاون استانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون در بازدید از 
سه طرح مورد حمایت بانک در خوزستان با قابلت اشتغال زایی 

455 نفر در جریان پیشرفت طرح ها قرار گرفت.
معاون  تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازاریابی  و  ها  استان  امور  در  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
طی بازدید از هتل اهوازیان اهواز اظهار داشت: این هتل پنج 
ستاره با سرمایه گذاری 2500 میلیارد ریالی در حال انجام می 

باشد که ضمن تقویت زیرساخت های گردشگری استان، قابلیت 250 نفر اشتغالزایی به 
صورت مستقیم را داراست.

وی با کسب اطالع از 82 درصد پیشرفت فیزیکی گفت: بانک توسعه تعاون در مرحله 
اول تامین مالی، 450 میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع 
داخلی به صورت ترکیبی تصویب نموده که تاکنون 365 میلیارد ریال از این مبلغ بر اساس 

پیشرفت فیزیکی پرداخت گردیده است و مابقی نیز پرداخت خواهد گردید.
وی افزود: درخواست 400 میلیارد ریال تسهیالت جدید هتل نیز در دست بررسی 

است و در صورت تصویب اجرایی خواهد شد.
وی در بازدید از مجموعه ورزشی مگافیت گفت: این مجموعه در دو طبقه با زیربنا 
1200 متر مربع با مدرنترین تجهیزات ورزشی شامل باشگاه تناسب اندام ، بوکس ، سونا 
بانک  که  است  ایجاد شده  ریال  میلیارد   350 گذاری  سرمایه  ارزش  با  و…  ، جکوزی 
میزان 17 میلیارد ریال از محل منابع داخلی طرح اشتغال فراگیر جهت خرید تجهیزات 

مشارکت نموده است.
معادی خاطر نشان کرد: این طرح ورزشی سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای 45 

نفر گردیده است.
از  بازدید  بازاریابی طی  امور استان ها و  بانک توسعه تعاون در  معاون مدیرعامل 
سردخانه شرکت رفاه پخش ایرانیان گفت: این سردخانه با ارزش سرمایه گذاری 178 میلیارد 
ریال در حال تکمیل است که فاز اول آن تا پایان سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: 40 میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع 

داخلی به صورت ترکیبی برای احداث بنا و تجهیزات سردخانه پرداخت گردیده است.
این  اسمی  ظرفیت  گفت:  طرح  فیزیکی  پیشرفت  درصد   88 از  اطالع  با  معادی 
طرح  تکمیل  با  مستقیم  صورت  به  نفر   150 اشتغالزایی  و  است  تن   3000 سردخانه 

هدفگذاری شده است.
در این بازدیدها احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب، حمیدرضا البرزی مدیر 
امور اعتباری، یونس کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار، جلیل کرمی 
برجوئی مدیر شعب استان خوزستان و مصطفی منتظری رئیس اداره کل مدیریت ریسک 

نیز حضور داشتند.

بانک اقتصادنوين بیش از ۱0۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنايع 
پیشران پرداخت كرده است

بانک  روابط عمومی  از  نقل  به  نیوز  درآمد  گزارش   به 
میلیارد  میلیون و 46 هزار و 50  بانک یک  این  اقتصادنوین، 
ریال تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی پرداخت کرده 
موتور  عنوان  به  پیشران  مالی صنایع  تامین  میان  این  در  که 
محرک اقتصاد، با هدف اشتغالزایی، رفع محرومیت از مناطق 
ارزآوری در شرایط تحریمی در صدر  کمتر برخوردار کشور و 

سیاست های تامین مالی این بانک قرار گرفته است.
صنعت نفت )نفت، گازی و پاالیش و پتروشیمی( بزرگ ترین و موثرترین صنعت 
ایران است که نقش مهمی در تامین انرژی بخش های صنعتی و خانگی دارد و حیات اغلب 
صنایع و گردش اقتصاد ایران وابسته به این صنعت است. از این رو این صنعت بیشترین 

سهم را از تسهیالت بانک اقتصادنوین به خود اختصاص داده است.
صنعت خودرو نیز که به دلیل وابستگی صنایع پسین و پیشین به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود و نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می کند رتبه دوم 
را در میان صنایع هدف بانک اقتصادنوین برای تامین مالی در اختیار دارد. صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشتی، فلزات اساسی، فناوری اطالعات و ارتباطات و لوازم خانگی نیز در رتبه 

های بعدی از نظر تامین مالی توسط این بانک قرار دارند.
بانک اقتصادنوین حمایت از صنایع پیشران در جهت تقویت تولید و اشتغال ملی را 
اصلی ترین رسالت خود می داند و توانسته است در دو سال گذشته به پشتوانه اعتماد مشتریان 

با رشد 3 برابری در حجم عملیات، نقش موثری در تامین مالی صنایع مولد داشته باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران: 
اقدامات اين بانک در زمینه ترويج اقامه نماز گسترده بوده است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: اقدامات این بانک در 
سال های اخیر در زمینه ترویج اقامه نماز بسیار گسترده و قابل 
توجه بوده است و در حال حاضر به عنوان یکی از دستگاه های 

برتر کشور در این بخش شناخته می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
شورای  جلسه  ششمین  در  مطلب  این  بیان  با  هلل گانی 
سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی که با موضوع “ارائه راهکارهای خالقانه و مبتکرانه در زمینه ترویج اقامه نماز” با 
حضور حجت االسالم والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دکتر عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و مشاورین ایشان و روسای دستگاه های اجرایی تابعه 
وزارتخانه در محل شیرخوارگاه و خانه نوباوگان شبیر برگزار شد، افزود: اقدامات سال های 
اخیر  بانک رفاه کارگران در زمینه ترویج اقامه نماز، باعث شده است تا این بانک در سه دوره 

به عنوان بانک و دستگاه اجرایی برتر استان تهران در این بخش شناخته و معرفی شود.
وی به اقدامات بانک رفاه کارگران در زمینه ترویج اقامه نماز پرداخت و گفت: از 
جمله این اقدامات می توان به تشکیل کارگروه مجازی، برگزاری جلسات هم اندیشی، تولید 
پادکست های تبلیغی، برگزاری مسابقه های کتاب خوانی و نقاشی، برگزاری جلسات تخصصی، 

تشکیل شورای رسانه ای و…. با موضوع اقامه نماز، اشاره کرد.
هلل گانی در پایان از “راه اندازی تلویزیون اینترنتی” تحت عنوان راهکاری موثر در 
برنامه های  تلویزیون، می  توان  این  راه اندازی  با  برد و گفت:  نام  نماز  اقامه  ترویج  زمینه 

ترویجی در زمینه اقامه نماز را بر بستر اینترنت پیش برد.

هشدار بانک سینا نسبت به سوء استفاده سودجويان از نام اين بانک در 
پیام رسان تلگرام

بانک سینا در اطالعیه ای نسبت به بهره گیری غیر قانونی 
افراد سودجو از برند و نام تجاری بانک در راستای ترویج التاری 

و قرعه کشی در پیام رسان تلگرام به هموطنان هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در روزهای اخیر، 
یک کانال تلگرامی با استفاده غیر قانونی از نام این بانک و در 
ازای اظهار به پرداخت وجه نقد به افراد، اقدام به عضوگیری و 
جذب کاربر در این کانال می نماید که به هیچ عنوان، ارتباطی 

با بانک سینا ندارد.
گروه  و  کانال  هیچ  در  سینا  بانک  است:  شده  تاکید  قاطعانه  اطالعیه  این  در 
قانونی  مجاری  از  موضوع  اینکه  و ضمن  ندارد  ای  رسانه  و  فعالیت خبری  تلگرامی 
در حال پیگیری است، از کاربران شبکه های اجتماعی درخواست نموده در صورت 
فضای  سودجویان  فریب  و  کرده  عمل  هوشیاری  با  هایی  گروه  چنین  به  دعوت 

نخورند. را  مجازی 

»صحنه« با همت بانک پاسارگاد صاحب مدرسه جديد شد
برای  برابر  ایجاد فرصت  در راستای محرومیت زدایی و 
مدرسۀ  افتتاح  آئین  کشورمان،  عزیز  دانش آموزان  تحصیل 
»شهید مفتح« که با حمایت های مالی و معنوی بانک پاسارگاد 
در روستای »صحنه« از توابع شهرستان آق قالی استان گلستان 
ساخته و تجهیز گردیده است با حضور مدیران بانک پاسارگاد و 

مسئوالن محلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در ادامه پیشبرد 

اهداف واالی بانک پاسارگاد در توسعۀ فرهنگ و آموزش کشور، طی مراسمی با حضور دکتر 
مجید قاسمی مدیرعامل و تعدادی از مدیران بانک پاسارگاد، مسئوالن آموزش و پرورش 
استان و جمعی از خیرین و مقامات محلی شهرستان آق قال، مدرسۀ چهارکالسۀ شهید 
مفتح در مقطع متوسطۀ اول، در روز چهارشنبه مورخ 26آبان 1400 در روستای »صحنه« 
از توابع شهرستان آق قالی استان گلستان افتتاح شد. این مدرسه با 745مترمربع فضای 
آموزشی در قالب چهار کالس درس و 200 مترمربع محوطه، در این روستای سیل زده آماده 
و تجهیز شده و در اختیار بیش از 110 دانش آموز عزیز این منطقه که از فضای آموزشی 

ایمن و استاندارد محروم بودند قرار گرفت.
دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در حاشیۀ مراسم افتتاح این مدرسه در 
پاسخ به خبرنگار صداوسیمای استان، ضمن تشکر از همراهی و پیگیری های مسئوالن 
شهرستان آق قال و مدیران آموزش و پروش این منطقه اظهار داشت؛ بانک پاسارگاد از 
میان 85 مدرسه ای که با وقوع سیل در مناطق مختلف کشور دچار آسیب جدی شده 
و از بین رفته بودند، نوسازی و ساخت 30 باب مدرسه را تقبل کرد که ساخت سه باب 
آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  قاسمی  دکتر  شد.  برنامه ریزی  آق قال  شهرستان  در  آن ها  از 
کل مدارس ساخته شده توسط بانک پاسارگاد عنوان داشت که در راستای فعالیت های 
تعداد 43 مدرسه و17 کتابخانه در سراسر کشور احداث  بانک  این  اجتماعی  مسئولیت 
شده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مدارس و امکانات آموزشی بتواند 
فرزندان این خطه را که مملو از استعداد، مهربانی و عشق به وطن هستند، برای مدیریت 

آینده کشور آماده و تربیت کند.

رونق اشتغال با تعريف طرح های پیشران در صنعت نفت
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعریف 
و اجرای طرح های پیشران در صنعت نفت می تواند رونق اشتغال را به دنبال داشته 
باشد، گفت: در کنار طرح های پیشران جدید، اتمام پروژه های نیمه کاره می تواند به 

رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
حمید حسینی با تاکید بر اینکه توجه به طرح های پیشران از سال های گذشته 
مطرح بوده، افزود: اجرای این طرح ها در صنایعی مانند نفت، مسکن و راه آهن 

می تواند به عنوان محرکی برای اقتصاد به شمار رود.
وی با اشاره به ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی از سوی وزیر اقتصاد، ادامه داد: در 
بخشی از این نقشه راه، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه های 
اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه ها با 
ضمانت صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارها برای ایجاد رشد اقتصادی 

غیرتورمی مطرح شده است.
و  انجامیده  اشتغال  ایجاد  به  پیشران،  طرح های  اجرای  حسینی،  گفته  به 
گردش مالی را به همراه دارد که می تواند بقیه صنایع را فعال کرده و توسعه را 

به دنبال داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، باید شرایط 
مناسب اجرای این طرح ها فراهم شود، زیرا به دلیل تحریم های اقتصادی جذب 

سرمایه خارجی با مشکل همراه است.
این عضو اتاق ایران گفت: در کنار طرح های پیشران جدید که در اقتصاد 
اقتصادی و کنترل  نیمه کاره می تواند به رونق  اتمام پروژه های  تعریف می شود، 

تورم کمک کند.
وی اضافه کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام به دلیل حبس سرمایه در آنها، 
امکان گردش مالی ندارند و با تکمیل آنها این سرمایه به بخش مولد اقتصاد باز 

می گردد که می تواند در رشد اقتصادی و کنترل تورم نقش آفرینی کند.
هفته گذشته نقشه راه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برای رشد غیرتورمی 

منتشر شد.
باالترین  از  یکی  در  سیزدهم  دولت  که  شده  تاکید  راه  نقشه  این  در 
سر  بر  درآمدسرانه  نقاط  پایین ترین  از  یکی  و  ایران  تاریخ  در  تورم  نقاط 

است. کارآمده 
در این شرایط کشور نیازمند الگوی کالن با محوریت مهار تورم و تقویت 
تولید و رشد اقتصادی است و برای دستیابی به رشد اقتصادی البته کنترل تورم، 

برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد ضروری است.
در این شرایط که اغلب افراد از گرفتار آمدن اقتصاد کشور در چرخه رکود 
تورمی صحبت می کنند، می توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف 

رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، 

سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای باید اقدام کرد.
در گام نخست باید مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی )تقویت 
پولی و تشویق صادرات(، مدیریت مصارف و حذف  پیمان های  تهاتر تجاری و 

سوداگری ارزی و اصالح انتظارات ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرد.
مدیریت  در حد 2درصد،  بانکها  ترازنامه  رشد  کنترل سریع  بعدی  گام  در 
نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر 

ابزارهای پولی و اعتباری در اولویت قرار دارد.
در آخرین گام نیز کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، 
شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای 

انضباط بودجه ای در دستور کار قرار دارد.
البته تاکید شده که سیاست های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در 

بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
ساختن  پذیر  پیش بینی  اقتصاد  وزارت  پیشنهادی  راهبرد  میان  این  در 
سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای 
کسب وکار،اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، باالبردن هزینه 
تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی، مالیات ستانی از 
فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره تولید و سایر 

تدابیر تسهیل تولید است.
بیشترین  با  تولید  پیشران  ابرپروژه های  بر  تمرکز  بعدی  راهبرد  همچنین 
پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای 
پیشران،تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه های اقتصادی با 
مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه ها با ضمانت صندوق 

توسعه ملی عنوان شده است.
صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور در این زمینه پیش از این 
نیز ثابت کرده که با اجرای طرح های پیشران مانند طرح های پتروشیمی و یا خط 
لوله گوره-جاسک، عالوه بر اجرای طرح های کلیدی صنعت نفت، امکان تحریک 

اقتصادی را می تواند ایجاد کند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

تجارت آسان تر با تک نرخی شدن ارز
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت پس از نوسانات شدیدی که روز پنجشنبه گذشته به دلیل 
نگرانی سرمایه گذاران از برداشت هماهنگ بزرگترین اقتصادهای جهان 
از ذخایر نفتشان برای پایین بردن قیمتها پیدا کرده بود، در معامالت روز 

جمعه افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت 53 سنت معادل 0.7 درصد افزایش یافت 
و به 81 دالر و 77 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه 
به پایینترین حد شش هفته اخیر نزول کرده بود اما نهایتا با 1.2 درصد 

افزایش بسته شد.
در  تحویل  برای  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  معامالت  بهای 
به 79 دالر و 50 سنت در هر بشکه  یافت و  افزایش  دسامبر 49 سنت 
رسید. شاخص نفت آمریکا در معامالت روز گذشته بیش از دو دالر نوسان 

داشت اما با افزایش بسته شد.
هر دو شاخص قیمت نفت برنت و نفت آمریکا در مسیر ثبت چهارمین 

کاهش هفتگی متوالی هستند.
نوسانات بازارهای نفت در روز پنج شنبه تحت تاثیر گزارش رویترز از 
درخواست آمریکا از چین، ژاپن و سایر خریداران بزرگ نفت برای برداشت 

هماهنگ از ذخایر استراتژیکشان اتفاق افتاد.
اعالم کردند  یادداشتی  در  فیچ سولوشنز  تحلیلگران کاالی شرکت 
بازار از نظر بنیادین دچار محدودیت عرضه مانده و هر گونه آزادسازی نفت 
قابل مالحظه  میزان  به  را  توازن جهانی  است  بعید  استراتژیک  از ذخایر 
ای تغییر دهد. به این ترتیب انتظار می رود هر گونه روند کاهشی قیمتها 

محدود و موقتی باشد.
تالش دولت بایدن برای همراه کردن کشورهای دیگر در آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک خود، این سیگنال را به اوپک پالس مخابره می 
کند که باید تولید نفت خود را برای رفع نگرانیها نسبت به قیمت باالی 
سوخت در اقتصادهای بزرگ جهان شامل آمریکا، چین و ژاپن افزایش دهد.

نفت برنت امسال حدود 60 درصد رشد قیمت داشته که تحت تاثیر 
محدودیت عرضه همزمان با بازگشایی اقتصادها پس از بحران پاندمی کووید 

19 و همچنین افزایش تدریجی تولید اوپک پالس بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار منتشره نشان داد صادرات نفت عربستان 
سعودی در سپتامبر به باالترین حد هشت ماه اخیر رسیده و برای پنجمین 
ماه متوالی افزایش داشته است. این کشور در سپتامبر 6.516 میلیون بشکه 
در روز نفت صادر کرد و مجموع صادراتش با در نظر گرفتن فرآورده های 
نفتی به 7.84 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت عربستان سعودی در 
سپتامبر بر مبنای ماه به ماه 100 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 9.662 

میلیون بشکه در روز رسید که باالترین میزان از آوریل سال 2020 بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس حوزه خودرو خبر داد؛

سود ۱۷0 هزار میلیارد تومانی 
خریداران خودرو در سه سال

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 
اظهار داشت: در سه سال گذشته که قیمت گذاری دستوری بوده، خریداران خودرو 
در مجموع حداقل حدود 160 تا 170 هزار میلیارد تومان سود خاص داشته اند. 
کافی است که 30 درصد آن یعنی حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان از آن 
در اختیار دالالن حرفه ای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و 

حذف داللی شود، در بازار تنش ایجاد کنند.
امیرحسن کاکایی در مورد علل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: 
همیشه عده ای از صاحبان قدرت به دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هستند 
بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که به 
دنبال منافع خودروسازان هستند را انکار نمی کنم. اما افزایش قیمتی که اخیرا 
شاهد آن هستیم به خاطر این عنوان نیست بلکه نهاده های کالن اقتصادی 
باید توجه داشت که مجموعه قیمت ها به علت کاهش  را دارند.  تاثیر اصلی 

ارزش ریال در حال افزایش است.
از  بنابراین یکی  ارز خوب نیست.  اقتصاد و نرخ  افزود: اوضاع کلی  وی 
حوزه هایی که می توان در آن سرمایه گذاری کرد، متاسفانه بازار خودرو است. 
البته عوامل دیگر هم در افزایش قیمت خودرو موثر است. هفته گذشته قرار 
بود قیمت  خودرو افزایش پیدا کند که افزایش قیمت اعالم و بعد ملغی شد. این 

موضوع تنشی ایجاد می کند که یک شبه از بین نمی رود.
نیست.  اجرا  قابل  زودی  این  به  خودرو  واردات  کرد:  اضافه  کاکایی 
می کنند،  بررسی  را  مسئله  یک  اساسی  قانون  منظر  از  نگهبان  شورای 
که  نیست  معنا  این  به  لزوما  اما  می دهد  پاسخ  آن  بر  مبتنی  هم  مجلس 
من  نظر  از  مجلس  قانون  دارد.  مثبتی  تاثیر  می شود،  گذاشته  که  قانونی 
دستور  بلکه  نشد  ممنوع  قانون  یک  طبق  خودرو  واردات  است،  اشتباه 

دولتی بود که سال 96 صادر شد و 
نداشت.  قانون گذاری  به  ارتباطی 
شد  باعث  کشور  ارزی  مشکالت 
جلوی  ارز  مصرف  کنترل  برای  که 
واردات خودرو گرفته شد. امروز هم 
ارز کشور حل  هر زمان که مشکل 
شود، کسی نمی تواند جلوی واردات 
مشکل  هنوز  ولی  بگیرد  را  خودرو 

ارزی کشور حل نشده است.
برای  مجلس  داد:  ادامه  وی 
مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون 
اصلی  مشکل  برای  ولی  می گذارد 

بلکه مسئله  نیست  ممنوع  واردات خودرو  اصلی  ندارد. مشکل  راه حلی  هیچ 
اساسی ما کمبود ارز است. از همین روی واردات خودرو فعال اثر خاصی روی 
بازار نخواهد داشت چراکه اجرای آن دست کم تا سال آینده طول می کشد. 
به طور کلی هر تنشی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل 

تورم و نرخ دالر است.
این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از عدم هماهنگی در تصمیم گیری گفت: 
از نظر مردم که این وضعیت را تماشا می کنند، اوضاع خوب نیست. اتفاقی که 
هفته گذشته در مورد قیمت گذاری رخ داد، یک فاجعه بود. این اتفاق نشان داد 
که در مسئولین نظام هماهنگی وجود ندارد و دقیقا نمی دانند که چه می خواهند. 
وقتی یک طرح مصوبه سران قوا را می گیرد و بعد رد می شود، مردم احساس 

خطر می کنند.
آینده  تا دو هفته  ندهد  اتفاق جدیدی رخ  اگر  اضافه کرد:  وی همچنین 
قیمت ها روند کاهشی پیدا می کند، اصطالحا این وضعیت حاصل هیجان اضافه 
می کنند،  اعالم  را  باالیی  قیمت های  افراد  یعنی  است.  حباب  یک  واقع  در  و 
معنای آن خرید خودرو با این قیمت ها نیست، چون بازار خودرو در رکود است.

