
معاون وزیر نفت:

به دنبال موقعیت های برد-برد در بخش سرمایه گذاری هستیم

هالل  احمر  جمعیت  جوانان  سازمان  رئیس 
گفت: همه ما نسبت به حفظ آب، خاک و پوشش 
گیاهی این کشور مسئولیم و حفاظت از منابع طبیعی 

امروز یک مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز اطالع رسانی سازمان 
جنگل ها، »محمد گلفشان«، رئیس سازمان جوانان جمعیت 

مدیران  با  وبیناری  در جلسه  روز گذشته)شنبه(  هالل  احمر 
نامه هالل  تفاهم  افزود:  منابع طبیعی کشور  و  احمر  هالل 
احمر با سازمان جنگل ها یک تفاهم نامه عملیاتی است و در 
زمینه همکاری های مشترک قدم های خوبی در جهت حفظ، 

احیاءو توسعه منابع طبیعی برداشته شده است.
صفحه 2

آزادی واردات خودرو و فک رهن اسناد موجب شد؛

کاهش چند ده میلیون تومانی
 قیمت خودرو داخلی در بازار!

اجاره بهای دستوری شبیه به شوخی است
و  رفته  باال  مستاجران  جمعیت 
به  بازار مسکن  در  تقاضا  درصد   80
توان  مردم  چراکه  رفته  اجاره  سمت 

خرید مسکن را هم از دست داده اند.
اظهار  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
داشت: هر چند برای طرح نهضت ملی مسکن 
 450 تسهیالت  و  تومانی  میلیون   20 آورده 
میلیون تومانی در نظر گرفته اند اما اقساط آن 
بیش از 6 میلیون تومان است و باید پرسید کدام 
از خانوار دهک های کم درآمد می توانند  یک 

چنین اقساط سنگینی را بپردازند.
صفحه 3

با همت و پشتیبانی ویژه استاندار محترم بوشهر

عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی 
شهر بوشهر آغاز شد

4
نمره صفر برای برگزار کنندگان لیگ برتر!

صفحه 6

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1886- یکشنبه 30  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هانا كامكار: 

باندبازي در سینما 
وجود دارد 

4ایران زمین
گمرک ایالم 

جز 10 گمرک 
برتر صادراتی كشور 

شد

هنگ 7فر

هنر بايد در خون انسان باشد... شايد اين يك موضوع هميشگي 
از فرزندان هنرمندان،  بارها ديده ايم كه برخي  نباشد ولي 
به صورت ذاتي به هنر عالقه پيدا كرده و درنهايت خود نيز 
وارد كارهاي هنري شده اند. از طرف ديگر گاهي ديده ايم كه 
هنرمندان در زمينه هاي مختلف استعداد داشته و مي توانند 

اين استعداد را به خوبي بروز دهند.

   مديركل گمركات استان ايالم با اشاره به اينکه گمركات 
استان ايالم جز 10 گمركات برتر صادراتی كشور شده است، 
گفت: گمركات استان ايالم طی هفت ماهه منتهی به مهرماه 
سال جاری از لحاظ صادرات اظهار شده در گمركات كشور با 
حدود 323 ميليون دالر، از بين 105 گمرک صادراتی كشور 

رتبه دهم را كسب كرد.

اينکه  بيان  با  دانشگاه  مدرس  و  صنايع خالق  پژوهشگر 
خالقيت در بستر مطالعه و آگاهی معنا پيدا می كند و شکل 
می گيرد، گفت: ميزان مطالعه و توسعه صنعت نشر با رشد 
رابطه  تجارت »صنايع فرهنگی«  و  و توسعه »اقتصادخالق« 

مستقيم دارد.

رابطه مستقیم توسعه 
صنعت نشر با رشد 

»اقتصاد خالق«

»حفاظت از منابع طبیعی« مسئولیت اجتماعی است قالیباف: نهادهای ذیربط زمینه دسترسی جوانان
 به کتاب را فراهم کنند

رییس مجلس شورای اسالمی از نهادهای ذیربط خواست زمینه 
دسترسی جوانان به کتاب را فراهم کنند و گفت: فعاالن حوزه نشر 
نقش مهمی در رشد و توسعه شاخص های انسانی در کشور دارند 
و هر گونه فعالیتی در راستای پرورش افرادی آگاه و عالقه مند به پژوهش و 

مطالعه، اقدامی ارزشمند در خدمت به آینده کشور است.
صفحه 2

ایران پیرتر شده، روند آمار طالق ها از ازدواج ها 
سبقت گرفته، تمایل به بچه دار شدن کاهش یافته و 
جامعه از مشکالت روانی و افسردگی رنج می برد. 
اجتماعی و فرهنگی  از وضعیت  آمارهای رسمی  برآیند  این 
ایران در فاصله سال های ۹6 تا بهار ۱400 است و حاال باید 
دید آیا چهره ایران در 4 سال آینده تغییر خواهد کرد و جامعه 

جوانان،  دنیای  گزارش  شد؟به  خواهد  جوان تر  و  شاداب تر 
درحالی که شهرهای ایران با مشکالت زیاد مواجه شده، رشد 
ادامه دارد و نسبت جمعیت شهرنشین  شهرنشینی همچنان 
از ۷4.4 درصد در سال ۱3۹6 به ۷5.8 درصد در بهار امسال 