کاکایی با تخمین میزان سود خریداران خودرو از خودروسازی ها بیان کرد: 
در سه سال گذشته که قیمت گذاری دستوری بوده، خریداران خودرو در مجموع 
حداقل حدود 160 تا 170 هزار میلیارد تومان سود خاص داشته اند. کافی است 
که 30 درصد آن یعنی حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان از آن در اختیار دالالن 
حرفه ای قرار گرفته باشد تا اگر صحبت از آزادسازی قیمت و حذف داللی شود، 
در بازار تنش ایجاد کنند. کافی که 2 هزار نفر در  ارقام دیوار عجیب و غریب 

اعالم کنند.
وی افزود: در مجموع دالالن واردات و خودروسازی هم می توانند هیجان 
ایجاد کنند اما عمده این هیجان کار آنها نیست، اگر کار آنها بود این التهاب 
فروکش می کرد. تداوم این هیجان به معنای وجود مشکل اساسی در وضعیت 
کلی اقتصاد بوده و افزایش قیمت نمایش نگرانی مردم است که باعث ورود به 

حوز سرمایه گذاری خودرو شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر وارد شدن 3.5 میلیارد دالر به کشور 
درست باشد، قیمت دالر باید کاهش یابد و یا تثبیت شود ولی اگر درست نباشد 

از هفته آینده تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.
این کارشناس حوزه خودرو در مورد اینکه گفته می شود عدم عرضه خودروسازان 
باعث افزایش قیمت است گفت: مجموع عوامل ما را به این نقطه رسانده است. در 
سه و نیم سال اخیر با کاهش عرضه خودروسازان مواجه هستیم، یعنی از 1 میلیون 
و 600 هزار دستگاه به 600 تا 700 هزار دستگاه عرضه خودرو رسیده ایم. اما اخیرا 
کاهش عرضه قابل توجهی وجود نداشته و  کاهش عرضه در یک هفته در هفته 
دیگر جبران می شود. بنابراین تاثیر آن 
روی افزایش قیمت خودرو زیاد نخواهد 
ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  بود.وی 
موردی  طور  به  هم  خودروها  برخی 
برای  می کنند.  پیدا  قیمت  افزایش 
مثال هفته گذشته قیمت پراید افزایش 
زیادی داشت، در حالیکه قیمت برخی 
خودروها در همین هفته افزایش زیادی 
نداشته اند. در مجموع اوضاع صنعت و 
کم،  نیست؛ عرضه  بازار خودرو خوب 
است،  مبهم  آینده  و  غیرشفاف  بازار 
در نتیجه با کوچکترین اتفاقی التهاب 

ایجاد می شود.
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و  سی  سیا ن  و معا
اجتماعی استانداری خوزستان 
فضای  و  مطبوعات  گفت: 
باید  و  هستند  خوبی  ظرفیت  مجازی 
در جهت تشویق مردم به واکسیناسیون 
و اطمینان بخشی به مردم تمام تالش 

خود را بکنند.
رضا نجاتی پیش از ظهر شنبه 22 
و دومین نشست شورای  آبان در سی 
استانداری  محل  در  رسانی  اطالع 
خوزستان با بیان این مطلب اظهار کرد: 
ظرفیت  مجازی  فضای  و  مطبوعات 
تشویق  در جهت  باید  و  خوبی هستند 
اطمینان  و  واکسیناسیون  به  مردم 
را  خود  تالش  تمام  مردم  به  بخشی 
بکنند و صدا و سیما نیز در این راستا 
از افراد کارشناس در برنامه های خود 

استفاده کند.
وی افزود: در بحث واکسن حوزه 
های مختلف از جمله دانشگاه ها،مردم 
و مدارس در این زمینه حرکت کرده اند 
در  اما  رود،  می  پیش  خوبی  به  کار  و 
مقابل عده ای در تالش هستند که نه 
به واکسن بگویند که ما باید نه گفتن را 
به شکلی ظریف و کارشناسانه حل کنیم.

مردم  به  باید  داد:  ادامه  نجاتی 
اطالع رسانی شود که واکسن این نیست 
که مردم به بیماری مبتال نمی شوند اما 

آمار مرگ و میر را کاهش می دهد.
عی  جتما ا و  سی  سیا ن  و معا
اینکه  بیان  با  خوزستان  استانداری 
که  بهداشتی  نکات  با  مردم  همراهی 
در حوزه بهداشت و درمان مطرح می 
شود می تواند بسیار موثر باشد تصریح 

کرد: مدارس و دانشگاه ها در حال باز 
شدن هستند و این به این معنا نیست 
که مشکل کرونا حل شده و بیماری از 
مدیریت  موضوع  این  است.  رفته  بین 

شده است اما می تواند شکننده باشد.
یک  که  زمانی  تا  افزود:  وی 
باید  ما  دارد  وجود  کشور  در  بیمار  نفر 
احساس خطر کنیم. سرمایه گذاری در 
حوزه درمان بیماری کرونا یعنی ما همه 
جوانب آن بیماری را در نظر بگیریم و 
درپی آن در سالمت و آرامش کار خود 
مدیر  به  خطاب  کنیم.نجاتی  دنبال  را 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
گفت: در نشست بعدی شورای اطالع 
رسانی اقدامات شورا همراه با مستندات 

در قالب پاورپوینت بیان شود.
رئیس شورای اطالع رسانی استان 
با  روستاها  در  کرد:  اضافه  خوزستان 

بخشدارارن و فرمانداران هماهنگی شود 
تا مردم را به واکسیناسیون تشویق کنند.
وی تاکید کرد: در نشست بعدی 
شورای اطالع رسانی از ادارات آموزش 
اجتماعی،جهاد  رفاه  و  پرورش،کار  و 
روسای  و  جوانان  و  کشاورزی،ورزش 
دلیل  این  به  شود  دعوت  ها  دانشگاه 
اینکه جمعیت زیادی در اختیار این ها 

است و می توانند تاثیرگذار باشند.
نجاتی اضافه کرد: جهاد کشاورزی 
به  هد  خوا می  که  تی  خدما م  تما
زیرمجموعه هایش ارائه دهد باید یکی 
از شروطش بحث واکسیناسیون باشد. 
چون غالبا روستاها کشاورزر و دامپرور 
هستند و از این طریق می توانیم آمار 

واکسیناسیون را در روستا باال ببریم.
عی  جتما ا و  سی  سیا ن  و معا
استانداری خوزستان ادامه داد: مدیران 

دستگاه های ذکر شده در نشست بعدی 
حضور پیدا کنند و فرصت ده روزه ای 
به آنها داده شود که آمار واکسیناسیون 
مجموعه های زیر نظر شما این تعداد 
از  مجدد  آمار  روز  ده  از  پس  و  است 
آنها گرفته شود. و این امار و ارقام باید 

تغییر کند.
وی اظهار کرد: یک طرحی آماده 
شود که وظیفه هر دستگاه مشخص شود 
و آماری به آنها بدهیم و پس از 10 روز 
که  کنیم  دریافت  آنها  از  را  آمار جدید 
ببینیم چه تغییری در این زمینه بوجود 

آمده است.
دبیر  گزارش  بر  تاکید  با  نجاتی 
شورای اطالع رسانی به صورت مستمر 
و  آمادگی  اعالم  از  کرونا  ستاد  در 
های  برنامه  در  ها  دستگاه  همکاری 

شورای اطالع رسانی خبر داد

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان:

 مطبوعات و فضای مجازی در جهت تشويق مردم به واكسیناسیون
 و اطمینان بخشی به آنها حركت كنند

بازديد سرزده مدير مخابرات اصفهان از مركز آزادی
به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی 
در این بازدید ضمن تبریک سالروز والدت امام حسن عسگری )ع(، مراکز 
مخابراتی را خط مقدم ارائه خدمات ارتباطی دانست و گفت: جایگاه ویژه 
مراکز مخابراتی از جنبه های مختلف فنی و خدماتی بسیار ویژه است و 
این مسئله بر هیچ کسی پوشیده نیست و به همین دلیل باید روند خدمت 

رسانی بهینه به مردم عزیز در این مراکز تسریع و توسیع شود.
مضاعف  همت  با  امیدوارم  افزود:  اصفهان  منطقه  مخابرات  مدیر 
همه همکاران در بخش های مختلف فنی و اداری، بیش از پیش شاهد 
ارتقای کیفیت سرویس های مخابراتی و افزایش رضایتمندی مشترکین 

عزیز باشیم.
قربانی ارتباطات را از نیازهای ضروری جامعه امروز دانست و عنوان 
کرد: با توجه به شرایط موجود و نیاز حیاتی مشترکین به مقوله اینترنت، 
قطعی ارتباط برای مشترک هزینه باالیی دارد و ما باید عالوه بر کاهش 
بدون  که  بدهیم  را  اطمینان  این  مشترک  چنینی،به  این  های  دغدغه 
اتالف زمان و در اسرع وقت سرویس مورد نظر خود را دریافت می کند.

گفتنی است در این بازدید کارکنان قسمت های مختلف مرکز نیز 
به بیان مسائل و مشکالت خود پرداخته و از توجه مدیر مخابرات منطقه 

در جهت رفع مشکالت و دغدغه های خود تشکر و قدردانی کردند.

معارف  دانشگاه  علمی  هیئت  جذب  فراخوان  آغاز 
قرآن و عترت )ع( اصفهان

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( گفت: ثبت نام در فراخوان 
جذب هیئت علمی وزارت علوم آغاز گردید.

دکتر محسن حاج کاظمیان با بیان این مطلب گفت: فراخوان جذب 
در  پژوهشی  و  علمی  فعالیت  گسترش  منظور  به  ماه  آبان  علمی  هیئت 
علمی  هیات  جذب  مرکز  عنوان  به  علوم  وزارت  سمت  از  دانشگاه  این 

آغاز گردیده است.
با  باید  متقاضیان  فراخوان  این  در  داد:  ادامه  کاظمیان  حاج  دکتر 
http://     مراجعه به سایت مرکز جذب اعضای هیئت علمی به آدرس

mjazb.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام  نمایند.
وی افزود: متقاضیان می توانند با توجه به نیاز دانشگاه ها در رشته 

تخصصی خود می توانند سه مورد را انتخاب نمایند.
محسن حاج کاظمیان ادامه داد: متقاضیان باید دارای مدرک دکتری 
تخصصی در رشته های روانشناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم قرآن 
و حدیث، نهج البالغه و مشاوره باشند و برای ثبت نام خود اقدام نمایند.

دکتر حاج کاظمیان در ادامه فرمود: مهلت ثبت نام در این فراخوان  
در ساعت 24 روز یکشنبه 30 آبان ماه می باشد. لذا از متقاضیان درخواست 
می شود در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام و انتخاب دانشگاه مورد 

نظر خود اقدام  نمایند

پالک كوبی ۷00 هزار راس دام عشاير ايالم
 كوچ ۲ هزار خانوار عشايری به ايالم در قشالق

 مدیرکل امور عشایری استانی ایالم از پالک کوبی و هویت گذاری 
700 هزار راس دام عشایر این استان خبر داد.

تردد  و  شناسایی  کارت   7400 صدور  اعالم  ضمن  یاسمی  فرشاد 
دام برای عشایر استان ایالم، عنوان کرد:  تاکنون بیش از نیمی از دام 
عشایر استان یعنی 700 هزار راس پالک کوبی و هویت گذاری شده اند.
دلیل  به  امسال  عشایر  دام  تضمینی  خرید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسئله خشکسالی شروع شده است، افزود: تاکنون 6 هزار و 355 راس 
دام از عشایر استان به صورت تضمینی خریداری شده است و به دلیل 
ظرفیت پایین کشتارگاه ایالم قرار است 10 هزار راس دام زنده به تهران 

ارسال شود.
هزار   2 قشالق  فصل  گفت:  ایالم  استان  عشایری  امور  مدیرکل 
خانوار عشایری از چهار استان )کرمانشاه، همدان، خوزستان و لرستان( 

به ایالم کوچ می کنند.
استانی  درون  ایالم کوچ  تمام جمعیت عشایری  اینکه  بیان  با  وی 
دارند، افزود: کوچ پاییزه عشایر ایالم تا پایان آبان ماه به پایان می رسد.

مدير عامل  شركت گاز خبر داد: گازدار بیش از ۵00 
روستا در استان ايالم

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: تاکنون بیش از 500 روستا 
در مناطق مختلف استان ایالم گازدار شده است

.عباس شمس اللهی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه ایالم گفت: شرکت گاز استان ایالم در طول چند سال گذشته تعداد 

قابل توجهی از روستاهای استان را گازدار نموده است،
وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری و روستایی 

استان ایالم به ترتیب 100 و 97 درصد است.
اکنون همه  اینکه هم  بیان  با  ایالم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: گازرسانی 
و  قراردارد  مطلوبی  وضعیت  در  استان  روستایی  و  شهری  مناطق  به 
روستاهای  که  می شود  تالش  و  است  کشوری  میانگین  از  باالتر  حتی 
باقیمانده که دارای قابلیت گازرسانی هستند در کوتاهترین زمان ممکن 

شوند. گازرسانی 
فقیه  ولی  نماینده  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اللهی  شمس 
درخصوص  سرما  فصل  شدن  نزدیک  به  توجه  با  خواست  استان  در 
استفاده بهینه از مصرف گاز و صرفه جویی از طریق تربیون نماز جمعه 
به مردم اطالع رسانی شود تا سایر هموطنان بتوانند از این نعمت الهی 

کنند. استفاده 
وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما برای جلوگیری از 
وقوع حوادث دلخراش، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی 
الزامی است و هموطنان می بایست قبل از راه اندازی و استفاده از وسایل 

گرمایشی از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل کنند.
سوی  از  مصرف  مدیریت  افزود:  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تُاسیسات  پیشگیرانه  تعمیرات  انجام   در  مناسب  برنامه ریزی  مشترکین، 
تُامین  از عوامل  نیروهای شرکت گاز  نیز تالش مضاعف  و تجهیزات و 

پایدار گاز در آستانه ورود به فصل سرما است.
وی گفت: در راستای تحقق نامگذاری سال جاری و کمک به توسعه 
صنایع از بدو گازرسانی به استان تاکنون بیش از یکهزار واحد صنعتی در 

اقصی نقاط استان گازدار شده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم نیز در این دیدار از 
خدمات شرکت گاز به مناطق شهری و روستایی استان قدردانی کرد و 
استان، ضریب  نتیجه تالش ها و زحمات کارکنان شرکت گاز  گفت: در 
میانگین  از  باالتر  ایالم  روستایی  و  شهری  مناطق  به  گازرسانی  نفوذ 

کشوری است.
نفوذ  ضریب  اینکه  به  اشاره  با  کریمی تبار  نور  اهلل  االسالم  حجت 
گازرسانی در کشور 95 درصد می باشد که این مهم در استان 98 درصد 
است، افزود: انتظار می  رود با تالش جهادی، این تعداد روستاهای باقیمانده 
هم گازدار شوند که همه آحاد مختلف استان بتوانند از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار شوند.
نقاط مختلف  به  گازرسانی  اینکه وضعیت  بیان  با  ایالم  امام جمعه 
استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مهم با تالش جهادی مجموعه 
از  استفاده  امروزه  داشت:  اظهار  است،  شده  محقق  استان  گاز  شرکت 
روش های سنتی برای گرما، تهیه غذا و غیره امکان پذیر نیست و در حال 
حاضر، ارزانترین سوخت موجود گاز است و این برای مردم با صرفه تر است.

با  استان  اینکه شرکت گاز  به  اشاره  با  تبار  حجت االسالم کریمی 
گازرسانی به مناطق روستایی باعث حفظ محیط زیست، جلوگیری از قطع 
درختان و محرومیت زدایی می شود، تصریح کرد: با تالش های کارکنان 
شرکت گاز استان، اکثر مناطق روستایی گاز استان از نعمت گاز طبیعی 
روستاهای  سایر  در  خدمات  این  که  می رود  انتظار  و  هستند  برخوردار 

باقیمانده نیز استمرار داشته باشد.

رئیس اداره حمل ونقل کاالی راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اعالم کرد:

صدور ۷۸00 كارت سالمت در استان اردبیل 
رئیس اداره حمل ونقل کاالی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل از صدور 7هزارو 800 کارت سالمت برای رانندگان حمل و نقل عمومی 

مسافری و باری استان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اردبیل(،وحید میرمحمدی 
در بازدید از مرکز طب کار اردبیل با بیان اینکه 3 مرکز تخصصی طب کار در 
استان جهت انجام معاینات پزشکی رانندگان ناوگان مسافری و باری در حال 
فعالیت است، گفت: این میزان کارت سالمت در 7 ماه گذشته صادر شده است.
وی بینایی سنجی، شنوایی سنجی، روانشناسی، معاینات پزشکی بالینی 
فرد نظیر فشار خون، نوار قلب و آزمایشات روتین مانند قند خون، چربی خون 

را از جمله آزمایشات انجام شده در این مراکز برشمرد.
رئیس اداره حمل ونقل کاالی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل با قدردانی از تالش های شبانه روزی رانندگان گفت: اخذ کارت 
سالمت از جمله شرایط بسیار مهم داشتن کارت هوشمند برای فعالیت حرفه ای 

رانندگان پرتالش در بخش حمل و نقل جاده ای است.
میرمحمدی افزود: رانندگان سخت کوش ناوگان باری و مسافری استان 
برای اخذ کارت سالمت باید با در دست داشتن معرفی نامه از مراکز صدور 
کارت هوشمند به مراکز طب کار سالمت شغلی رانندگان واقع در شهرستانهای 

اردبیل و پارس آباد مراجعه کنند.
وی با اشاره به فعالیت 14 هزارو 300 راننده پرتالش با بیش از 14 هزار 
ناوگان در بخش حمل ونقل کاال و مسافر گفت: 151 شرکت حمل و نقل 

کاال، مسافـر و بین المللی در استان فعال هستند.

ادامه فعالیت های مجموعه منطقه دو شهرداری سمنان 
به جهت تعريض خیابان قاهر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، یکی 
از پروژه های عظیم و شاخص منطقه دو شهرداری سمنان ، عملیات تعریض 
خیابان قاهر و جداره سازی به جهت جداسازی مجتمع ورزشی کارگران با 

خیابان مذکور می باشد.
حمید قاسمی مدیر منطقه دو شهرداری سمنان با بیان اینکه تسهیل 
عبور و مرور شهروندان یکی از اقدامات مهم در شهرداری سمنان بوده که با 
جدیت در حال پیگیری است عنوان کرد: از مهمترین اصول در مباحث مدیریت 
شهری ، پویایی و سهولت در امور جا به جایی در معابر می باشد که خیابان 
قاهر در محله مسکن مهر نیز از معابری محسوب می شود که با توجه به ازدیاد 
حضور شهروندان ، نیازمند اعمال ضوابط شهرسازی از قبیل تعریض معبر بود.

وی افزود: پس از تالش های معاونت های عمرانی و خدمات شهری و 
همچنین نیز ناحیه دو ، عملیات جداره سازی در مجتمع ورزشی کارگران با روند 
مطلوبی در حال انجام است و مجموعه مدیریت شهری منطقه دو شهرداری 
سمنان تمام تالش خود را به جهت تکمیل هر چه سریعتر عملیات اجرایی 

این پروژه و آماده سازی مسیر تعریض شده به شهروندان انجام می دهد.

مديركل بهزيستی گلستان؛ مشکالت ناشنوايان در الويت 
ماست

دکتر سید مهدی حسینی با معلولین ناشنوا تحت پوشش بهزیستی گلستان 
بصورت جمعی و اختصاصی دیداری صمیمی داشت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی گلستان؛ دکتر سید مهدی حسینی 
مدیرکل بهزیستی گلستان با جمعی از ناشنوایان تحت پوشش این سازمان 
جهت بررسی مشکالت آنان دیداری صمیمی داشت. دکتر حسینی در این 
دیدار گفت: مشکالت و درخواست های جامعه کم شنوا و ناشنوا تحت پوشش 
بهزیستی در الویت کاری ما و همکاران من است. وی افزود برگزاری این 
جلسات در دوره های مشخص می تواند در جهت کاهش مشکالت کمک 
کننده و مفید در امر تصمیم گیری های مدیریتی بوده که ما از آن استقبال 
میکنیم. مدیرکل بهزیستی گلستان تصریح کرد: برای رفع دغدغه های شما 
عزیزان با تمام توان و با بهره گیری از ظرفیت های استانی تالش خواهیم 
کرد. در ادامه برخی از این عزیزان به ارائه درخواست ها و مشکالت اساسی 
خود پرداختند که بیشترین آنان اشتغال، مسکن و کاشت حلزون و لوازم جانبی 
کمک شنوایی که برخی از این خدمات با کمک خیرین و ورود کارآفرینان در 
این زمینه سرعت بیشتری برای رفع و کاهش آن خواهد گرفت بوده است. 
همچنین در انتها بسیاری از عزیزان حاضر در جلسه بصورت خصوصی با دکتر 

سید مهدی حسینی دیدار و گفت و گو کردند.

میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی از 
اختصاص ۴0 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به 

بازنشستگان تامین اجتماعی گلستانی خبر داد
اعتبار سال جاری  بر  اجتماعی گفت: عالوه  تأمین  سرپرست سازمان 
وام بازنشستگان، مبلغ 40 میلیارد تومان اعتبار جدید برای پرداخت وام به 
بازنشستگان استان گلستان تخصیص یافته است و با تخصیص این مبلغ تمامی 
بازنشستگان متقاضی وام، از این تسهیالت برخوردار می شوند. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در سفر به 
استان گلستان طی نشستی با نمایندگان تشکل های بازنشستگان، کارگران و 
کارفرمایان این استان گفت: پیشبرد کارها و برنامه ها در تأمین اجتماعی تنها 
با مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی قابل انجام است. وی با تأکید بر اینکه 
سازمان تأمین اجتماعی با تمام ظرفیت به تعهدات خود در قبال جامعه تحت 
پوشش عمل می کند، گفت: تأمین اجتماعی در مدیریت کالن اقتصادی نقش 
موثری ایفا می کند و هر یک از گروه های شرکای اجتماعی این سازمان نیز در 
اقتصادی کشور نقش مهمی دارند. موسوی افزود: ارزش پول در اقتصاد کالن 
به تولید وابسته است و در جایی که تولید انجام می شود، ارزش پول نیز ارتقا 
می یابد. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه رونق تولید و کسب و 
کار از مهمترین اهداف این سازمان است، گفت: باید از تمام ظرفیت  ها برای 
گره گشایی از تولید استفاده کنیم و تأمین اجتماعی به معنای واقعی مردمی 
خواهد بود. موسوی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی برای مردم کار می کند و 
کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان نیمی از جمعیت 
کشور هستند. وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بالقوه استان گلستان، گفت: 
گلستان یکی از استان هایی است که شستا می تواند فعالیت بیشتری داشته 
باشد و با شناسایی ظرفیت های موجود در استان در مسیر ارتقاء سرمایه گذاری 
و فعالیت اقتصادی در این استان حرکت کنیم. موسوی ادامه داد: جا دارد که 
مسئولین استانی نیز برای شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری فعالیت کنند 
و چنانچه در صنعت خاصی مزیت بیشتری شناسایی و اجماع در استان ایجاد 

شود، حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی آماده همکاری خواهد بود

آغاز فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه معارف قرآن 
و عترت )ع( اصفهان

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( گفت: ثبت نام در فراخوان جذب 
هیئت علمی وزارت علوم آغاز گردید.

دکتر محسن حاج کاظمیان با بیان این مطلب گفت: فراخوان جذب هیئت 
علمی آبان ماه به منظور گسترش فعالیت علمی و پژوهشی در این دانشگاه 

از سمت وزارت علوم به عنوان مرکز جذب هیات علمی آغاز گردیده است.
دکتر حاج کاظمیان ادامه داد: در این فراخوان متقاضیان باید با مراجعه 
  http://mjazb.ir     به سایت مرکز جذب اعضای هیئت علمی به آدرس

نسبت به ثبت نام خود اقدام  نمایند.
دانشگاه ها در رشته  نیاز  به  با توجه  توانند  افزود: متقاضیان می  وی 

تخصصی خود می توانند سه مورد را انتخاب نمایند.
محسن حاج کاظمیان ادامه داد: متقاضیان باید دارای مدرک دکتری 
تخصصی در رشته های روانشناسی، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم قرآن و 

حدیث، نهج البالغه و مشاوره باشند و برای ثبت نام خود اقدام نمایند.
دکتر حاج کاظمیان در ادامه فرمود: مهلت ثبت نام در این فراخوان  در 
از متقاضیان درخواست  لذا  باشد.  آبان ماه می  ساعت 24 روز یکشنبه 30 
می شود در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام و انتخاب دانشگاه مورد نظر 

خود اقدام  نمایند

شهریاراز  شهردار  کولیوند  صادق 
راه  ساله   18 مشکالت  از  یکی  رفع 
مواصالتی شهریار و فردوسیه خبر داد 
راه  مهم  مشکالت  از  یکی   : گفت  و 
که  فردوسیه  به  شهریار  شهر  ارتباطی 
دارد  قرار  استحفاظی شهریار  حوزه  در 
پیچ گردو است که منطقه ای خطرآفرین 
برای تردد شهروندان محسوب می شد 
این مشکل  کنون  تا  از سال 1382  و 

وجود داشت .
وی با اشاره به اینکه محور ورودی 
فردوسیه جز حریم شهر شهریار است و 
به دلیل وجود باغی موسوم به باغ گردو 
مشکالت فراوانی برای تردد خودروها در 
این محور ایجاد شده وتصادفات وتلفات 
داشته  همراه  به  متعددی  ومالی  جانی 
است ، افزود : این پیچ به دلیل وجود 

باغی که در مسیر مستقیم راه مواصالتی 
 ، قرار گرفته است  و فردوسیه  شهریار 
بسیاری  تصادفات  باعث  این  از  پیش 
شهروندان  جان  افتادن  مخاطره  به  و 
فردوسیه شده بود که در دوره قبل توسط 

همکارانم قسمتی از این باغ به مساحت 
حدوداً 1800 متر مربع را تملک کرد اما 

مشکل عمده هنوز وجود داشت .
شهردار شهریار ادامه داد : مدیریت 
شهری شهریار در دوره ششم با توجه 

و  دارد  راستا  این  در  که  مسئولیتی  به 
پیگیری های هردار و اعضای شورای 
مساعدت  و  فردوسیه  شهر  اسالمی 
شهریار  شهر  اسالمی  شورای  اعضاء 
و از آنجا که جان همه شهروندان جزء 
اولویتهای اصلی تدابیر مدیریتی است ، 
باغ  این  از  دیگر  قسمتی  تملک  با  لذا 
به مساحت .... ، طول 67 متر وجدول 
گذاری کامل آن ، این مشکل به طور 

کلی در محدوه شهریار مرتفع گردید .
صادق کولیوند خاطر نشان کرد : 
برای رفع این مشکل جلسات مستمری 
با مالک گذاشته شد که خوشبختانه با 
توافق و واگذاری مالک این باغ شاهد 
برطرف شدن یکی از معضالت شهر در 
حوزه راه ارتباطی جنوب غربی شهریار 

به سمت شهر فردوسیه باشیم

محمدصادق کولیوند:

مشکل ۱۸ ساله جاده موسوم به پیج گردو فردوسیه توسط شهرداری شهریار مرتفع گردید 

  ایالم_  آذر یعقوبیان :  مدیرکل 
ایالم  استان  عمومی  های  کتابخانه 
های  کتابخانه  فیزیکی  نه  گفت:سرا
استان ایالم باالتر از میانگین کشوری 

است.
سمیه حیدری در مراسم بزرگداشت 
با  که  کتابدار  و  کتابخوانی  کتاب،  روز 
مختلف  احاد  و  استان  حضور مسوالن 
تاسیس  تازه  پارک  محل  در  مردم 
اظهار  شد،  برگزار  ایالم  کتاب”شهر 
داشت: با توجه به اینکه هر کتابی برای 
هر فردی مناسب نیست و این افراد باید 
با توجه به سلیقه، دانش و آگاهی کتاب 
ها را تهیه و مطالعه کنند این امر مهم 
در کتابخانه های عمومی استان متناسب 
با تمامی سنین و با حضور مشاوران و 

کتابداران ارائه می شود.
وی با بیان اینکه ارائه اعداد در کار 
فرهنگی خیلی تاثیر گذار نیست، افزود: 
استان از لحاظ سرانه فیزیکی کتابخانه 
ها شاید از میانگین کشوری باالتر باشد 
اما هنوز بعضی شهرهای ایالم تنها یک 

باب کتابخانه دارد.
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
با  گذشته  های  سال  در  گفت:  ایالم 
ارشد  مسووالن  های  پیگری  و  همت 
اعتبارات مناسبی جهت تجهیز  استان، 
و تکمیل کتابخانه های عمومی سطح 

استان اختصاص یافته است.
تقویت  ینکه  ا بیان  با  حیدری 
نیازمند  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
است،  مرتبط  های  دستگاه  همراهی 

ادامه داد: در سالجاری با پیگیری های 
انجام شده و به همت بنیاد علوی یک 
باب کتابخانه عمومی در شهر ارکوازی 
تجهیز و افتتاح شد. در هفته کتاب نیز 
بهره  به  هلیالن  شهرستان  کتابخانه 

برداری می رسد.
فعاالن  نقش  داشت:  اظهار  وی 
فرهنگی، نویسندگان، ناشران و فعاالن 
فیزیکی  سرانه  افزایش  در  اجتماعی 

کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
تاثیر گذار است و حضور این افراد سبب 
می شود کتابخانه ها به پایگاه فرهنگی 

تبدیل شود.
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کردن  نهادینه  اینکه  بیان  با  ایالم 
نیازمند  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
عزم همگانی است گفت: این امر مهم 
به واسطه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی 

فراهم شده است که خوشبخانه اصحاب 
این  در  ایالم  مرکز  صداسیما  و  رسانه 
راستا کتابخانه های عمومی را به خوبی 

همراهی کرده است.
های  کتابخانه  کرد:  عنوان  وی 
کتاب،  امانت  کنار  در  استان  عمومی 
برنامه های تاثیرگذاری شامل برگزاری 
مسابقات  و  ها  نشست  ادبی،  محافل 
کتابخوانی، معرفی و رونمایی از کتاب 
و برنامه های اموزشی را اجرا می کند.

می  مدیریت  با  افزود:  حیدری 
توان کتاب را دوباره به سبد خانوارهای 
مردم برگرداند و با اجرای برنامه های 
ساده و با کمترین هزینه سرانه مطالعه 

را افزایش داد.
وی اظهار داشت: همچنین مردم 
می توانند با اهدای کتاب های اضافه 
این  ایالم،  عمومی  های  کتابخانه  به 
کاالی فرهنگی را در اختیار عالقمندان 

به کتاب قرار دهند.
مناسبت  به  و  ایین  این  پایان  در 
ه  ر و د نهمین  و  بیست  سیدن  ا فر
تعدادی  از  کتابخوانی  و  کتاب  هفته 
های  کتابخانه  فعاالن  کتابداران،  از 
در  که  برتر  نویسان  فهرست  عمومی، 
طول یک سال گذشته با نهاد کتابخانه 
اهدای  با  داشته  ایالم  همکاری  های 

لوح تجلیل شد.
عنوان  به  سالجاری  ماه  ابان   24
هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار با شعار 
»جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم« 

نامگذاری شده است.

سرانه فیزیکی کتابخانه های استان ایالم باالتر از میانگین کشوری است

کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
برگ  هزار   20 از  بیش  گفت:  اردبیل 
معاینه فنی خودروهای سنگین در استان 

صادر شده است. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی )اردبیل(، رضا شیرین زاده 
اردبیل  فنی  معاینه  مراکز  از  بازدید  در 
گفت: در7 ماه گذشته 23 هزار وسلیه 
سنگین  نیمه  و  سنگین  عمومی  نقلیه 
مراجعه  استان  فنی  معاینه  مراکز  به 

کرده اند.
کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
وسلیه  هزار  از 18  بیش  افزود:  اردبیل 

و  اند  شده  قبول  اول  مرحله  در  نقلیه 
2 هزار دستگاه ناوگان سنگین نیز پس 
از اصالح و رفع عیب برگ معاینه فنی 

دریافت کرده اند. 
شیرین زاده گفت: درمدت یاد شده 
2 هزارو974 دستگاه ناوگان سنگین در 

مردود  فنی  معاینه  مراکز  های  آزمون 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شده اند 
نشان  افزایش  این 7 درصد  قبل  سال 

می دهد.
از  درصد   87 اینکه  بیان  با  وی 
سنگین  نیمه  و  سنگین  های  ناوگان 
فنی  معاینه  های  آزمون  در  استان 
قبول شده و برگ معاینه فنی دریافت 

کرده اند.
کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون   
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل خاطرنشان کرد: 4 مرکز معاینه 
فنی خودورهای سنگین و نیمه سنگین 
آباد  پارس  اردبیل و  در شهرستان های 

فعال است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان خبر داد: 

صدور بیش از ۲0 هزار برگ معاینه فنی در استان اردبیل 
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كسب درآمد پايین

هدف یادگیری
که  وظایفی  کار،  و  کسب  اصلی  کنندگان  شرکت  شناسایی   .1
اکثر شرکت ها انجام می دهند، و نیروهای خارجی که بر فعالیت های 

تجاری تاثیر می گذارند، شناسایی کنید.
یک کسب و کار، فعالیتی است که به منظور ایجاد سود، کاال یا 
خدمات را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. زمانی که استیو جابز 
جابز  خانواده  گاراژ  در  را   Apple Computer ووزنیاک  استیو  و 
ایجاد کردند، آنها کسب و کار را آغاز کردند. این محصول اپل I بود 
امیدوار بودند که رایانه خود را به مشتریان  بنیانگذاران این شرکت  و 
بودند  آنها موفق  اگر  بفروشند.  از هزینه های خود  برای فروش بیش 

)که آنها بودند(، آنها سود خواهند برد.
قبل از اینکه برویم، چندین تمایز مهم در رابطه با اصطالحات در 
تعاریف ما ایجاد کنیم. اول، در حالی که اپل تولید و فروش کاالها )مک، 
آی فون، آی پاد، اپل(، بسیاری از کسب و کار ارائه خدمات. بانک شما 
یک شرکت خدماتی است، همانطور که ارائه دهنده اینترنتی شماست. 
هتل ها، خطوط هوایی، شرکت های حقوقی، سینما ها و بیمارستان ها 
نیز شرکت های خدماتی هستند. بسیاری از شرکت ها کاال و خدمات 
را ارائه می دهند. به عنوان مثال، نمایندگی خودرو محلی شما کاالهای 
)اتومبیل( را به فروش می رساند و همچنین خدمات )تعمیرات خودرو( 

را فراهم می کند.
دوم، برخی از سازمان ها برای ایجاد سود نرسیده اند. بسیاری 
از آنها برای ارائه خدمات اجتماعی یا آموزشی تاسیس شده اند. چنین 
 United از  عبارتند  انتفاعی(  غیر  )یا  انتفاعی  غیر  های  سازمان 
باشگاه   ،Way of America، Habitat for Humanity
و  آمریکایی  سرخ  صلیب  سیرا،  باشگاه  دختران،  و  پسران  های 
بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها. با این حال، اکثر این سازمانها به 
ایجاد  را  اهداف  آنها  و کار عمل می کنند.  اندازه یک کسب  همان 
بنابراین،  هستند.  کارآمد  و  موثر  آنها  به  رسیدن  برای  و  کنند  می 
نیز  اند  معرفی شده  متن  این  در  کار که  و  اصول کسب  از  بسیاری 

شود. می  اعمال  انتفاعی  غیر  برای 

شرکت کنندگان کسب و کار و فعالیت ها
بیایید بحث خود را درباره کسب و کار آغاز کنیم با شناسایی شرکت 
کنندگان اصلی کسب و کار و توابع که اکثر کسب و کار را انجام دهد. 
سپس این بخش را با بحث درباره عوامل خارجی که بر فعالیت های 

تجاری تأثیر می گذارند، پایان خواهیم داد.

شرکت کنندگان
باشد که نقش  داشته  یا چند صاحب  باید یک  هر کسب و کار 
که  هنگامی  است.  کار  و  کسب  در  پول  گذاری  سرمایه  آنها  اصلی 
ایده ای  به طور کلی صاحبان  آغاز است،  یک کسب و کار در حال 
است که ایده کسب و کار را برطرف می کنند و منابع )پول و مردم( 
را به منظور تبدیل ایده به یک کسب و کار جمع می کنند. صاحبان 
به رسیدن  کار و کمک  در  برای شرکت  کارکنان  استخدام  همچنین 
شرکت  از  سوم  گروه  یک  به  کارکنان  و  صاحبان  خود.  اهداف  به 
نهایت هدف هر کسب و کار  کنندگان و مشتریان بستگی دارند. در 
سود  بتواند  تا  سازد  برآورده  را  خود  مشتریان  نیازهای  که  است  این 

خود را برای صاحبان کسب کند.

مناطق کاربردی کسب و کار
فعالیت های مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار را می توان 
عملیات،  مدیریت،  کرد:  تقسیم  کاربردی  های  زمینه  از  تعدادی  به 
این  از  کدام  هر  خالصه  طور  به  بیایید  مالی.  و  حسابداری  بازاریابی، 

مناطق را بررسی کنیم.

مدیریت
افراد دیگر هستند. مدیریت شامل  مدیران مسئول عملکرد کار 
شرکت  منابع  کنترل  و  هدایت  کارکرد،  دهی،  سازمان  ریزی،  برنامه 
و  اهداف  تعیین  با  مدیران  یابد.  اهداف خود دست  به  بتواند  تا  است 
آنها  کنند.  می  ریزی  برنامه  آنها  به  دستیابی  برای  استراتژی  ایجاد 
شود  حاصل  اطمینان  تا  کنند  می  سازماندهی  را  منابع  و  ها  فعالیت 
که اهداف شرکت برآورده می شوند آنها سازمان را با کارکنان واجد 
شرایط سازماندهی می کنند و آنها را برای رسیدن به اهداف سازمانی 
و  ها  موفقیت طرح  کنترل  برای  مدیران  کنند. سرانجام،  هدایت می 
نیاز  صورت  در  و  کنند  می  طراحی  را  الزم  های  کنترل  تصمیمات، 

اقدامات اصالحی را انجام می دهند.

عملیات
همه شرکتها باید منابع )کار، مواد، پول، اطالعات و غیره( را به 
کاالها و خدمات تبدیل کنند. برخی از شرکت ها، مانند اپل، منابع را 
 .iPads ،به محصوالت ملموس تبدیل می کنند - مک، اپل، آی پاد
دیگران، مانند بیمارستان ها، منابع را به محصوالت غیرمجاز تبدیل 
می کنند - مراقبت های بهداشتی. فردی که تغییر و تحول منابع را 
نامیده  عملیاتی  مدیر  دهد،  می  نظارت  و  طراحی  خدمات  یا  کاال  به 
با  اینکه محصوالت  از  اطمینان  مسئول  همچنین  فرد  این  شود.  می 

هستند. باال  کیفیت 

بازار یابی
بازاریابی شامل همه چیزهایی است که یک شرکت برای شناسایی 
نیازهای مشتریان و طراحی محصوالت برای پاسخگویی به آن نیاز دارد. 
بازاریابان مزایا و ویژگی های محصوالت، از جمله قیمت و کیفیت را 
توسعه می دهند. آنها همچنین در مورد بهترین روش ارائه محصوالت 
و بهترین ابزار تبلیغاتی برای جذب و حفظ مشتریان تصمیم می گیرند. 
آنها روابط خود را با مشتریان مدیریت می کنند و آنها را از میل و توانایی 

سازمان برای برآوردن نیازهای خود آگاهی می دهد.

حسابداری
به موقع مالی دارند و  به اطالعات دقیق، مربوط و  نیاز  مدیران 
حسابداران آن را ارائه می دهند. حسابداران اندازه گیری، خالصه کردن 
و ارتباط دادن اطالعات مالی و مدیریتی و مشاوره دادن به دیگر مدیران 
تهیه  مالی  حسابداران  دارد.  وجود  حسابداری  حوزه  دو  مالی.  امور  در 
از سازمان،  به کاربران در داخل و خارج  برای کمک  صورتهای مالی 
اطالعاتی  مدیریتی  حسابداران  کنند.  می  شرکت  مالی  قدرت  ارزیابی 
مانند گزارش هزینه مصالح مورد استفاده در فرایند تولید را فقط برای 

استفاده داخلی آماده می کنند.

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
امور مالی شامل برنامه ریزی، اخذ و مدیریت وجوه شرکت می 
باشد. مدیران امور مالی چنین سواالتی را مطرح می کنند: چقدر این 
چه  کنید؟  می  دریافت  را  الزم  پول  کجا  و  چطور  دارد؟  نیاز  شرکت 
زمانی و چه زمانی پول را پرداخت می کند؟ با بودجه آن چه باید کرد؟ 
چه سرمایه گذاری باید در کارخانه و تجهیزات انجام شود؟ چه مقدار 

باید برای تحقیق و توسعه صرف شود؟ چگونه باید بودجه بیش از حد 
سرمایه گذاری شود؟ مدیریت مالی بسیار مهم است هنگامی که یک 
شرکت برای اولین بار شکل می گیرد، زیرا صاحبان کسب و کار های 

جدید معموال برای شروع پول قرض می گیرند.

شکل ۱.۱ کسب و کار و محیط آن

تأثیر  تجاری  های  فعالیت  بر  که  خارجی  نیروهای 
می گذارند

تاثیر  تحت  آنها  کنند:  نمی  کار  در خالء  ها  سایر شرکت  و  اپل 
دولت،  اقتصاد،  از  عبارتند  اینها  دارند.  قرار  خارجی  عوامل  از  تعدادی 
رویه مصرف کنندگان و فشار عمومی برای رفتار شهروندان سازمانی 
خوب. شکل 1.2 »کسب و کار و محیط زیست« آن را در میان شرکت 
کنندگان در یک کسب و کار، مناطق کاربردی و نیروهای خارجی که 
بر فعالیت های آن تاثیر می گذارد خالصه می کند. یک صنعت که به 
وضوح تحت تأثیر همه این عوامل قرار دارد، صنعت غذای سریع است. 
یک اقتصاد قوی به این معنا است که مردم پول بیشتری برای خوردن 
اداره  استانداردهای غذایی توسط یک سازمان دولتی،  در مناطقی که 
تنظیمات  تامین می شود.  گیرند،  قرار می  نظارت  مورد  داروی  و  غذا 
گیرند  می  قرار  مصرف  روند  تاثیر  تحت  غذاها  از  خاصی  نوع  برای 
)خوردن غذاهای سرخ شده ممکن است سال خوبی باشد و بعد از آن(. 
در نهایت، تعدادی از تصمیمات مربوط به این صنعت به سبب تمایل 
آنها برای تبدیل شدن به یک شهروند سازمانی خوب است. به عنوان 
)به  استایرن  پلی  کانتینرهای  با حذف  فود  زنجیر فست  مثال، چندین 
انگلیسی: Baron، 2006( به نگرانی های زیست محیطی پاسخ داده 
اند. در ادامه  این بحث ، بیشتر درباره تاثیرات خارجی در کسب اطالعات 
دقیق  طور  به  چیست؟«  »اقتصاد   1.3 )بخش  آموخت.  خواهید  بیشتر 

یکی از این عوامل خارجی - اقتصاد را معرفی می کند.(

گیرنده های کلیدی
آنها،  صاحبان  کار،  و  کسب  یک  در  اصلی  کنندگان  شرکت   •

کارکنان و مشتریان هستند.
• کسب و کارها تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر اقتصاد، دولت، 
روند مصرف کنندگان و فشارهای عمومی به عنوان شهروندان سازمانی 

خوب عمل می کنند.
• فعالیت های مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار را می توان 

به پنج بخش عملکردی تقسیم کرد:
1. مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کارکنان، هدایت و 

کنترل منابع برای دستیابی به اهداف سازمانی است.
محصوالت  به  را  غیره(  و  پول  مواد،  )کار،  منابع  عملیات   .2

تبدیل می کند.
3. بازاریابی برای شناسایی و رفع نیازهای مشتریان کار می کند.

وجوه شرکت  مدیریت  و  اخذ  ریزی،  برنامه  شامل  مالی  امور   .4
می باشد.

5. حسابداری مستلزم اندازه گیری، خالصه شدن و برقراری ارتباط 
اطالعات مالی و مدیریتی است.

مثال:
1. تجزیه و تحلیل 

خانواده مارتین بیش از 150 سال از کارخانه خود در پنسیلوانیا، 
گیتار ساخته است. در سال 2004، مارتین افتخار میکرد که ابزار میلیونر 
http:// خود را تولید کند. برای پیوند به وب سایت مارتین گیتار به
www.martinguitar.com مراجعه کنید و در مورد تاریخ طوالنی 
شرکت بخوانید. شما این را کشف خواهید کرد، هرچند این یک شرکت 
خانوادگی با محصول نسبتا منحصر به فرد است، آن مانند هر شرکت 
دیگری عمل می کند. شناسایی فعالیت های اصلی و یا عملکرد کسب 
و کار مارتین گیتار و توضیح دهید که چگونه هر یک از فعالیت های 

شرکت سودمند است.
)AACSB 2. )تجزیه و تحلیل

نام چهار عامل خارجی که در کسب و کار تاثیر دارند. مثال هایی 
از راه هایی که هر عامل می تواند بر عملکرد تجاری دو شرکت تأثیر 

بگذارد: وال مارت و فورد.

اقتصاد چیست؟
اهداف یادگیری

1. تعریف اقتصاد و شناسایی عوامل تولید.
کلیدی  پرسش  سه  به  اقتصاددانان  چگونه  که  دهید  توضیح   .2

اقتصاد پاسخ می دهند.
3. مقایسه سیستم های اقتصادی.

باید  اینکه چگونه یک کسب و کار، عمل می کند،  برای درک 
با  ما  بدانیم.  کند،  آن عمل می  در  اقتصادی که  درباره محیط  چیزی 
تعریف اقتصاد و بحث در مورد منابع مورد استفاده برای تولید کاالها 

و خدمات شروع می کنیم.

منابع: ورودی ها و خروجی ها
اقتصاد، مطالعه تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات است. منابع 
ممکن  منابع  هستند.  خروجی  تولید  برای  استفاده  مورد  های  ورودی 

است شامل هر یا تمام موارد زیر باشد:
• زمین و دیگر منابع طبیعی

• کار )فیزیکی و روانی(
• سرمایه، از جمله ساختمان ها و تجهیزات

کارآفرینی  •
منابع برای تولید کاالها و خدمات ترکیب می شوند. زمین و منابع 
طبیعی مواد اولیه مورد نیاز را فراهم می کنند. کار تبدیل مواد خام به 
کاالها و خدمات است. سرمایه )تجهیزات، ساختمان ها، وسایل نقلیه، 
پول نقد و غیره( برای فرآیند تولید مورد نیاز است. کارآفرینی مهارت 
تولید یک  برای  را  منابع دیگر  آوری  برای جمع  نیاز  و خالقیت مورد 

محصول یا خدمات برای فروش به بازار فراهم می کند.
از آنجا که یک کسب و کار از منابع برای تولید محصوالت استفاده 
می کند، ما همچنین این منابع عوامل تولید را می نامیم. فاکتورهای 

تولیدی که برای تولید پیراهن استفاده می شود عبارتند از:
• زمین که کارخانه پیراهن نشسته است، برق مورد استفاده برای 

اجرای کارخانه و پنبه خام که از آن پیراهن ساخته شده است
• کارگران که پیراهن را می سازند

• کارخانه و تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید، و همچنین 
پول مورد نیاز برای کارخانه

• مهارت کارآفرینی برای هماهنگ کردن منابع دیگر برای آغاز 
فرآیند تولید و توزیع کاال یا خدمات به بازار استفاده می شود

بازارهای ورودی و خروجی
بسیاری از عوامل تولید )یا منابع( برای خانوارها به کسب و کارها 
ارائه می شوند. به عنوان مثال، خانوارها کسب و کار را با کار )به عنوان 
کارگر(، زمین و ساختمان )به عنوان صاحبخانه( و سرمایه )به عنوان 
سرمایه گذاران(. به نوبه خود، کسب و کار خانوارها را برای این منابع 
آنها می دهد. سپس منابع  به  اجاره، و بهره،  با درآمد، مانند دستمزد، 
مورد استفاده از خانوارها توسط شرکت ها برای تولید کاالها و خدمات 
مورد استفاده قرار می گیرند که به خانوارهایی که درآمد کسب و کار 
را تامین می کنند فروخته می شود. درآمد حاصل از کسب و کار پس 
گیرد، و چرخه  قرار می  استفاده  مورد  اضافی  منابع  برای خرید  آن  از 
همچنان ادامه دارد. این جریان دایره ای در شکل 1.3 »جریان مداوم 
ورودی ها و خروجی ها« شرح داده شده است، که نقش دوگانه خانوارها 

و شرکت ها را نشان می دهد:
• خانوارها نه تنها عوامل تولید )یا منابع( را ارائه می دهند، بلکه 

کاالها و خدمات را نیز مصرف می کنند.
• کسب و کارها نه تنها منابع را خریداری می کنند بلکه همچنین 

کاالها و خدمات را تولید و فروش می کنند.

شکل ۱.۲ جریان دایره ای ورودی ها و خروجی ها

پرسش هایی که اقتصاددانان می پرسند
اقتصاددانان تعامالت بین خانوارها و کسب و کار را بررسی می 
کنند و به شیوه هایی که عوامل تولید را برای تولید کاالها و خدماتی 
که مردم نیاز دارند ترکیب شده است. اساسا، اقتصاددانان سعی دارند 

به سه مجموعه سواالت پاسخ دهند:
1. چه کاالها و خدمات باید برای تامین نیازهای مصرف کنندگان 

تهیه شود؟ در چه مقدار؟ چه موقع باید تولید شوند؟
2. چگونه کاال و خدمات تولید می شود؟ چه کسی باید آنها را تولید 
کند و چه منابع، از جمله فن آوری، باید برای تولید آنها ترکیب شود؟

3. چه کسی کاال و خدمات تولید شده را دریافت می کند؟ چگونه 
باید در میان مصرف کنندگان قرار گیرد؟

سیستم های اقتصادی
پاسخ به این سواالت بستگی به یک سیستم اقتصادی کشور دارد؛ 
یعنی وسیله ای که جامعه )خانوارها، کسب و کارها و دولت( تصمیم 
این  توزیع  و  محصوالت  تولید  به  منابع  اختصاص  مورد  در  گیرد  می 
محصوالت تصمیم گیری کند. درجه ای که افراد و صاحبان کسب و 
کار به عنوان مخالف دولت از آزادی در ساختن این تصمیم ها متناسب 
با نوع نظام اقتصادی متفاوت هستند. به طور کلی، سیستم های اقتصادی 
را می توان به دو سیستم تقسیم کرد: سیستم های برنامه ریزی شده 

و سیستم های بازار آزاد.

سیستم های برنامه ریزی شده
در یک سیستم برنامه ریزی شده، دولت بر تخصیص و توزیع تمام 
باالترین سطح  با  کند. سیستم  می  کنترل  و خدمات  کاالها  برخی  یا 
کنترل دولت کمونیسم است. در تئوری، یک اقتصاد کمونیستی است 
که در آن دولت تمام یا بیشتر شرکت ها را در اختیار دارد. برنامه ریزی 
مرکزی توسط حکومت تعیین می کند که کدام کاال یا خدمات تولید 
می شود، چگونه تولید می شوند و چه کسی آنها را دریافت خواهد کرد. 
در عمل، کمونیسم خالص امروز عمال وجود ندارد و تنها چند کشور )به 
اقتصادی منظم و منظم  ویژه کره شمالی و کوبا( تحت سیستم های 

برنامه ریزی می شوند.
تحت سوسیالیسم، صنایع که خدمات ضروری را ارائه می دهند، 
مانند خدمات عمومی، بانکداری، و مراقبت های بهداشتی، ممکن است 
دولتی باشند. مشاغل دیگر خصوصی هستند برنامه ریزی مرکزی کاال و 
خدمات تولید شده توسط صنایع دولتی را اختصاص می دهد و تالش می 
کند تا ثروت حاصل را به طور مساوی توزیع نماید. در مقابل، شرکت 
های خصوصی به منظور ایجاد سود برای صاحبان آنها عمل می کنند. 
کمتر،  ساعات  سوسیالیست،  اقتصادهای  در  کارگران  کلی،  طور  به 
تعطیالت طوالنی تر، و دریافت خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و 
مزایای کودک بیشتر از کارگران در اقتصاد سرمایه داری کار می کنند. 
به طور کلی  مالیات  باالی خدمات عمومی،  برای جبران هزینه های 

تند است. نمونه هایی از سوسیالیست ها عبارتند از سوئد و فرانسه.

سیستم بازار آزاد
سیستم اقتصادی که اکثر شرکت ها متعلق به آنها هستند و توسط 
افراد اداره می شوند، نظام بازار آزاد است که همچنین به عنوان سرمایه 
داری شناخته می شود. همانطور که بعدا خواهیم دید، در یک بازار آزاد 
رقابت می کند که چگونه کاالها و خدمات اختصاص می یابد. کسب 
و کار تنها با دخالت دولت محدود است. اقتصادهای ایاالت متحده و 

دیگر کشورها مانند ژاپن بر اساس سرمایه داری هستند.

سیستم های اقتصادی مقایسه کنید
در مقایسه با سیستم های اقتصادی، مفید است که فکر کنید یک 
پیوستار با کمونیسم در یک طرف و سرمایه داری خالص از سوی دیگر، 
مانند شکل 1.4 »طیف سیستم های اقتصادی«. همانطور که از چپ به 
راست حرکت می کنید، میزان کنترل دولت بر کسب و کار کاهش می 
یابد. بنابراین، سطح خدمات اجتماعی مانند خدمات بهداشتی، خدمات 

درمانی، خدمات اجتماعی و مزایای بیکاری نیز وجود دارد.

شکل ۱.3 طیف سیستم های اقتصادی

اقتصاد بازار ترکیبی
اگر چه ممکن است یک نظام خالص کمونیست یا نظام سرمایه داری 
خالص )بازار آزاد( وجود داشته باشد، در واقع بسیاری از سیستم های اقتصادی 
مخلوط شده اند. اقتصاد بازار ترکیبی به هر دو بازار و دولت اختصاص می 
یابد منابع. ما قبال دیده ایم که این امر در اقتصادهای سوسیالیستی اتفاق 
می افتد که در آن دولت بر صنایع عمده ای نظیر حمل و نقل و مراقبت 
های بهداشتی نظارت می کند و مالکیت فردی دیگر صنایع را نیز کنترل 
می کند. حتی اقتصادهای کمونیستی قبال، مانند کشورهای اروپای شرقی 
و چین، در حال تغییر بیشتر با ویژگی های سرمایه داری و تبدیل کسب و 
کارهایی که قبال متعلق به دولت به مالکیت خصوصی از طریق یک فرایند 

به نام خصوصی سازی است، تبدیل می شوند.

سیستم اقتصادی ایاالت متحده
بازار  دارای یک سیستم  از کشورها  بسیاری  مانند  ایاالت متحده 
ترکیبی است: هر چند سیستم اقتصادی ایاالت متحده در درجه اول یک 
سیستم بازار آزاد است، دولت فدرال برخی از سرویس های اساسی نظیر 
خدمات پستی و کنترل ترافیک هوایی را کنترل می کند. اقتصاد ایاالت 
متحده نیز دارای ویژگی های خاصی از یک سیستم سوسیالیستی است، 

از قبیل ارائه مزایای بازنشستگی اجتماعی برای کارگران بازنشسته.
سیستم بازار آزاد توسط آدم اسمیت در کتاب »ثروت ملل« در سال 
1776 منتشر شد. بر اساس نظر اسمیت، رقابت به تنهایی اطمینان داد 
که مصرف کنندگان بهترین محصوالت را با بهترین قیمت دریافت می 
کنند. در رقابت، او فرض کرد که یک فروشنده که سعی می کند هزینه 
بیشتری برای محصولش بپردازد، نسبت به دیگر فروشندگان نمی تواند 
خریدار را پیدا کند. شغلی که بیشتر از دستمزد درخواست می کند استخدام 
نخواهد شد. از آنجا که »دست نامرئی« رقابت باعث می شود که بازار 

به طور موثر کار کند، نیازی به تنظیم قیمت یا دستمزد نخواهد داشت.
با این حال، تقریبا بالفاصله، تنش بین نظریه پردازان بازار آزاد بین 
اصل آزادسازی و رها کردن امور تنها و دخالت دولت ایجاد شد. امروزه 
دولت ایاالت متحده در عملیات نظام اقتصادی مداخله دارد. به عنوان 
مثال، دولت از طریق اداره غذا و داروی تأثیری بر صنایع غذایی و دارویی 
دارد، که از مصرف کنندگان جلوگیری از دسترسی محصوالت ناامن و 

غلط به بازار را از مصرف کنندگان محافظت می کند.
برای درک اینکه چگونه کسب و کارها کار می کنند، ابتدا باید بدانیم 
چگونه قیمت ها در بازارهای رقابتی تعیین می شود. بنابراین بخش 1.4 
»رقابت کامل و عرضه و تقاضا« با توصیف چگونگي ایجاد قیمت ها در 

محیط رقابت کامل، آغاز مي شود.

گیرنده های کلیدی
• اقتصاد، مطالعه تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات است.

• اقتصاددانان این سه سؤال را مطرح می کنند: )1( کدام کاال و 
خدمات باید برای تامین نیازهای مصرف کننده تهیه شود؟ )2( چگونه 
باید تولید شوند و چه کسی باید آنها را تولید کند؟ )3( چه کسی باید کاال 

و خدمات دریافت کند؟
اقتصادی کشور  به یک سیستم  این سواالت بستگی  به  پاسخ   •
دارد. سیستم های اقتصادی اولیه که امروزه وجود دارند، سیستم های 

برنامه ریزی شده و بازار آزاد هستند.
• در نظام برنامه ریزی شده، مانند کمونیسم و سوسیالیسم، دولت بر 

تولید و توزیع تمام یا برخی کاالها و خدمات کنترل می کند.
• در سیستم بازار آزاد، همچنین به عنوان سرمایه داری شناخته شده 
است، کسب و کار تنها با دخالت دولت محدود است. مسابقه تعیین می کند 
که چه کاالها و خدمات تولید می شود، چگونه تولید می شوند و چه کسی.

رقابت كامل و عرضه و تقاضا
هدف یادگیری

توضیح دهید که چگونه عرضه  و  را شرح دهید  رقابت کامل   .1
و تقاضا در تعامل با قیمت ها در یک سیستم بازار آزاد، تعامل دارند.

تحت یک اقتصاد مخلوط، مانند ما در ایاالت متحده، کسب و کار 
تصمیم می گیریم که کدام کاالها را برای تولید یا خدمات ارائه می دهیم 
و قیمت ها چگونه است. از آنجا که بسیاری از کسب و کارها کاالها یا 
خدمات را ارائه می دهند، مشتریان می توانند از بین یک مجموعه گسترده 
ای از محصوالت انتخاب کنند. رقابت برای فروش در میان کسب و کار 
بخش مهمی از سیستم اقتصادی ما است. اقتصاددانان چهار نوع رقابت 
کامل رقابت، رقابت انحصاری، oligopoly و انحصار را شناسایی کرده 
اند. ما برای اولین بار از این رقابت کامل معرفی خواهیم کرد و سه بخش 

دیگر را در بخش زیر پوشش خواهیم داد.

شکل ۱.4
تولید مثل این سیب ها یک محصول استاندارد شده از شرکت 

های متعدد است.

رقابت کامل
رقابت کامل زمانی وجود دارد که بسیاری از مصرف کنندگان یک 
محصول استاندارد از کسب و کارهای کوچک را خریداری می کنند. از آنجا 
که هیچ فروشنده به اندازه کافی بزرگ نیست و به اندازه کافی تاثیرگذار 
نیست که قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، فروشندگان و خریداران قیمت 
به عنوان مثال، هنگامی که یک فیشر تجاری  پذیرند.  را می  پیروزی 
ماهی خود را به بازار محلی منتقل می کند، او کنترل کمی بر قیمتش 

دارد و باید قیمت بازار را قبول کند.

مبانی عرضه و تقاضا
برای درک اینکه رقابت کامل چگونه کار می کند، باید بدانیم که 
چگونه خریداران و فروشندگان در بازار برای تعیین قیمت ها تعامل می 
کنند. در بازار مشخص شده توسط رقابت کامل، قیمت از طریق مکانیسم 

های عرضه و تقاضا تعیین می شود. قیمت ها تحت تأثیر عرضه محصوالت 
از فروشندگان و تقاضای محصوالت توسط خریداران تأثیر می پذیرند.

برای نشان دادن این مفهوم، یک برنامه عرضه و تقاضا برای یک 
محصول خاص که در یک لحظه به فروش می رسد، ایجاد کنیم. سپس 
تقاضا را تعریف می کنیم و منحنی تقاضا را ایجاد می کنیم و عرضه را 
تعریف می کنیم و منحنی عرضه را ایجاد می کنیم. در نهایت، ما خواهیم 
دید که چگونه تقاضا و تقاضا در تعامل برقرار می کنند تا یک قیمت 
متعادل ایجاد شود - قیمت که خریداران مایل به خرید مبلغی هستند که 

فروشندگان مایل به آن هستند.

تقاضا و منحنی تقاضا
تقاضا کمیت یک محصول است که خریداران مایل به خرید در قیمت 
های مختلف هستند. مقدار یک محصول که مردم مایل به خرید هستند بستگی 
به قیمت آن دارد. شما به طور معمول مایل به خرید کمتر از محصول زمانی 
که قیمت ها افزایش می یابد و بیشتر از یک محصول زمانی که قیمت ها 
سقوط. به طور کلی، محصوالت را با قیمت های پایین تر جذاب تر می کنیم 
و قیمت های پایین تر را نیز خریداری می کنیم زیرا درآمد ما بیشتر می شود.

شکل ۱.5 منحنی تقاضا

با استفاده از این منطق، ما می توانیم منحنی تقاضا را تولید کنیم 
که نشان دهنده مقدار محصولی است که در قیمت های مختلف مورد 
نیاز است. بیایید فرض کنیم که نمودار در شکل 1.6 »منحنی تقاضا« 
نشان دهنده قیمت روزانه و مقدار سیب است که کشاورزان در بازار محلی 
فروخته می شوند. توجه داشته باشید که با افزایش قیمت سیب، تقاضای 
خریداران افزایش می یابد. بنابراین، اگر یک پوند سیب برای $ 0.80 
فروخته شود، خریداران مایل به خرید فقط پانصد صد پوند در روز خواهند 
بود. اما اگر سیب فقط یک دالر به ازای یک پوند هزینه داشته باشد، 
خریداران مایل به خرید دو هزار پوند هستند. خریداران با خرید یک پوند 

0.40 دالر مایل به خرید بیست و پوند پوند خواهند بود.

عرضه و منحنی عرضه
عرضه محصولی است که فروشندگان مایل به فروش در قیمت 
های مختلف هستند. مقدار محصولی که کسب و کار مایل به فروش است 
بستگی به قیمت آن دارد. کسب و کار بیشتر مایل به فروش محصول 
زمانی که قیمت افزایش می یابد و کمتر تمایل به فروش آن را زمانی 
که قیمت ها کاهش می یابد. باز هم، این واقعیت منطقی است: کسب 
و کارها برای ایجاد سود انجام می شوند و وقتی که قیمت ها باال باشد، 

سود بیشتری به دست می آید.

شکل ۱.6 منحنی عرضه

اکنون ما می توانیم منحنی عرضه را نشان دهیم که نشان می 
دهد که مقدار سیب که کشاورزان مایل به فروش در قیمت های مختلف 
بدون در نظر گرفتن تقاضا هستند. همانطور که در شکل 1.7 »منحنی 
عرضه« دیده می شود، منحنی عرضه در منحنی تقاضا به سمت مخالف 
می رود: قیمت ها افزایش می یابد، میزان سیب هایی که کشاورزان 
مایل به فروش هستند نیز افزایش می یابد. منحنی عرضه نشان می 
دهد که کشاورزان مایل به فروش تنها یک هزار پوند سیب هستند که 
قیمت آن 0.40 دالر پوند، دو هزار پوند قیمت است که 0.60 دالر و 

قیمت سه هزار پوند قیمت 0.80 دالر است.

تعادل قیمت
اکنون می توانید ببینید که چگونه ساز و کار بازار در رقابت کامل 
تقاضا  و منحنی  با ساختن منحنی عرضه  را  کار  این  ما  کار می کند. 
در یک گراف انجام دادیم، همانطور که در شکل 1.8 »قیمت تعادل« 
انجام شده است. نقطه ای که این دو منحنی تقاطع می کنند، قیمت 
و  سیب  عرضه  برای  خریداران  تقاضای  حاضر  حال  در  است.  تعادلی 

فروشندگان سیب در تعادل است.

شکل ۱.۸ قیمت تعادلی

ادامه دارد

اين مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از كتاب درسی كه مطالب 
كسب و كار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد كه ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

مقدمه:همانطور که داستان اپل نشان می دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب و 
کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث تغییرات سریع در شیوه تولید و ارائه محصوالت و 
خدمات می شود. اینترنت و سایر پیشرفت های ارتباطی )مانند تلفن های هوشمند، کنفرانس 
های ویدئویی و شبکه های اجتماعی( در حال حاضر به نحوه کار ما تاثیر می گذارند. شرکت 
ها در حال گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار از هر زمان دیگری متنوع 
تفکر  این  با  بیشتر  و مردم  اجرایی خود هستند،  رفتار مدیران  تر است. شرکت ها مسئول 
موافقند که شرکت ها باید شهروندان سازمانی خوب باشند. عالوه بر این، امروزه بزرگترین 
اقتصاددانان می پردازند که بدترین  از  اثرات ماندگاری بسیاری  به  کسب و کارهای بزرگ 
بحران مالی از زمان رکود بزرگ است )Hilsenrath et al.، ۲00۸(. آشفتگی اقتصادی که 
به  آغاز شد  وام های صندوق مشاغل غیرقانونی  نتیجه  در  وام مسکن  و  در صنایع مسکن 

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال ۲00۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
۷00 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و ۷60،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال ۲00۸، حتی اپل، شرکتی که طی 
5 سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، ۲00۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲0۱۱ به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین ۱6 تا ۲4 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

توضیح مترجمان: این کتاب درسی در کالج Alameda، کالج Basin Columbia، کالج 
 ،Renton Flagler، کالج جانسون، کالج شهر پاسادنا، دانشگاه ایالتی پن، دانشکده فنی 

کالج سان دیه گو Mesa، کالج سیرا، کالج یوبا مورد استفاده قرار گرفته است.

يشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز كسب و كار) قسمت اول(

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری
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سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان: 
داوری مسابقات كاپ آسیا به ايران ضربه زد

سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان معتقد است که داوران مسابقات سطح ب 
کاپ آسیا با قضاوت نادرست شوک بزرگی به ملی پوشان وارد کرده و فدراسیون 

بسکتبال باید به فدراسیون جهانی شکایت کند.
راهی مسابقات سطح ب کاپ  اظهار داشت: در حالی  شایسته متشرعی 
برگزار  دیدارها  این  اگر  و  نداشتیم  تدارکاتی  بازی  آسیا شدیم که هیچ   2021
می شد، می توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم. با این حال بازیکنانم در نخستین 
دیدار برابر لبنان فوق العاده بودند و کادر فنی لبنان دیدار با ایران را سخت ترین 

بازی این تیم عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه تیم ایران از داوری این رقابت ها ضربه سنگینی 
خورد، گفت: بازیکنان باور نمی کردند که داور اینگونه در بازی برابر لبنان قضاوت 
کند؛ چیدمان این دیدارها به گونه ای بود که نتوانستیم به فینال برسیم. لبنان 17 
امتیاز از 21 امتیاز را از طریق پنالتی کسب کرد. در واقع داور اردنی و قزاقستانی 

دور از تصور سوت زدند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان عنوان کرد:  در کوارتر اول برابر لبنان 13 
گل زدیم و این کشور چهار گل به ما زد. در کوارتر دوم در حالی بازی را تمام 
کردیم که نتیجه بازی 37-40 بود و 33 پرتاب را به لبنان دادند و این تیم 25 
امتیاز از پنالتی کسب کرد. در کوارتر سوم نتیجه بازی 51 بر 51 برابر شد و از 
لحاظ تکنیکی تیم ما نسبت به لبنان سر بود و تنها با سوت های داوری متوقف 

شدیم. پنالتی ایران 77 درصد و لبنان 37 درصد بود.
قضاوت  ناجوانمردانه  لبنان  برابر  اول  دیدار  در  داور  اگر  کرد:  اضافه  وی 
نمی کرد اکنون قهرمان آسیا بودیم. بازیکنانم پس از بازی اول از لحاظ روحی و 
روانی تحت فشار بودند و به همین دلیل دیدار دوم با سوریه را خیلی بد شروع 
کردند. بدترین نکته داوری در بازی برابر لبنان این بود که شادی عبدالوند روی 
حلقه لبنان حمله و 2 امتیاز کسب کرد و خطا گرفت؛ این حمله لغو شد و آن را 
تایم اوت اعالم کردند! در حالی که واقعا خطا بود. فاجعه بازی همین جا رخ داد 
تا اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی پیروز میدان شویم و در نهایت بازی را 66 بر 

64 به سوریه واگذار کردیم.
متشرعی یادآور شد: در این تورنمنت ماده و تبصره هایی گذاشتند که اعالم 
نشده بود. آنها در حین بازی سه بار تی وی  تایم اوت اعالم کردند. حتی اعتراض 
کردم که تی وی تایم اوت برای تورنمنت است. ابتدا تصور کردم تی وی تایم 
اوت یا همان پخش زنده تلویزیونی برای تمامی تیم هاست اما متوجه شدم فقط 

در بازی های ما از آن استفاده می کنند.
وی ادامه داد: چه اهمیتی داشت که که بازی را الیو برگزار کنیم؟ داوران 
مدام در حین اوج گرفتن ما، اعالم می کردند که تی وی تایم اوت و بازی متوقف 
می شد و به لبنان استراحت می کرد. در دیدار با سوریه هم بازی را خوب شروع 
برگرداندیم و  را  بازی  ایجاد شد. در کوارتر چهارم  امتیازی  اختالف  نکردیم و 
می توانستیم نتیجه خوبی بگیریم و با 65 ریباند مقابل 35 ریباند این بازی را 
برگرداندیم. بازیکنان نیمکت ما 40 امتیاز کسب کردند و بازیکنان جوان به دلیل 
فشاری که در دیدار با لبنان داشتند، در بازی با سوریه تمرکز کافی نداشتند اما 

بازیکنان نیمکت نشین خوش درخشیدند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان اضافه کرد: در دیدار برابر اندونزی هم 14 خطا 
برای ایران و 17 خطا برای اندونزی گرفتند. اندونزی تیم فوق العاده ای بود. متاسفانه 
در کوارتر سوم و چهارم دو نفر از بازیکنان ما آسیب دیدند و در بدترین شرایط که 

به ریباندها احتیاج داشتیم، این دو بازیکن را از دست دادیم و بدشانسی آوردیم.
وی یادآور شد: از لحاظ تجربه نتوانستیم با اندونزی برابری کنیم زیرا یک 
بازیکن کانادایی داشتند که عملکرد فوق العاده ای داشت و لبنان هم یک بازیکن 

آمریکایی و ارمنی داشت و در نتیجه تیم بسیار تاثیرگذار بود.
متشرعی با اشاره به اینکه در این مسابقات داوران همه تالش خود را کردند 
تا تیم بسکتبال ایران قهرمان نشده و لبنان جام را باالی سر ببرد، گفت: باید 
فدراسیون بسکتبال به فدراسیون بین المللی شکایت کند. زیرا آنها حتی با توجه 
به اینکه در مورد پخش زنده بازی ها اطالع رسانی کرده بودند اما در پاسخ به 
درخواست ما گفتند که این فیلم پریده است! نمی خواستند فیلم بازی ها منتشر 

شود و همگان نقص های داوری را ببینند.
پیدا خواهیم  برنامه بهتری حضور  با  وی اضافه کرد: در تورنمنت بعدی 
کرد؛ باید به بازیکنانم خسته نباشید بگویم که با تالش فراوان توانستند در آسیا 
دیدارهای پرفشاری را با نتایج نزدیک برگزار کنند. نشان می دهیم که در آسیا 

حرف اول را می زنیم.
تیم ملی بسکتبال زنان ایران در مسابقات سطح ب کاپ 2021 آسیا شرکت 
کرد و در نهایت با شکست برابر سوریه، لبنان و اندونزی در رده ششم این رقابت ها 

قرار گرفت. این مسابقات از 16 تا 22 آبان ماه برگزار شد.

ظهور يک آزادكار جوان در جمع مدعیان وزن ۹۷ كیلوگرم
های  رقابت  مهم  اتفاقات  از  یکی 
قهرمانی امیدهای جهان برای تیم کشتی آزاد 
ایران، درخشش برخی از چهره های جوان از 
جمله ملی پوش طالیی وزن 97 کیلوگرم بود.
چندی پیش رقابت های قهرمانی کشتی 
امیدهای جهان به میزبانی صربستان برگزار 
شد که تیم کشتی آزاد زیر 23 کشورمان با 
کسب یک مدال طال، 2 نقره و 5 مدال برنز 

عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
 تک مدال طالی تیم ایران در این مسابقات را امیرعلی آذرپیرا در وزن 
97 کیلوگرم کسب کرد که نشان داد یکی از مدعیان تازه وارد این وزن در رده 
بزرگساالن خواهد بود و همچنان می تواند در این وزن برای کشتی ایران افتخار 
کسب کند. او در رقابت های قهرمانی امیدهای جهان ابتدا واسیل پولیوچنکا از 
از  اورتاشویلی  را مغلوب کرد و سپس زوریکو  نتیجه 5 بر صفر  با  را  بالروس 
گرجستان را با نتیجه 5 بر 3 شکست داد. در ادامه موفق شد با نتیجه 9 بر صفر 
جاناتان آیلو از آمریکا را از پیش رو بردارد به فینال برسد که در این دیدار هم 
رادو لیفتر از مولداوی را با نتیجه 7 بر 3 مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت.

امیرعلی آذرپیرا با کسب مدال طالی امیدهای جهان توانست به جمع مدعیان 
وزن 97 کیلوگرم بزرگساالن ملحق شود. وزنی که مدعیانی همچون علیرضا 
کریمی، علی شعبانی، محمدحسین محمدیان و مجتبی گلیج در آن حضور دارند 

و رسیدن به دوبنده تیم ملی در این وزن کار دشواری است.
در همین راستا امیرعلی آذرپیرا که حاال خود را در کنار مدال داران نامدار 
وزن 97 کیلوگرم می بیند گفت: با مدال طالیی که در صربستان بدست آوردم به 
جمع مدعیان تیم ملی بزرگساالن راه یافتم و هدفم کسب دوبنده تیم ملی است. 
البته وزن من کمتر از مدعیان است و نسبت به حریفان خودم سبک تر هستم، اما 
به هر حال سعی کردم در رقابت های امیدهای جهان عملکرد مطلوبی داشته باشم.
وی در مورد کشتی های خود در جهانی صربستان گفت: این مسابقات سطح 
خوبی داشت که من توانستم با پیروزی در 5 مبارزه به مدال طال دست یابم. 
حریفان خوبی را از پیش رو برداشتم اما در دیدار فینال با یک کشتی معمولی 

توانستم حریف خود را از کشور مولداوی را مغلوب کنم.
آذرپیرا در پایان به کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ایران اشاره کرد و گفت: 
تمامی بچه ها تیم همدل بودیم تا بتوانیم به عنوان قهرمانی این مسابقات برسیم، 
اما برخی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که ما را از هدف اصلی دور می کند. مطمئنًا 
تیم ما شایسته قهرمانی بود و می توانستیم با کمی شانس و تالش بیشتر در سکوی 

نخست امیدهای جهان قرار گیریم.

كاناوارو: از سون بیشتر می ترسم، تا رونالدو!

فابیو کاناوارو، مدافع سابق تیم ملی ایتالیا، می گوید از رویارویی با 
کریستیانو رونالدو هراسی ندارد.

رونالدو در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از بهترین بازیکنان 
و خطرناک ترین مهاجمان فوتبال جهان شناخته شده و این موضوع را در 

رئال مادرید و یوونتوس نیز به اثبات رساند.
به  دوری  سال   12 از  پس  امسال  تابستان  پرتغالی  بازیکن  این 
اولدترافورد برگشت و از ابتدای فصل تا به حال نیز عملکرد درخشانی را 

در ترکیب منچستریونایتد به نمایش گذاشته است.
با این حال به نظر می رسد که کاناوارو بیشتر تحت تاثیر عملکرد 
مهاجمان تاتنهام قرار گرفته است. این مدافع سابق رئال مادرید به سان 
اسپورت گفت:» سون و کین خیلی خیلی قوی هستند. این بازیکن کره ای 
کسی است که من را بیشتر از هر بازیکن دیگری تحت تاثیر قرار داده 
از  من  اما  است.  رونالدو  مانند  العاده  فوق  بازیکنی  نیز  اوبامیانگ  است. 

رویارویی با آنها ترسی ندارم.«
کاناوارو با اشاره به روزهای خوب فوتبالش مدعی شده:» مهم نیست 
یک مهاجم تا چه حد عملکرد خوبی داشته باشد، بازی برابر من در دوران 

اوج برای همه آنها سخت خواهد بود.«
را در  برتر  لیگ  ایتالیایی رویای مربیگری در  این ملی پوش سابق 
محدودیتی  نباید  مربی  یک  داشت:»  اظهار  نیز  باره  این  در  و  دارد  سر 
برای خودش تعیین کند. من از کسب هر نوع تجربه ای استقبال می کنم. 
دوست دارم مربیگری در انگلیس را هم تجربه کنم اما این موضوع درباره 
فرانسه و ایتالیا هم صدق می کند. اگر پروژه مهمی به دستم برسد، آن 
را بررسی می کنم. کار من این است که به تیم تعادل ببخشم و دوست 
دارم تیم هایم بازیسازی را از دفاع شروع کنند. این بستگی به بازیکنانی 

دارد که در تیم دارم.«

تصمیم نهايی يونايتد در مورد پل پوگبا مشخص شد

بنابر ادعای مارکا منچستریونایتد هیچ برنامه ای برای تمدید قرارداد 
با پل پوگبا ندارد.

به  یوونتوس  از  یورویی  میلیون   105 انتقال  از  پس  پوگبا  پل 
منچستریونایتد در سال 2016، انتظارات را برآورده نکرده و در حال حاضر 
12 میلیون یورو در هر فصل درآمد دارد. روابط دو طرف در چند ماه اخیر 
ایده آل نبوده است، زیرا هافبک فرانسوی نتوانسته فرم موردنظر را در 

اولدترافورد به نمایش بگذارد.
مقابل  یونایتد  منچستر  گله   5 جریان شکست  در  فرانسوی  ستاره 
لیورپول به شکل مستقیم از زمین مسابقه اخراج و بعد از آن سه جلسه از 
همراهی این تیم محروم شد. این پایان کار نبود و پوگبا در تمرینات تیم 
ملی فرانسه نیز دچار آسیب دیدگی شده تا حدود شش هفته از میادین 
دور باشد؛ همه مسائلی که باعث شده یونایتد دیگر برنامه ای برای تمدید 

قرارداد با او نداشته باشد.
از طرف دیگر به نظر می رسد که سه تیم یوونتوس رئال مادرید و 
پاری سن ژرمن اصلی ترین مشتریان پل پوگبا محسوب می شوند. از طرفی 
مادرید  رئال  مدیره  هیئت  اعضای  به  پرس  فلورنتینو  مارکا  ادعای  بنابر 
تاکید کرد که به دلیل مشکالت مالی ناشی از ویروس کرونا بهتر است 
آنها بازیکنان آزاد را تحت نظر داشته باشند و پل پوگبا می تواند گزینه 
بسیار مناسبی برای لوس باشد. با این حال عالقه ستاره فرانسوی برای 
بازگشت به تورین و قدرت مالی باالی پاری سن ژرمن، دو چالش بزرگ 

رئال برای جذب پوگبا خواهد بود.

فیلیپ الم:
آنچلوتی از من خواست كه دستیارش شوم اما نپذيرفتم

هنگام  می گوید  آلمان  فوتبال  و  مونیخ  بایرن  اسطوره،  الم  فیلیپ 
بازنشستگی کارلو آنچلوتی از او درخواست کرده که دستیارش شود اما 

این پیشنهاد را نپذیرفته است.
فیلیپ الم 310 بازی برای بایرن در بوندسلیگا انجام داد و با این 
تیم هشت عنوان قهرمانی در این رقابت ها را کسب کرد. او یک لیگ 
قهرمانان و شش جام حذفی فوتبال آلمان را نیز در کارنامه دارد. الم در 

پایان فصل 17-2016 با پیراهن بایرن مونیخ  از فوتبال بازنشسته شد.
از آن دسته ستاره هایی بود که تمام دوران اوج و  نیز  فیلیپ الم 
درخشش خود را در یک باشگاه سپری کرده و یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ بایرن مونیخ لقب گرفت. او یک مرد محبوب در بین هواداران بایرن 
مونیخ و بطور کلی فوتبال آلمان به حساب می آید و حاال در مصاحبه ای 

ادعای جالبی را مطرح کرده است. 
ستاره سابق بایرن مونیخ و مانشافت اعتراف کرده که یک پیشنهاد 
ویژه از سوی کارلو آنچلوتی را رد کرده است. فیلیپ الم در این باره گفت: 
»وقتی در سال 2017 تصمیم به بازنشستگی گرفتم، کارلتو حتی تالش 
زیادی نکرد تا من را متقاعد کند که ادامه دهم. در عوض او به من گفت 
فیلیپ، تو می توانی بازنشسته شوی اما کنار من بیا و به کادر مربیگری 
از او  من بپیوند.  سپس چند سال دیگر مسئولیت تیم را برعهده بگیر. 

تشکر کردم اما این پیشنهاد را نپذیرفتم«

در حالی که یک سال تا 
شروع جام جهانی باقی مانده 
قابل  تقریبا  داستان  است، 
ایران در جام  فوتبال  تیم ملی  ستایش 

جهانی قبل را بررسی می کنیم.
این داستان تیمی است که هیچوقت 
امید خود را از دست نداد؛  حتی در آخرین 
ثانیه ها. حاال دقیقا یک سال تا شروع جام 
جهانی قطر باقی مانده است و بد نیست 
تا  را مرور کنیم که  خاطرات آن تیمی 
تیمی  ثانیه آخر شانس صعود داشت و 
بود که عملکرد سربلندی در گروه مرگ 
داشت و باعث شد مردم از بازی های تیم 

ملی لذت ببرند.
قرعه مرگ

جهانی  جام  کشی  قرعه   96 آذر 
برگزار شد و تیم ملی ایران در سخت ترین 
گروه جام جهانی قرار گرفت. قرار گرفتن 
اسپانیا قهرمان جام جهانی در  در کنار 
2010 و پرتغال قهرمان یورو 2016 و 
آفریقا شوک  قاره  تیم  بهترین  مراکش 
بزرگی به اهالی فوتبال بود و از همان 
زمان خیلی ها شانس بسیار کمی برای 

ایران در جام جهانی لحاظ کردند.
تحریم ها

تحریم ها ضربه بزرگ دیگری برای 
تیم ملی بود. خیلی از تیم های بزرگ از 
انجام بازی با تیم ملی ایران خودداری 
کردند و مشکل بزرگ این بود که کمپانی 
»نایکی« به دلیل تحریم های آمریکا از 
تامین کفش برای بازیکنان ایران قبل از 

دیدار با مراکش امتناع کرد.
اولین برد

بیست سال بعد از اولین برد ایران 

بار  این  آمریکا،  برابر  جهانی  جام  در 
زدند  بزرگی  کار  به  دست  پوشان  ملی 
ثانیه های  با گل  را  توانستند مراکش  و 
پایانی شکست دهند. پیروزی در اولین 
گام حسابی به همه چسبید و باعث شد 
خیلی از مردم به خیابان ها بریزند و این 

برد را جشن بگیرند.
شکست حق مان نبود

اسپانیا تک گل دیگو کاستا  برابر 
این  در  ولی  زد  رقم  را  اسپانیا  پیروزی 
داشت.  خوبی  نمایش  ملی  تیم  دیدار 
فرصت های گلزنی انصاری فرد و طارمی 
با خوش شانسی دخئا و اسپانیا تبدیل به 
اللهی  عزت  سعید  همچنین  نشد.  گل 
توانست دروازه اسپانیا را باز کند و خیلی ها 

نیز به جشن گرفتن گل تساوی پرداختند 
ولی داور این گل را مردود اعالم کرد. 
نمایش تحسین برانگیز تیم ملی مقابل 
قهرمان سابق جام جهانی باعث شد تا 
همگان عملکرد تیم ملی را در این دیدار 

سزاوار تمجید بدانند.
کوارشما، پنالتی و موقعیت طارمی

فوتبال  ملی  تیم  سوم  بازی  در 
حریف  رفت.  پرتغال  دیدار  به  ایران 
پای کوارشما متخصص  بیرون  با گل 
زدن این نوع شوت ها در جهان پیش 
به  رونالدو  کریستیانو  ادامه  در  و  افتاد 
پورعلی  مرتضی  به  آرنج  زدن  دلیل 
از  بود که  گنجی خیلی خوش شانس 
بازیکن  این  نشد.  اخراج  بازی  زمین 

از  تک  به  تک  موقعیت  در  ادامه  در 
علیرضا  مغلوب  لتی  پنا نقطه  روی 
بیرانوند شد و در ادامه ایران با پنالتی 
کریم انصاری فرد توانست بازی را به 
تساوی کشاند. مهمترین صحنه بازی 
که  جایی  بود  پایانی  ثانیه های  در 
مهدی طرمی فرصت داشت تا پرتغال 
را حذف کند و ایران را با همه مشکالت 
و سختی ها به دور دوم برساند ولی این 
راهی  اختالف  با چند سانتی متر  ضربه 
به دروازه نداشت تا این حسرت همیشه 
در ذهن ایرانی ها بماند. با این حال 3 
بازی درخشان از تیم ملی ایران در جام 
جهانی آن هم در گروه مرگ باعث شد تا 
همه برای این تیم ایستاده دست بزنند.

يک سال تا شروع جام جهانی؛

ايران، تیمی برخالف همه پیش بینی ها

تیم ملی فوتبال ایران در رده هفتم 
فوتبال  تیم های  ناپذیرترین  شکست 

جهان قرار گرفته است.
فوتبال  ملی  تیم  باخت  آخرین  از 
ایران 13 بازی می گذرد، زمانی که تیم 
تحت هدایت مارک ویلموتس برابر عراق 
شکست خورد و همین نتیجه باعث شد تا 
این مربی بلژیکی آخرین حضور خود را 

روی نیمکت ایران تجربه کند. 
ملی  تیم  هدایت  زمان  آن  از 
است  بوده  اسکوچیچ  عهده  بر  ایران 
روی  که  دیداری   13 در  مربی  این  و 
 12 به  است  نشسته  ملی  تیم  نیمکت 
برد و یک مساوی رسیده تا ایران بدون 

بماند.  شکست 
به این ترتیب تیم ملی ایران اکنون 
هفتمین تیم شکست ناپذیر دنیا محسوب 
می شود و یکی از تیم هایی است که در 

سال 2021 شکست نخورده است.
دارد  قرار  الجزایر  نخست  رده  در 

با  و  است  بدون شکست  بازی  که 33 
ناپذیرترین  شکست  عنوان  زیاد  فاصله 

تیم ملی فوتبال جهان را در حال حاضر 
در اختیار دارد.

فهرست شکست ناپذیر ترین تیم 
های ملی جهان در حال حاضر:

1- الجزایر 33 بازی
2- آرژانتین 27 بازی
3- مراکش 22 بازی
4- انگلیس 20 بازی
5- فرانسه 18 بازی

6- مصر 14 بازی
7- ایران 13 بازی

8-سنگال 11 بازی
8- عربستان 11 بازی

10- کره جنوبی 9 بازی
شکست در ضربات پنالتی مساوی 
لحاظ شده است و بنابراین باخت انگلیس 
به ایتالیا در فینال یورو مساوی در نظر 

گرفته شده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ایران، هفتمین تیم شکست ناپذیر فوتبال جهان

آیا سردار آزمون و سعید عزت اللهی 
رهبر بعدی تیم ملی ایران خواهند بود؟

با خداحافظی جواد نکونام و سپس 
کنار گذاشتن سیدجالل حسینی، مسعود 
شجاعی و اشکان دژاگه، تیم ملی ایران 
شمایل تازه ای به خود گرفت. بازیکنانی 
که پیش تر در قامت جوانهای تیم مطرح 
بودند، بازوبند را در اختیار گرفتند و گروه 
ملی  تیم  ترکیب  به  از ستاره ها  تازه ای 
رسیدند تا حاال مقایسه فهرست دراگان 
جهانی  جام  به  که  تیمی  با  اسکوچیچ 
2014 برزیل و 2018 روسیه، تفاوت هایی 

جدی را به نمایش بگذارد.
اسکوچیچ در مرحله نهایی مقدماتی 
ملی  تی  به  را  بازیکن  جام جهانی 32 
بازیکن   9 بین  این  در  و  کرده  دعوت 
نفر هم  و 4  نکردند  پیدا  بازی  فرصت 
یاسین  ندارند؛  ملی  بازی  تجربه  اصال 
کریمی  محمد  آقاسی،  عارف  سلمانی، 
و زبیر نیک نفس فهرست این بازیکنان 

است.
امیری،  وحید  اینکه  جالب  نکته 
شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی 
 540 رکورد  که  هستند  بازیکنی  سه 
مرحله  مسابقه  شش  در  بازی  دقیقه 
نهایی مقدماتی جام جهانی را داشته اند 
دراگان  تیم  همیشگی  فیکس های  تا 

اسکوچیچ لقب بگیرند.
نکونام  رکورد  به  صفی  حاج   *

می رسد؟
روزگاری  که  صفی  حاج  احسان 
نگاه  ساله   18-17 بازیکنی  عنوان  به 
جلب  خود  به  را  ملی  تیم  سرمربیان 
می کرد، حاال کاپیتان اول تیم ملی به 
بازی   115 صفی  حاج  می آید.  حساب 
سال   14 در  را  آمار  این  و  دارد  ملی 
کرده  ثبت  ملی  تیم  در  خود  عضویت 
تا میانگین هر سال حدود 8 بازی را در 
تیم ایران داشته باشد. او برای رسیدن 
به رکورد جواد نکونام، 36 بار دیگر باید 
پیراهن تیم ملی را بپوشد که با متوسط 
آمار او، حاج صفی باید تا 35 سالگی در 
ترکیب تیم ملی بماند؛ تا پایان مقدماتی 

جام جهانی 2026.
بعدی  رئیس  نصاری فرد،  ا  *

فدراسیون فوتبال؟
کریم انصاری فرد به عنوان دومین 
سوی  به  ملی،  تیم  باتجربه  بازیکن 
سومین تجربه جام جهانی اش حرکت 

می کند. کریم که پس از آقای گلی در 
لیگ برتر راهی اوساسونا شد، در تمام 
این سالها لژیونر بوده و توانسته همیشه 
پیراهن تیم ملی را حفظ کند. او که 90 
بازی ملی در کارنامه دارد، اگر بتواند تا 
جام جهانی در ترکیب ایران باقی بماند، 
تایی ها خواهد  باشگاه 100  به  احتماال 
پیوست و این به منزله اجازه کریم برای 
ورود به انتخابات فدراسیون فوتبال در 
آینده است؛ هرچند که مشخص نیست 
این مهاجم 31 ساله عالقه ای به مشاغل 
رده مدیریتی فوتبال داشته باشد یا خیر؟
* آزمون، کاپیتان بعدی تیم ملی؟
سردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی 
ایران در بازی با سوریه شصتمین بازی 
ملی خود را انجام داد تا باالتر از علیرضا 
باتجربه  بازیکن  چهارمین  جهانبخش، 
ایران لقب بگیرد. نکته جالب این است 
آمار  این  به  سالگی   26 در  آزمون  که 
رسیده و اگر 10 سال دیگر این روند را 
ادامه دهد، فرصت این را خواهد داشت 
تا شمار بازیهای ملی اش را به 150 هم 
برساند. با این حال به نظر می رسد حتی 
او اگر به این هدف هم نرسد، کاپیتانی 
در دسترس  برایش کامال  ملی  تیم  در 

خواهد بود.
و  حجازی  از  عبور  و  بیرانوند   *

عابدزاده؟
ملی  بازی  با 49  بیرانوند  علیرضا 
دراگان  تیم  باتجربه  بازیکن  هفتمین 
اسکوچیچ است. او در 9 سالگی تجربه 
بازی در جام جهانی و جام ملتها را با خود 
حمل می کند و البته چشم به آینده ای 
دارد که شاید با شکستن رکورد عابدزاده 
و حجازی همراه شود. زنده یاد حجازی 
58 بازی ملی را انجام داد و عابدزاده نیز 

با 76 بازی ملی، رکورددار دروازه بانی در 
تیم ملی لقب گرفت. بیرانوند اگر میانگین 
7 بازی ملی در سال را حفظ کند، شش 
سال دیگر می تواند به رکورد احمدرضا 

عابدزاده برسد.
و  عجیب  رکوردی  و  امیری   *

غریب
وحید امیری اولین بازی ملی اش را 
در 26 سالگی انجام داد و اولین گل ملی 
اش را شش سال پیش به ثمر رساند. او 
اگرچه پس از سردار آزمون به تیم ملی 
دعوت شد اما تعداد بازی ملی بیشتری 
نسبت به سردار دارد و با 63 بازی ملی 
در رتبه سوم تیم کنونی قرار گرفته است. 
نکته جالب اینکه نرخ بازی به ازای تعداد 
سال عضویت در تیم ملی، نشان می دهد 
که وحید امیری هر سال 9 بازی ملی 
آمار  انجام می دهد که  ایران  تیم  برای 
فوق العاده ای محسوب می شود. اگر او 
سه سال دیگر همین روند را حفظ کند، 
هیچ بعید نیست که به مرز 100 بازی 

ملی هم برسد.
* مورد ویژه تیم دراگان اسکوچیچ
دراگان  تیم  درباره  جالب  نکته 
اسکوچیچ این است که از بین فهرست 
مقدماتی  برای  شده  دعوت  نفره   32
جام جهانی، تیم او 18 بازیکن با تعداد 
دو رقمی بازی ملی دارد. همچنین 14 
انجام  ملی  بازی   20 از  بیش  بازیکن 
داده اند و ده نفر نیز با بیش از 30 بازی 
تجربه  این  می کنند.  خودنمایی  ملی 
شرایطی  ملی  تیم  بازیکنان  باالی 
پدید  ملی  تیم  سرمربی  برای  را  ویژه 
در  تیمش  خالی  جای  بتواند  تا  آورده 
را  افت  و  مصدومیت  محرومیت،  دوره 

پوشش دهد.

* رکورد مثبت سعید عزت اللهی
تیم  شش  شماره  دفاعی  هافبک 
فوتبال  به  بندرانزلی  ملوان  از  که  ملی 
ایران معرفی شد، در 25 سالگی به رکورد 
41 بازی ملی رسیده است. در بین 10 
بازیکن باتجربه تیم کنونی ایران، عزت 
اللهی سن کمتری از همه آنها دارد و مثل 
سردار آزمون، احتماال در آینده به بازوبند 
کاپیتانی خواهد رسید. او همچنین تجربه 

گلزنی در تیم ملی را هم دارد.
* سروش رفیعی؛ 31 سال و چهار 

بازی ملی
سروش همیشه بازیکنی در قامت 
ستاره برای فوتبال ایران بوده و چه در 
به  حاال  و چه  کارلوس کی روش  دوره 
تناوب در تیم ملی هم حضور داشته است 
اما به شکلی عجیب، آمار بازی ملی این 
تنها  رفیعی  است.  پایین  بسیار  بازیکن 
چهار بازی ملی انجام داده که 2 تا در 

دیدارهای دوستانه بوده است.
 ستون اولین بازی ملی و اولین گل 
ملی در تعریف گذشت زمان با واحد سال 
از اولین بازی ملی و اولین گل ملی است.
* تنها پنج بازیکن باالی 30 سال

ایران،  ملی  تیم  فعلی  ترکیب  در 
تنها پنج بازیکن باالی 30 سال حضور 
برای  نکته بسیار مثبتی  این  دارند که 
وحید   : می شود محسوب  ملی  تیم 
 ،)32( زاده  خلیل  )33(، شجاع  امیری 
انصاری  کریم  و  صفی  حاج  احسان 
 .)31( رفیعی  سروش  و  فرد  انصاری 
اسکوچیچ  تیم  بازیکن  ترین  جوان 
پس  و  است  ساله   19 سلمانی  یاسین 
از او اللهیار صیادمنش و مهدی قایدی 
ترکیب  اینکه  نکته مهم  دارند.  حضور 
و  دارند  پایینی  سنین  ایران  هجومی 
بعدی  جهانی  جام  تا  حتی  می توانند 

هم در ترکیب قرار بگیرند.
گلزنان  برترین  آزمون  و  کریم   *

تیم ملی
ایران،  ملی  تیم  فعلی  ترکیب  در 
فرد  انصاری  کریم  و  آزمون  سردار 
بیشترین تعداد گل را به ثمر رسانده اند. 
نکته جالب اینکه مهدی طارمی با 26 
گل در تعقیب این دو بازیکن است و با 
رقیبی  اسکوچیچ،  فهرست  به  بازگشت 
بود.  خواهد  فرد  انصاری  برای  جدی 
در فهرست کنونی تیم ملی 17 بازیکن 

سابقه گلزنی در تیم ملی را دارند.

پرسش هایی درباره آینده و چند پیش بینی؛

سردار آزمون، کاپیتان بعدی تیم ملی ایران؟
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 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 26 اثر 
جهانی داریم و این مهم به معنای این است که این آثار متعلق به همه مردم 
دنیااست و یکی از این آثار گنبد سلطانیه محسوب می شود. مدنیت و تمدن 
بشری، خود را صاحب این اثر تاریخی در زنجان)گنبد سلطانیه( می داند.

سید عزت اهلل ضرغامی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری 
استان زنجان که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: استان 
زنجان نمونه ای کامل از ظرفیت ها و افتخارات ما در میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی است.
وی با بیان اینکه استان زنجان نمونه کامل از ظرفیت ها و افتخارات 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، تاکید کرد: اگر برای 
ایران یک الگو معرفی کنیم که در هر سه رشته سرآمد و توانمند باشد، 

آن استان زنجان است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تعداد آثار 
ثبتی در این استان 880 مورد، آثار نامملوس 56 مورد و منظر طبیعی 18 

مورد است که این آمار خوب نشان از ظرفیت ها دارد.
ضرغامی با بیان اینکه در حوزه گردشگری استان مشکل جدی 
مراکز اقامتی اعم از هتل ها، مهمانسراها و خانه های بوم گردی است، 
خاطرنشان کرد: باید کمک کنیم و تصمیم هایی در این خصوص اتخاذ 

شده است.
وی ادامه داد: مجتمع اقامتی، تفریحی و گردشگری در حال احداث و 
مناطقی که ما در اختیار مردم قرار داده ایم  اعم از ساختمان های تاریخی 

با قدمت 200 ساله در حال مرمت تبدیل شدن به مراکز اقامتی است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وام تبصره 
18 تسهیالت خوبی است که اگر عملیاتی شود نرخ بهره آن 9 درصد 
می شود و در یک ماه اخیر سهم خودمان را زنده کردیم و حدود 1300 
میلیارد تومان این سهم را توزیع می کنیم که بخشی از آن را به متقاضیان 

استان زنجان اعطا می کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از میراث فرهنگی مربوط به استقبال در حوزه 

گردشگری و استقبال گردشگران می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه گنبد 
سلطانیه افتخار بزرگی برای ملت ایران است، گفت: 26 اثر جهانی داریم 
و این مهم به معنای این است که این آثار متعلق به همه مردم دنیاست، 
مدنیت و تمدن بشری خود را صاحب این اثر تاریخی در زنجان می داند. 
 ضرغامی افزود:  گنبد سلطانیه 900 سال سرپا ایستاده و البته 
خود مردم خوب، متدین و مجاهد سلطانیه در این مدت این اثر تاریخی 

را حفظ می کنند.

ضرغامی: ۲6 اثر تاریخی کشور متعلق به همه مردم دنیا است

 جای خالی کتاب در سبد 
شهروندان  جمله  از  خانوارها 
گلستانی بیش از همیشه احساس 
مهجورتر  مهربان،  یار  این  و  شود  می 
به  است  فراموشی  حال  در  همیشه  از 
اعتقاد کارشناسان توسعه و ترویج فرهنگ 
کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه با اقدامات 
و  آموزشی، خانواده ها  نظام  در  زیرساختی 

جامعه محقق می شود.
نشر  و  انتقال  ماندگار  میراث  کتاب   
تاریخی  دینی،  فرهنگی،  های  گنجینه 
از  شماری  تاکید  به  که  است  اجتماعی  و 
کارشناسان استفاده از این سرمایه گرانبها و 
ترویج فرهنگ کتابخوانی در توسعه و رشد 

جوامع نیاز به برنامه ریزی ویژه دارد.
حد  تا  نی  کتابخوا فرهنگ  توسعه 
نقش  بشری  جوامع  پیشرفت  در  زیادی 
میراث  این  ترویج  ما  ا رد  دا ماندگاری 
آمار  که  کشور  فعلی  شرایط  در  گرانبها 
جهانی  استانداردهای  از  کمتر  آن  مطالعه 
اندکی  صحیح  ریزی  برنامه  بدون  است، 

دشوار خواهد بود.
از  استفاده  گلستانی  نظران  صاحب 
نهاد،  مردم  های  سازمان  های  ظرفیت 
ها،  دانشگاه  مساجد،  پرورش،  و  آموزش 
و  تخصصی  های  نشست  ها،  نمایشگاه  
برگزاری جشن های کتاب را از جمله عوامل 
پویایی، نشر و احیای فرهنگ کتابخوانی در 

کشور و این استان می دانند.
و  شناس  جامعه  و  دانشگاه  مدرس 
کردن  نهادینه  برای  گفت:  فرهنگی  فعال 
آموزش صحیح،  به  کتاب  مطالعه  فرهنگ 
افزایش سواد رسانه ای و تقویت پرسشگری، 
جستجوگری، مساله اندیشی و حقیقت جویی 

در میان جوانان نیاز داریم.
با  گو  و  گفت  در  پور  قلی  محترم   
و  علم  صاحبان  اظهارداشت:  ایرنا  خبرنگار 
باید در چشم مردم دارای کرامت و  دانش 
منزلت باشند و این کرامت ناشی از تکریم 

علم، دانش و حکمت باشد.
استفاده از فضای مجازی برای 

ترویج کتابخوانی
فضای  مانند  نقش  به  اشاره  با  وی 
مجازی در ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: 
شبکه های اجتماعی بستر خوبی برای ترویج 
کتاب و کتابخوانی است و می تواند هزینه، 
زمان و فاصله ها را کاهش دهد و به آسانی 

ایده و اندیشه ها را گسترش دهد.
وی افزود: عوامل اجتماعی و فرهنگی 
اقتصادی،  نسبی  آرامش  جمله  از  بسیاری 
اهمیت پیدا کردن مسائل فرهنگی و تمدنی، 
روحیه  افزایش  دینی،  و  ملی  غرور  تقویت 
اجتماع  تقویت  اجتماعی،  عرصه  در  علمی 
اقتصاد محور و  دانایی محور بجای جامعه 
علم   اهل  و  محققان  صدرنشینی  و  تکریم 

جامعه  در  را  مطالعه  به  گرایش  تواند  می 
افزایش دهد.

پژوهشگر  و  ه  نشگا دا د  ستا ا ین  ا
فرهنگی یادآور شد: سرمایه های فرهنگی 
گرایش  میزان  با  مستقیمی  رابطه  خانواده 
فرزندان به کتابخوانی و مطالعه دارد که اگر 
این شرایط در همه خانواده ها برقرار شود و 
در مدرسه یا محیط های عمومی احساس 
با  تواند  می  نشود  خنثی  مطالعه  به  نیاز 
آینده،  برای نسل  انتخاب مسیرهای جدید 

تاثیر عمیقی بر سرنوشت جامعه بگذارد.
قلی پور افزود: برای رسیدن به جایگاه 
مطلوب در سرانه مطالعه باید کنترل قیمت 
کتاب، رواج کتابخانه های عمومی و سیار 
در مناطق و مسابقه های کتابخوانی گسترش 
در  مسئوالن  و  والدین  آن  کنار  در  و  یابد 
روستاها، شهرها و سطوح استانی و شهری 
بدان  و  بدانند  ضرورت  یک  را  کتابخوانی 

عادت کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت 
فیلمسازان برای ترویج کتابخوانی

مدیر انجمن سینمای جوانان گلستان 
برنامه  و  گذاری  سیاست  شوراهای  گفت: 
جمله  از  مختلف  های  جشنواره  در  ریزی 
المللی فجر توجه ویژه ای به  جشنواره بین 
ترویج کتابخوانی دارند و همواره بخشی از 
اختصاص  کتاب  حوزه  به  را  جشنواره  این 

می دهند.
مهدی صاحبدل به ایرنا گفت: برخی 
جشنواره های سینمایی مانند »سلفی 20« 
و  کتاب  موضوع  برای  اختصاصی  جایزه 
تداوم آن  ترویج آن در نظر می گیرند که 
می تواند به گسترش هر چه بیشتر فرهنگ 

مطالعه منجر شود.
این کارگردان گلستانی ادامه داد: برخی 
فیلم های مهم ایران و جهان با اقتباس از 
یک کتاب ساخته شده اند که عالوه بر پیام 
با کتاب،  پیوند عمیق سینما  در  آن  روشن 
ها  عرصه  این  فعاالن  بیشتر  انسجام  لزوم 

برای تولید آثار فاخر را ضروری می کند.
با نشر کتاب  از نهادهای مرتبط  وی 
برای  فیلمسازان  ظرفیت  از  که  خواست 
کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  نشر  و  ترویج 

استفاده کنند.
مدیر انجمن سینمای جوانان گلستان 

همچنین گفت: آموزش و پرورش با نمایش 
و پخش فیلم های اقتباسی از آثار مشهور 
ایران در مدارس می تواند نقش گسترده ای 
در معرفی کتاب های مرتبط با فیلم ها ایفا 
کند که باید از این ظرفیت ها برای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی بیشتر استفاده کرد.
صاحبدل ادامه داد: ایران گنجینه ای 
غنی از ادبیات است و با حمایت از فیلم های 
اقتباس شده از کتاب های مشهور ادبی می 
توان در ترویج و نشر فرهنگ کتابخوانی گام 

های بلندی برداشت.

تاثیر معماری کتابخانه ها در 
ترغیب مخاطبان به کتابخوانی

ماد  میردا فرهنگی  موسسه  مدیر   
گرگان نیز گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی 
و افزایش سرانه مطالعه با اقدامات زیرساختی 
نظام  پرورش،  و  آموزش  در  خصوص  به 
آموزشی  ساختار  و  ها  خانواده  تحصیلی، 

محقق می شود.
احمد خواجه نژاد در گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشت: نشر فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
نیاز به جاذبه هایی دارد تا جوانان و نوجوانان 

به این حوزه کشش پیدا کنند.
وی افزود: کتابخانه هایی با معماری 
زیبا و شکیل همراه با امکانات و ساختاری 
ویژه در جذب مخاطب تاثیرگذار است و بی 
شک کودکان، نوجوانان و جوانان استقبال 
گسترده ای از این کتابخانه ها خواهند داشت 
و به تدریج فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج 

بیشتری خواهد یافت.
به  توجه  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی 
شکل ظاهری، منابع کتابخانه ها هم باید 
شهروندان  نیازهای  بتواند  تا  باشد  روز  به 
را به خوبی برآورده کند که توجه ویژه به 
این موضوع در توسعه فرهنگ کتابخوانی 

نقش موثری دارد.
این محقق و نویسنده گلستانی اضافه 
نشر  و  مطاله  به  تشویق  و  ترغیب  کرد: 
کتابخوانی با  توجه به تمایالت درونی افراد 

در مدارس و خانواده ها محقق می شود.
امروز  نسل  کرد:  اضافه  نژاد  خواجه 
استفاده  امکان  از  برخوداری  به  توجه  با 
و  تکنولوژی  و  اجتماعی  های  شبکه  از 
دسترسی به اطالعات نسبت به نسل های 
گذشته معلومات عمومی گسترده تری دارد 

اما جامعه امروز باید قابلیت های شبکه های 
اجتماعی و تکنولوژی را برای ترویج فرهنگ 
کتابخوانی درک کند و با استفاده از شبکه 
های مجازی تولید محتوای قوی و جذاب 

مرتبط با کتاب داشته باشند.
سراسر  در  امر  کارشناسان  اعتقاد  به 
دنیا میراث گرانبهای کتاب همراه با فرهنگ 
کتابخوانی برای توسعه و رشد جوامع نقش 
و  مفاهیم  که  هایی  کتاب  دارد،  بدیلی  بی 
جوان  های  نسل  به  را  سرزمینمان  هویت 
تبدیل  را  ما  و  دهد  می  انتقال  نوجوان   و 
به جامعه های توسعه یافته خواهد کرد آیا 

نیازمند توجه و سرمایه گذاری نیست؟
گسترش  و  تکنولوژی  عصر  در  چرا 
منابع اطالعاتی از شبکه های مجازی برای 
نمی  استفاده  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج 
صورت  به  فرهنگی  نهادهای  چرا  کنیم؟ 
تولید  برای  مستمر  و  هدفمند  و  منسجم 
محتواهایی با این موضوع کارهای زیربنایی 
انجام نمی دهند؟ رسانه های گروهی باید 
بیشتر در ترویج کتاب و کتابخوانی تالش 
سرمایه  امر  در   والدین  مهمتر   و  کنند 
گذاری کتابخوانی فرزندانشان برنامه ریزی 
کنند و نظام تعلیم و تربیت کشور به ویژه 
در مقطع پایه آموزشی نسبت به ترویج کتاب 
و کتابخوانی و نهادینه شدن این امر مهم 
آینده ساز جامعه  این نسلهای  فرهنگی در 

تالش بیشتری داشته باشد. 
با این توصیف، آیا نمی توان از شبکه 
های مجازی برای ترغیب و تشویق و نشر و 
ترویج فرهنگ کتابخوانی به نحو احسن بهره 
برد و یا مسووالن امر همایش ها و جشنواره 

های متعددی در این ارتباط برگزار کنند؟
 براساس آخرین سنجش اندازه گیری 
سرانه مطالعه کشور توسط مرکز آمار ایران، 
مطالعه کتب غیردرسی برای افراد باالی 15 
سال 15 دقیقه در روز تعیین شده و براساس 
های  از شبکه  استفاده  سرانه  این سنجش 
برابر سرانه  تقریبی چهار  به طور  اجتماعی 
مطالعه است یعنی هر ایرانی باالی 15 سال 
روزانه یک ساعت از وقت خود را در شبکه 

های اجتماعی می گذراند.
و  نفوس  سرشماری  مطابق  گلستان 
مسکن سال 95، یک میلیون و 869 هزار نفر 
جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در 

34 نقطه شهری و هزار و 75 روستا دارد.

 كتاب، میراث ماندگار گنجینه های فرهنگی، دينی، تاريخی و اجتماعی

منظر  از  تلويزيونی  پويانمايی  روزمره«؛  زندگی  و  »انیمیشن 
مطالعات فرهنگی

دریچه  از  روزمره؛  زندگی  و  »انیمیشن 
قلم  به  پژوهشی  اثری  فرهنگی«  مطالعات 
دانشگاه  هیات علمی  عضو  صفورا  محمدعلی 
تربیت مدرس است که به انیمیشن تلویزیونی 

در ایران می پردازد.
امروز بیش از نیم قرن از ساخت نخستین 
انیمیشن ایرانی )مالنصرالدین: اسفندیار احمدیه، 
1366( می گذرد. صرف نظر از پاسخ به این سوال 
که آیا امروز پویانمایی در کشور ما به پیشرفتی 
متناسب با 60 سال قدمت خود رسیده  است یا 

خیر، می دانیم حوزه مبحث این رسانه در محافل علمی و دانشگاهی از مرحله مقدماتی 
و فنی عبور کرده و به مباحث نظری و حتی مطالعات میان رشته ای و حوزه های مرتبط 
با علوم انسانی رسیده است. این تغییر و تحول عالوه بر مطرح کردن موضوعات تحقیق 
متنوع تر در حوزه انیمیشن، آشنایی محققان این رشته را با سایر علوم چون جامعه شناسی، 

روانشناسی، فلسفه و حتی رشته های جدید چون مطالعات فرهنگی می طلبد.
با رسانه ای شدن فرهنگ در نیمه دوم قرن بیستم و غلبه رسانه ها بر فرهنگ معاصر، 
کارکرد این رسانه های رنگ به رنگ و تاثیر آنها بر فرهنگ و زندگی مردم یک جامعه 
و نیز تاثیر شیوه زندگی جوامع بر محتوای این رسانه ها به مبحثی تحقیقاتی تبدیل شد.

در این دوره »مطالعات فرهنگی« به  عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نظری 
اواخر دهه هفتاد میالدی به تدریج خود را وارد تحلیل آثار رسانه ای و هنری کرد و به یکی 
از محورهای مهم مطالعاتی به ویژه از نوع دانشگاهی آن تبدیل شد. یکی از مهم ترین 
جنبه های مطالعات فرهنگی بررسی محتوایی است که می توان از طریق خوانش متون 
هنری به آن دست یافت؛ درونمایه هایی از زندگی روزمره و سبک زندگی ملیت ها، اقوام 
و فرهنگ های مختلف که به تفاوت ها و اشتراکات فرهنگ بشری در سرتاسر جهان 

اشاره کرده و به گفت و گویی سازنده منتهی می شود.
چگونه گذراندن اوقات فراغت، عبادت کردن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، خوابیدن، 
خود را آراستن، مصرف کردن، سخن گفتن، به جا آوردن مراسم ملی و مذهبی و همه 
اعمال روزانه ما و دیگر جوامع می تواند با فرهنگ دیگری متمایز باشد. تمرکز بر این 
موضوعات، مطالعات فرهنگی را به شکلی، تبدیل به مطالعه »زندگی روزمره و سبک 
زندگی« کرده است. یکی از پژوهش های جدی با رویکرد مطالعات فرهنگی اثر انیمیشن 
و زندگی روزمره؛ از دریچه مطالعات فرهنگی است که با قلم محمدعلی صفورا عضو 

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است.
این استاد دانشگاه در پژوهشی که حاصل آن کتاب حاضر است از میان انواع انیمیشن، 
نوع تلویزیونی را برای بررسی برگزیده است. این نوع پویانمایی هم گسترده تر از انواع 
دیگر است و هم دلیل مخاطب اصلی آن که کودک و خانواده است، به نوعی رسانه ای 
برای آموزش قلمداد می شود. صفورا در پیشگفتار این اثر در مورد جایگاه و وضعیت کیفی 
و کمی این نوع انیمیشن در ایران، دلیل اهمیت این پژوهش را چنین عنوان می کند: 
انیمیشن تلویزیونی ایران، امروزه درحد لزوم به انواع نرم افزارها، سخت افزارها و ابزار 
تولید دسترسی دارد. تهیه امکانات فنی، صرف بودجه و هزینه های بسیار طی دو دهه 
گذشته، تولید کمی آثار فراوان، عدم برقراری ارتباط موثر مخاطب با اغلب این آثار و 
مهمتر از همه توفیق اندک در موضوع فرهنگ سازی به اهمیت موضوع اشاره می کند.

کتاب در پنج فصل نوشته شده است؛ نویسنده در فصل اول با عنوان چشم انداز به 
ویژگی های انیمیشن تلویزیونی می پردازد و این رسانه را از منظر گستردگی مخاطب، تولید 
انبوه )صنعتی(، آموزش و سرگرمی، مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال بررسی می کند.
کتاب انیمیشن و زندگی روزمره؛ از دریچه مطالعات فرهنگی را در 236 صفحه به 

قلم دکتر محمدعلی صفورا نشر دانشگاه هنر منتشر کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

گذر فرهنگی در تب و تاب هفته کتاب 
 در هفته گذشته حوزه فرهنگ و هنر شور و تکاپو را در سراسر کشور کشور تجربه کرد؛ 
پیکره فرهنگ در حالی تحت تاثیر بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی قرار 
گرفت که از غبار رکود ناشی از شیوع کرونا و رخوت برنامه های فرهنگی دو سال می گذرد.
بیست ونهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران از بیست وچهارم آبان ماه آغاز 
شده و تا یکم آذرماه 1400با شعار »جای خالی را با کتاب خوب ُپرکنیم« در سراسر کشور 
ادامه دارد.همزمان با آغاز هفته کتاب آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار 
صبح روز دوشنبه 24 ابان ماه با حضور مسئوالن فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با تجلیل از برگزیدگان بخش های مختلف ترویج کتابخوانی در تاالر وحدت برگزار شد. 
طرح پاییزه کتاب 1400 از شنبه 29 آبان ماه کار خود را در  966 کتابفروشی عضو 
طرح در 31 استان کشور آغاز و تا روز چهارشنبه 3 آذرماه ادامه خواهد داشت. این طرح 
در استان ها و شهرهای کمتر برخوردار از کتابفروشی از شنبه 29 آبان تا دوشنبه 8 آذر 
1400 به مدت 10 روز برگزار خواهد شد. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، چگونگی خواندن هر سال 100 کتاب، طرح بخشودگی 
جرائم دیرکرد و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی کشور را از برنامه های نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور در هفته کتاب اعالم کرد.برگزیدگان جایزه کتاب سال کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش های مختلف داستان کودک، داستان، شعر 

کودک، داستان و شعر نوجوان و تصویرگری اعالم شدند.
فراخوان یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، ویژه آثار داستانی چاپ شده در سال 

1399، توسط دبیرخانه این رویداد ادبی منتشر شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی حجت االسالم مهدی ایمانی پور را به 

عنوان رئیس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی منصوب کرد.
تازه ترین اثر کیهان کلهر با نام همچون شب فیروزه ای نیشابور، با همکاری نوازندگان 
گروه راه ابریشم با 8 قطعه در سطح جهانی منتشر شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

شورای کتاب کودک از ناشران، تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار و محصوالت 
ادبی الکترونیکی برای کودکان و نوجوانان دعوت می کند تا آثار و محصوالت خود را برای 

بررسی و ارزیابی به »گروه بررسی آثار الکترونیکی شورا« ارسال کنند.

و یکم  بیست  نامزدهای بخش سینمایی جشن حافظ در دوره   
معرفی شدند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری 
نخستین جلسه هیات رسیدگی به صدور و تمدید 130پروانه نشر متقاضی خبر داد.

حبیب سنگتراش از نیروهای قدیمی و پیشکسوت خبرگزاری جمهوری اسالمی 
)ایرنا( براثر بیماری دارفانی را وداع گفت.

 بنا به پیشنهاد محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، با حکم محمد مهدی اسماعیلی 
اعضای جدید شورای پروانه نمایش منصوب شدند. 

موسسه هنرمندان پیشکسوت بر اساس سنتی ماهیانه برای اعضای خود جشن تولد 
می گرفت، اما این سنت از زمان شیوع کرونا متوقف و امروز )23 آبان( پس از دو سال وقفه 

شمع های متولدین آبان دوباره روشن شد.

افتخارات جهانی ایران
فیلم های زعفران، زینت،  یک روز به خصوص و برگ جان، چهار آثار کارگردان 
کشورمان هستند و فیلم زینت به کارگردانی ابراهیم مختاری در ماه نوامبر 2021 میالدی 

)آبان و آذر 1400( در پاریس به نمایش درمی آید.
فیلم کوتاه »زرد« به کارگردانی سحر محمودی به هشتمین دوره جشنواره فیلم 

کوتاه حقوق بشر... حرکت! در اسپانیا راه یافت.
مراسم اختتامیه سی ویکمین دوره فستیوال ریودوژانیرو )Curta Cinema( برگزار 
شد و کشتار روز تهران به نویسندگی و تهیه کنندگی حسین تهرانی و کارگردانی حسام 

حمیدی موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی شد.

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   140060324004000590 شماره  شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  خورموج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی شرکت ساروج لیان خلیج فارس به شناسنامه شماره 14007761948 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4995/7 متر مربع پالک 
344 فرعی از 2195 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2195 اصلی قطعه 
9 واقع در الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 222

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   140060324004000672 شماره  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت بیستون سازان جنوب خورموج به شماره شناسنامه ملی 10320059951 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2217 متر مربع پالک 340 
 9 قطعه  اصلی   2195 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   2195 از  فرعی 
محرز  حاجیانی  منوچهر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  در الور شرقی  واقع 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 220

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   140060324004000591 شماره  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت ساروج لیان خلیج فارس به شماره شناسنامه ملی 14007761948 در 
مربع پالک  متر  به مساحت 18408/40  زمین مزروعی  ششدانگ یک قطعه 
341 فرعی از 2195 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2195 اصلی قطعه 
9 واقع در الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 221

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   140060324004000589 شماره  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
 14007761948 ملی  شناسنامه  شماره  به  فارس   خلیج  لیان  ساروج  شرکت 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5934/60 متر مربع پالک 
342 فرعی از 2195 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2195 اصلی قطعه 
9 واقع در الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 224

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره شماره 140060324004000592 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خیری 
آشام فرزند خدر  به به شماره شناسنامه 582 صادره از دشتی در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 13626/10 متر مربع پالک 343 فرعی از 2195 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2195 اصلی قطعه 9 واقع در الور شرقی 
خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف 223

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال 25 اصلی بخش 16

17795 فرعی به نام آقای مرتضی تقی زاده کفشگری نسبت به ششدانگ 
مربع  متر   265 به مساحت  است  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 

خریداری بدون واسطه از آقای علی بابا تقی زاده مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 

روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
نامه مذکور در مورد  آیین  برابر ماده 13  بدیهی است  به دادگاه نیست  متضرر 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
نوبتی و  اولین آگهی  را در  از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود مراتب  پس 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عمومی می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی : 1225336
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/13

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 5489 تاریخ 1400/06/31 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین سورتچی فرزند علی 
اکبر در ششدانگ یک قطعه با بنای احداثی به مساحت 118/28 متر مربع قسمتی از 
پالک 108 فرعی از 31 اصلی به شماره کالسه 1400/338 واقع در اراضی فراش 
محله بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی :1214863
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/29

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمد مهدی قلیان
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 از راست مفتون امینی، محمدحسین شهریار و سیناعباسی 
اختصاصی دنیای جوانان

بگذشت در فراق تو
شب های بی شمار

مفتون امینی

زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
با دیگران مباش که تنها ببینمت

در این بهار تازه که گل ها شکفته   اند
لبخند عشق زن که شکوفا ببینمت

یک جام نوش کردی و مشتاق دیدمت
جامی دگر بنوش که شیدا ببینمت

منشین گران و جامه سبک ساز و رقص کن
رقصی چنان که آفت دل ها ببینمت

بگذشت در فراق تو شب های بی شمار
هر شب دراین امید که فردا ببینمت

ای ایستاده در پِس این پرده غبار
نزدیک تر بیا که هویدا ببینمت

نازم به بی نیازی ات ای شوخ سنگدل
هرگز نشد اسیر تمنا ببینمت



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه  29  آبان ۱400  قیمت ۱000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1885

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷5، طبقه پنجم، واحد ۱۷

 تلفن: 6656۲۸0۱-669۱۷3۱۲ -669۱5۲6۸      
فکس:66۱۲6۱39

علیرضا شجاع نوري و ادغام جشنواره فجر

ز  ا یکي  شجاع نوری  علیرضا 
ي  سینما ت  پیشکسو ن  ا مند هنر
سابقه  که  مي رود  شمار  به  کشور 
چندین دهه فعالیت در امور بین الملل 
درباره  او  دارد.  را  ایران  سینمای 
اتفاقي که اخیرا در موضوع جشنواره 

ادغام  و  ندارد  مثبتي  نظر  داده،  رخ  فجر 
علیرضا  مي داند  ناخوشایند  را  فجر  بین المللي  و  ملي  جشنواره هاي 
شجاع نوری مي گوید یک نفر دارد درخت را از ساقه می برد تا ببرد در 
باشد همه می توانند  اگر  درخت  این  که  حالی  در  بکارد،  باغ خودشان 

زیر سایه اش قرار بگیرند. 
من می گویم درخت را نکنید، اصال درخت برای شما، درخت )جشنواره 
جهانی فجر( تازه ریشه دوانده است. این جشنواره می توانست نقش اول 

را در منطقه و حتی فراتر از منطقه ایفا کند و نباید آن را از بین ببریم.

خورشید آن ماه راهي هندوستان مي شود

فیلم سینمایي خورشید آن ماه، 
اسکندری  ستاره  بلند  اثر  نخستین 
تهیه کنندگی  به  کارگردان  مقام  در 
منوچهر محمدی و پخش بین المللی 
موسسه ایریماژ، در نخستین نمایش 

جهانی در بخش چشم انداز سینمای جهان 
در پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم هند شرکت می کند. این جشنواره یکی از 15 رویداد الف سینمای 
جهان )جشنواره های رقابتی تقویم فیاپف( است و از 29 آبان تا 7 آذر 
سال جاری در شهر گوآ برگزار می شود. فیلم خورشید آن ماه، در هزارتوی 
چشم اندازهای بکر، موسیقی مسحور کننده و آداب و سنن منطقه، در 
دل داستان عشقی سرکوفته، تصویری صادقانه از قوم شریف و نجیب 
بلوچستان ارائه می دهد که با تصاویر معمول این منطقه و مردمان آن در 

سینمای مسلط ایران تفاوت هایی بنیادین دارد.

حمید فرخ نژاد و جشنواره فیلم آمریکا

هیات  رئیس  د،  فرخ نژا حمید 
داوران جشنواره اینترنشنال برایتالیت 
فیلم فستیوال آمریکا شد. این بازیگر 
شاخص تئاتر، سینما و تلویزیون ایران 
آثار شاخص سینما  از  که در بسیاری 

تجربه  کرده،  نقش  ایفای  تلویزیون  و 
نویسندگی و کارگردانی را در کارنامه خود 
دارد و جوایز متعددی را از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی کسب 
بین المللی  جشنواره  دبیر  بلیک  بال  سوی  از  حکمی  طی  است،  کرده 
این جشنواره  داوران  هیات  رئیس  به عنوان  هالیوود  در  فیلم  برایتالیت 
مستند  کوتاه،  بلند،  فیلم های  بخش  در  که  این جشنواره  شد.  منصوب 
و انیمیشن برگزار می شود، نگاهی ویژه به فیلمسازان جوان و سینمای 
مستقل دارد. اختتامیه این جشنواره 13 آوریل 2022 در شهر لس آنجلس 
برگزار خواهد شد و برندگان هر بخش عقاب طالیِی دریافت خواهند کرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

صحنه زني و حضور در جشنواره اي خارجي

 ، نی صحنه ز یی  سینما فیلم 
صمدی،  علیرضا  نی  ا رگرد کا به 
و  ال  با ضا ر مجید  گی  تهیه کنند
زارع  مجید  و  مسعود  سرمایه گذاری 
ماه  آذر   24 یعني  آینده  ماه  از  که 
اکران خود را توسط پخش بهمن سبز 

در سینماهای کشور آغاز می کند، در دومین 
حضور بین المللی خود در نوزدهمین دوره جشنواره چنای هند به نمایش 
در می آید. این فستیوال از جشنواره های معتبر هند بوده که از سال 2003 
شروع به کار کرده و سعی دارد بهترین کارهای جهانی را انتخاب کرده 
و به نمایش بگذارد. نوزدهمین دوره این جشنواره از 25 آذر تا 2 دی ماه 
افشاري، مهتاب کرامتي و مجید صالجي  1400 برگزار می شود. بهرام 
بازیگران اصلي این فیلم مي باشند که نقش هاي کامال متفاوت با گذشته 

را در این فیلم ایفا کرده اند.
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کالس هاي بازیگري و حواشي عجیب آن!

امیر دژاکام: هر سوپراستاري توانایي تدریس بازیگري را ندارد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱0۸- واحد9 
تلفن: ۲6305۸۲4- فکس: ۲6305۸۲4 صندوق پستی: ۱۱5- ۱955۸ 

سازمان شهرستان ها:  09۱۲۲۷5۲۱90
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

رشد  هد  شا که  لهاست  سا
در  بازیگري  کالس هاي  روزافزون 
آنها  اکثر  که  هستیم  کشور  سراسر 
استفاده  آموزش  براي  اساتیدي  از 
شایستگي  و  توانایي  که  مي کنند 
چنین کاري را ندارند و برخي دیگر 
هم صرفا با اسامي بزرگ، هنرجویان 
را جذب مي کنند و درنهایت بهره اي 
از این اسامي در این آموزشگاه ها برده 
آنها  از  بسیاري  نمي شود و خروجي 
صرفا ناکامي براي هنرجویان است. 
امیر دژاکام یکي از هنرمندان کهنه کار 
عرصه تئاتر مي باشد که سالهاست به 
امر آموزش در این زمینه در دانشگاه و 
آموزشگاه هاي معتبر مشغول است و 
خود نیز سالهاست آموزشگاه معتبري 
را اداره مي کند. او معتقد است بهترین 
راه برای مقابله با معضالتی که در 
عرصه  در  بازیگری  آموزش  زمینه 
هنر وجود دارد، این است که هیاتی 
از بزرگان صالحیت حضور اساتید در 

آموزشگاه ها را تایید کنند.
امیر دژاکام نویسنده، کارگردان 
راه های  درباره  تئاتر  مدرس  و 
برای  عالقمندان  که  غیرمعمولی 
انتخاب  بازیگری  عرصه  به  ورود 
افراد  برخی  سوءاستفاده  و  می کنند 
آنها روز  از  آموزشگاه های هنری  و 
گذشته در مصاحبه اي گفت: معتقدم 
وقتی که خرد از معادالت رفتاری ما 
رخت بربندد و دانش جای خودش را 
به سطحی نگری و زرد نگاه کردن 
کسانی  وقت  آن  بدهد  وقایع  به 
هستند که از این آشفته بازار نادانی 
آموختن  برای  منتفع شوند.  منافعی 
هنر بازیگری در کشور 4 سال دوره 

هنرستان، 4 سال مقطع لیسانس و 
یعنی  داریم  لیسانس  فوق  سال   2
برای  نظام مند  آموزش  سال   10
در  بازیگری  آموزش  و  یادگیری 
کشور ما وجود دارد. آموزش بازیگری 
در دنیا هم بین 4 تا 20 سال است 
رضا  مثال  که  دارم  ایمان  من  و 
کیانیان و خیلی از هنرمندان بزرگ 
و  آموزش  حال  در  همچنان  ما 
یادگیری در حرفه شان هستند. وقتی 
کسب  گرو  در  که  خردمندی  این 
دانش و تجربه است از بین می رود 
التماس  و  خواهش  آن  جای  به  و 
دست  به  برای  هزینه  پرداخت  و 
آوردن نقش جای آن را می گیرد با 
چنین معضالتی روبرو می شویم. این 
درخواست ها مغایر با آن چیزی است 
که واقعا وجود دارد یعنی در این فضا 
تمرین های سخت بازیگری، آمادگی 
بیان، مشق ها و تالش های  بدن و 
انجام  نقش  به  رسیدن  برای  که 
می گیرد، مشاهدات میدانی، مطالعه، 
از   ... و  سواری  اسب  پیاده روی، 
خالصه  چیز  همه  و  می رود  بین 
می شود در آموزش بازیگری در یک 
جلسه! در حال حاضر همین آموزش 
بازیگری در یک جلسه مراجعه کننده 
و خریدار دارد و وقتی ما به بعضی 
باید  که  می گوییم  عالقه مندان  از 
در کالس های  حضور  برای  ماه   7
می گویند  بگذارند،  وقت  بازیگری 
این مدت خیلی زیاد است و فرصتی 
برای حضور در کالس نداریم چون 
می خواهند سریع جذب سریال، فیلم 
و تئاتر شوند. وقتی که موقعیت برای 
سواری ممکن است خب افرادی هم 

من  شوند.  سوار  که  می شوند  پیدا 
کسانی  گردن  بر  را  گناه  بیشترین 
را  این وعده و وعیدها  می دانم که 
باور می کنند. قبال هم در ویدئویی 
را  بزرگ  دروغ های  ما  که  گفته ام 
دوست داریم اما مسئله این است که 
ممکن است جوانان ما ناآگاه باشند 

اما چرا سوال نمی پرسند.
کالس هایی  به  اشاره  با  وی 
بازیگری  به  عالقمندان  برای  که 
می کند،  برگزار  مجازی  فضای  در 
تحت  را  کالسی  من  کرد:  عنوان 
فضای  در  گمشده  بازیگری  عنوان 
مجازی طراحی کرده ام و این کالس 
تمام  برای  رایگان  صورت  به  را 
سراسر  در  بازیگری  به  عالقمندان 
ایران گذاشته ام تا بچه هایی که در 
شهرها و روستاهای مختلف هستند 
بازیگری  آموزش های  به  بتوانند 
دسترسی داشته باشند و این دانش 
گم نشود و تبدیل به رویه ای نادرست 
آموزش  به  هم  کالس  این  شود. 
به  هم  و  دارد  اختصاص  بازیگری 
عالقمندان یاد می دهد که چگونه 
بازیگر شوند، چه درس هایی را باید 
بخوانند و چه تمرین هایی را انجام 
دهند و اصال معلم بازیگری کیست. 
اگر به معلم های بزرگ بازیگری دنیا 
نگاه کنید می بینید که هیچکدام از 
کارشان  اما  نیستند  سوپراستار  آنها 
بزرگی  معلم های  و  است  آموزش 
هستند. امروزه هر کس که یکی دو 
که  می کند  بازی  سریال  یا  فیلم 
البته شکی در توانایی این دوستان 
در بازیگری نیست، فکر می کند که 
می تواند آموزش بازیگری هم بدهد 

در حالی که می توانیم از هنرمندان 
تنها برای کارگاه انتقال تجربه دعوت 
کنیم اما معلم بازیگری کسی است 
که می تواند 5 سال به دانشجویان یا 
هنرجویان تدریس کند، فردی مانند 
دادگر،  آرش  رحیمی،  محمودرضا 
نعیمی  حمیدرضا  آقاخانی،  ایوب 
مسعود  سینما  کارگردانان  در  یا  و 
کیمیایی یک معلم بازیگری است و 
سینماست،  کارگردان  اینکه  سوای 
است  نیز  بازیگری  آموزش  استاد 
در حالی که خیلی از کارگردانان و 
بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر 
ما که جایگاه بسیار ارزشمندی هم 
مگر  نیستند.  بازیگری  معلم  دارند 
بود؟  سوپراستار  سمندریان  استاد 
استادان  بزرگترین  از  او  اما  خیر! 
بازیگری بود و من بیش از 20 سال 
شاگرد ایشان بودم و هر روز کنار او 
راه رفتم و یاد گرفتم. از سال 1371 
در دانشگاه کنارشان بودم و قبل تر 
به عنوان  از سال 1364  نیز  آن  از 
احمد  یا  می آموختم  او  از  دانشجو 
منیژه  خسروی،  رکن الدین  دامود، 
آنها  چون  اساتیدی  و  محامدی 
البته  هستند؟  سوپراستار  کدامشان 
ما در میان سوپراستارها و بازیگران 
معروف هم اساتید بازیگری داریم که 
فعال هستند  آموزش هم  زمینه  در 
یا  کیانیان  رضا  آدینه،  مانند گالب 
بازیگری  کالس  در  پسیانی.  آتیال 
بازیگر تربیت می شود به این معنی 
که باید درخت انگور کاشته شود تا 
انگور بدهد نه اینکه راجع به انگور 
کنفرانس بدهیم اما خب ما چند معلم 

این مدلی داریم.

وی با اشاره به خبرسازی هایی 
که برخی از رسانه ها در این زمینه 
نه  متاسفا کرد،  عنوان  می کنند، 
سایت های  و  رسانه  و  مطبوعات 
یا  می زنند  دامن  فضا  این  به  زرد 
اینکه شاهد هستیم غلط های بسیار 
خطرناکی در آموزش بازیگری باب 
شده است که می تواند روح و روان 
چون  بریزد  هم  به  را  هنرجویان 
و  تخیل  روان،  ذهن،  با  بازیگری 
وقتی  دارد پس  آدم ها سروکار  مغز 
در تخیل افراد لکه های سیاه رنگی 
به وجود می آورید باعث شکل گیری 
اگر  آنها می شود.  فاجعه در تخیل 
و  نه  را کاسب کا مسیر  همین  ما 
فاجعه  کنیم،  دنبال  را  سودجویانه 
عالوه  ما  جوانان  و  می آید  بار  به 
چون  شوند  می  افسرده  اینکه  بر 
و  ادامه  در  نگرفته اند،  یاد  چیزی 
بعد از بیرون آمدن از این کالس ها 
مریض هم می شوند. هرکسی که 
بازیگری  فوق لیسانس  و  لیسانس 
گرفت نمی تواند معلم بازیگری شود 
مدرس  یک  می تواند  نهایتا  بلکه 
بازیگری برای 5 یا 10 جلسه باشد. 
آیا اگر زنی بخواهد وضع حمل کند 
او را نزد فردی می برند که تا به حال 
10 بار زایمان کرده است یا اینکه او 
را پیش دکتر زنان و زایمانی می برند 
که ممکن است تا به حال خودش 
باشد.  نیاورده  دنیا  به  هم  بچه ای 
خود من گاهی اوقات در فیلم ها و 
سریال های مختلف بازی هم می کنم 
اما دانش معلمی ام چیز دیگری است 
به  بازیگر  تربیت  و  هدایت  در  که 
وجود آمده و نزد اساتیدی که معلم 

بازیگری بوده اند و تحت تمرین های 
زیاد و آزمون و خطا و پژوهش هایی 
مختلف  نظریه های  زمینه  در  که 
آمده  وجود  به  داشته ام،  بازیگری 
را  اینکه مثال فالن کتاب  نه  است 
بخوانم و خالصه آن را سر کالس 

به دانشجویانم آموزش دهم.
به  اشاره  با  تئاتر  مدرس  این 
برای  فردی  سرمایه گذاری  اینکه 
ممکن  که  فیلم  و  تئاتر  یک  تولید 
است خودش هنرمند یا بازیگر هم 
باشد با نقش فروشی در این حوزه 
است  ممکن  گفت:  دارد،  تفاوت 
برای  باشد که  فوق العاده ای  بازیگر 
تئاتر،  یا  فیلم  یک  تولید  به  کمک 
من  البته  که  کند  سرمایه گذاری 
همین مسئله را هم نمی پسندم چون 
تمام مناسبات را به هم می ریزد اما 
این قضیه با فروش نقش و گرفتن 
در  بازیگری  به  عالقمندان  از  پول 

ازای سپردن نقشی در فیلم به آنها 
کامال متفاوت است. در فرم ثبت نامی 
که در آموزشگاه من وجود دارد قید 
شده است که ما به هیچ عنوان به 
هنرجویان تعهد بازیگری نمی دهیم 
در حالی که ما در کنار آموزش کار 
تولیدی هم انجام می دهیم و تا به 
حال نزدیک به 20 فیلم و 15 تئاتر 
با کمک همین هنرجویان کار کردیم 
اما نمی توانیم به آنها تعهد معرفی یا 

حضور در اثری را بدهیم.
وی درباره راه کاری که برای 
حل این معضل می توان اندیشید، 
بهترین  شاید  معتقدم  داد:  توضیح 
کاری که می توان در این زمینه انجام 
دانشگاه  همانند  که  است  این  داد 
که وقتی فردی قرار است به عنوان 
صالحیتش  شود  استخدام  استاد 
در  می شود  یید  تا هیاتی  توسط 
انتخاب استاد برای آموزشگاه ها هم 

همین رویه را پیش بگیریم.
این بازیگر سینما و تلویزیون در 
پایان صحبت هایش یادآور شد: ما باید 
در موسسات هم کارت معلمی صادر 
از  نفر  ترتیب که چند  این  به  کنیم 
بزرگان عرصه هنر ما هیاتی را تشکیل 
دهند و صالحیت متقاضیان آموزش 
در زمینه هنر را تایید کنند و از آنها 
شرح درس و نحوه آموزش هنرجویان 
را پرسیده و آن را مورد بازنگری و در 
نهایت تایید قرار دهند. زمانی که من 
مبانی  خواستم  می  بار  اولین  برای 
بازیگری را در دانشگاه تدریس کنم 
آن  و  نوشتم  را  درسی  شرح  خودم 
دامود،  احمد  چون  اساتیدی  نزد  را 
رکن الدین خسروی، حمید سمندریان 
و... بردم که هر کدام از این اساتید 
مواردی را به من متذکر شدند و بعد 
از اصالح موارد پیشنهادی آنها بود که 

سر کالس درس حاضر شدم.

روزنامه سراسری
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محمد حسین زاده

برجسته  فیلمساز  آبیار،  نرگس 
آثاري  ساخت  با  که  کشور  سینماي 
شاخص و احتماعي که البته برخي از 
سال هاي  و  جنگ  هواي  و  حال  آنها 
دفاع مقدس را در خود داشتند، به یک 
بین الملل  عرصه  در  شاخص  فیلمساز 
تبدیل شده و حضور در جشنواره هاي 
خارجي باعث شده تا او بیش از پیش 
به چهره اي شناخته شده به عنوان یک 
فیلمساز زن ایراني تبدیل شود. او روز 
گذشته در میزگرد روایت تجارب زنان 
از مناطق جنگی که در دانشگاه یورک 
کانادا برگزار شد، شرکت کرد. نرگس 
اثر  چندین  ساخت  تجربه  که  آبیار 
سینمایی مرتبط با جنگ را در کارنامه 
خود دارد در این نشست گفت: داستان 
مادرانی که فرزندانشان هرگز از جنگ 
بازنگشته اند بین تمام تجربه های جنگی 

بشری مشترک است.
این میزگرد روز گذشته با عنوان 
تقویت همبستگی و با موضوع روایت 
با  جنگی  مناطق  ز  ا زنان  تجارب 
حضور جمعی از فعاالن حوزه زنان از 
سوریه،  افغانستان،  عراق،  کشورهای 
یورک  دانشگاه  در  بوسنی  و  سومالی 

کانادا برگزار شد.
نرگس آبیار که به عنوان نماینده 
داشت  حضور  میزگرد  این  در  ایران 
در  زنان  و  جنگ  موضوع  پیرامون 
 : کرد عنوان  مقدس  دفاع  8سال 
طوالنی ترین  از  عراق  و  ایران  جنگ 
دنیاست،  اخیر  سال   100 جنگ های 

به  نزدیک  و  کشیده  طول  8سال 
نفر  هزار   700 و  نفر شهید  200هزار 
زخمی و 40هزار اسیر برای ایران به 
است  این  حقیقت  است.  گذاشته  جا 
جنگ  هولناک  تبعات  و  نتایج  که 

حتی در این آمار و ارقاِم تکان دهنده 
هم نمی گنجد، در این 8 سال هزاران 
زن  هزاران  را،  خود  فرزندان  مادر 
همسرانشان را و هزاران دختر، پدران 
داده اند.  دست  از  را  خود  برادران  و 

جنگی  نتایج  از  گوشه ای  تنها  این ها 
شد،  تحمیل  ما  کشور  به  که  است 
که  عراق  کشور  در  جنگ  این  قطعا 
تبعات  نیز  می جنگید  مقابل  جبهه  در 
سنگینی به جا گذاشته است. به عنوان 

فیلمسازی که موضوع جنگ دغدغه ی 
همیشگی اش بوده است قصد خط کشی 
و مرز بندی ندارم، چرا که جنگ در هر 
نقطه ای از دنیا و از هر زاویه و نقطه 
نظری ناخوشایند و شنیع است، اما به 

عنوان شهروند سرزمینی که خود قربانی 
جنگ و تجاوز است و تجربه ی زیستی 
در طوالنی ترین جنگ قرن گذشته را 
دارد، می خواهم بگویم بیش از اسرا و 
زخمی ها و حتی بیش از کشته شدگان، 

هستند.  جنگ   حقیقی  قربانیان  زنان 
از  بیش  زنان  برای  جنگ  تجربه ی 
اینکه کمی و در نسبت با اعداد و ارقام 

باشد تجربه ای کیفی است.
این کارگردان و نویسنده  شاخص 
به  زنانه  نگاه  پیرامون  سینماي کشور 
برخی  برای  کرد: جنگ  عنوان  جنگ 
زنان هنوز تمام نشده، بیش از سی سال 
که  هنوز  اما  می گذرد  ایران  جنگ  از 
هنوز است مادران زیادی چشم انتظار 
فرزندان خویش هستند، پسران جوانی 
که به جبهه ی جنگ عازم شده و رد و 
اثری از آنها باقی نمانده و پس از گذر 
سال ها هنوز خبری از آن ها به دست 
نیامده که زنده اند یا کشته شده اند. این 
از  و  می کنند  زندگی  برزخ  در  مادران 
خود  فرزندان  شدن  زخمی  و  اسارت 
جنگی  شرایط  در  هستند.  بی اطالع  
از زندگی عیان می شود  روی دیگری 
چشم  به  کمتر  عادی  شرایط  در  که 
برای مِن  این جهت جنگ  از  می آید، 
فیلمساز همواره مایه ی درنگ و تفکر 
است و می خواهم در فیلم هایم آن را 
روایت کنم. جنگ ایران و عراق با توجه 
به مدت مدید و سال های طوالنی آن 
هنوز قصه های نشنیده و داستان های 
ناگفته ی زیادی برای روایت دارد، این 
داستان ها به نوعی جهان شمول هستند 
و برای هر کشور و سرزمینی که جنگ 
باور  و  ملموس  باشد،  کرده  تجربه  را 
فرزندانشان  که  مادرانی  داستان  پذیر. 
تمام  بین  بازنگشته اند  جنگ  از  هرگز 
مشترک  بشری  جنگی  تجربه های 
این  از  ایرانی  مادران  و  زنان  است. 

داریم  مادرانی  نیستند،  مستثنا  قاعده 
خود  جوان  پسران  از  تن   5 یا   4 که 
را در جنگ از دست داده اند، زنانی که 
همسر از دست داده اند و فرزندان خود را 
به تنهایی بزرگ کرده اند، یا زنانی که در 
کنار جانبازان که دست یا پا و یا چشم 
و اعضای تن خود را از دست داده اند 
زندگی کرده اند و رنج و دشواری زیادی 
را به جان خریده اند و همچنان می خرند، 
شاید عمیق ترین رنج ها را زنانی متحمل 
جانبازان  از  همسرانشان  که  شدند 
در  که  مردانی  روان اند،  و  اعصاب 
بمباران های شیمیایی دچار آسیب های 

عصبی و روانی شدید شده اند.
نرگس آبیار در پایان صحبت هاي 
خود در این نشست بیان کرد: از جنگ 
و مشقات آن می توان ساعت ها حرف 
زد، کتاب ها نوشت و فیلم ها ساخت. فیلم 
ساختن تنها کار خوشایندی است که من 
توان انجام آن را دارم و با تمام وجود به 
آن مشتاقم، و بااینکه جنگ موقعیت های 
داستانی ناب و دراماتیکی برای فیلسماز 
فراهم می کند، با تمام وجود حاضرم از 
اشتیاقم به فیلمسازی بگذرم مشروط به 
از جهان حتی  نقطه ای  در هیچ  اینکه 

یک گلوله به نیت جنگ شلیک نشود.
نرگس  بر  این نشست عالوه  در 
زنان  حوزه  فعاالن  از  جمعی  آبیار، 
فیضی  اسماء  و  حیدری  الینا  همچون 
بوسنی،  از  جوشیچ  آدال  افغانستان،  از 
و  موسی  خواله  و  لطیف  رحیم  خانیم 
فتین احمد جمیل از عراق، مانیا الندر 
از سوریه، میسون المصری از سوریه و 
ایستار احمد از سومالی حضور داشتند.

روایت تجارب زنان از مناطق جنگی...

نرگس آبیار: جنگ در هر نقطه ای از دنیا و از هر نظر ناخوشایند و شنیع است