افزایش یافته است.
صفحه 2

افزایش مرگ و میرهای غیر طبیعی در ایران
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دبیر هیات عالی نظارت ضمن 
تاکید بر این که در واقع ابالغیه وزارت 
صمت نتیجه برگزاری جلسات متعدد 
مذکور  کسب وکارهای  با  جلسه  و 
است، خاطرنشان کرد: بر این اساس 
مقرر شد تا کلیه پلت فرم های درج 
آگهی، 5 قابلیت را بر روی پلت فرم 

خود ایجاد کنند
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
در  وزیری  معتمد  صمت،  وزارت 
ساماندهی  دستورالعمل  خصوص 
خودرو  نیکی  لکترو ا گهی های  آ
فعاالن  اکثر  زعم  به  داشت:  اظهار 
میزان  حاضر  حال  در  خودرو،  بازار 
رسیده  حداقل  به  خودرو  معامالت 
بازار خودرو دوره رکود را سپری  و 
فروشندگان  از  برخی  اما  می کند؛ 
فضای  در  را  قیمت هایی  خودرو، 
مجازی اعالم می کنند که خریداری 

برای آن وجود ندارد.
 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان 
اشاره  با  ادامه  در  صمت  وزارت 
دلیل  به  دالالن  برخی  این که  به 
در  گذشته  روزهای  در  که  مباحثی 
شده،  مطرح  خودرو  قیمت  مورد 
فضای  در  را  کاذبی  قیمت های 
مجازی اعالم کرده اند، گفت: در حال 
حاضر در بازار خودرو، فروشنده زیاد و 
خریدار کم است؛ به همین جهت و 
به منظور کنترل و جلوگیری از درج 
سایت های  بستر  در  صوری  آگهی 
هر  اعتماد  و  اطمینان  و  اینترنتی 
چه بیشتر مردم به کسب وکارهای 
صاحبان  با  گذشته  هفته  اینترنتی، 
برگزار  جلساتی  کسب وکارها،  این 

و راه حل هایی درخصوص جلوگیری 
به  مشکوک  آگهی های  درج  از 
قیمت سازی و معامالت صوری در 

نظر گرفته شده است.
 دبیر هیات عالی نظارت ضمن 
تاکید بر این که در واقع ابالغیه وزارت 
صمت نتیجه برگزاری جلسات متعدد 
مذکور  کسب وکارهای  با  جلسه  و 
است، خاطرنشان کرد: بر این اساس 
مقرر شد تا کلیه پلت فرم های درج 
آگهی، 5 قابلیت را بر روی پلت فرم 

خود ایجاد کنند که شامل :
هویت  احراز  امکان  ایجاد   -۱

آگهی دهنده
و  کسب  صالحیت  احراز   -2

کاری آگهی دهنده
آگهی  خودرو  وجود  احراز   -3

شده

4- اختصاص نشان مجزا برای 
هریک از موارد مذکور

5- نمایش مجموع تعداد آگهی 
های منتشره هر فرد 

تاکید  ادامه  در  معتمدوزیری 
ز  احرا برای  ترتیب  بدین  کرد: 
به   پلتفرم ها  دهنده،  آگهی  هویت 
یکی  نند  می توا اختیاری  صورت 
دارای  هویت  احراز  سامانه های  از 
متعلق   ( سماوا  مثال  به طور  مجوز 
و  اطالعات(  فناوری  سازمان  به 
امتا )متعلق به مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی( را برای استعالم برخط 
انتخاب کنند و پس از احراز هویت 
به  اعتمادزایی  جهت  آگهی دهنده، 
نشان  با  را  موضوع  این  خریداران 
مشخص به آن ها اطالع رسانی کنند.

در  نظارت  هیات  عالی  دبیر 

مرحله  در  کرد:  نشان  خاطر  ادامه 
ران  خریدا ین که  ا برای  بعدی، 
خودروی  کنند  حاصل  اطمینان 
از  دارد،  وجود  واقعًا  شده  آگهی 
بیمه  سیستمی  ستعالم  ا یق  طر
بیمه  نه  ما سا ز  ا لث  ثا شخص 
شده  آگهی  خودرو  وجود  مرکزی، 
نیز  مورد  این  و  می شود  احراز  نیز 
اطالع خریداران  به  نشان مجزا  با 
خواهد رسید و همچنین به منظور 
د  ا تعد مجموع  فیت،  شفا د  یجا ا
توسط  ه  شد منتشر  ی  گهی ها آ
آگاهی  جهت  دهنده،  آگهی  یک 

بینندگان نمایش داده می شود.
 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان 
وزارت صمت با بیان این که به منظور 
کنترل بازار، تدابیر دیگری نیز لحاظ 
درج  سایت های  گفت:  است،  شده 

آگهی، باید در مورد خودروهایی که 
توسط وزارت صمت فهرست آ ن ها 
انتشار  از  می شود،  ابالغ  و  تعیین 
بیش از یک آگهی برای یک خودرو 
آگهی دهنده  یک  توسط  مشخص، 
جلوگیری کنند و آستانه تعداد آگهی 
آگهی دهندگانی  تفکیک  منظور  به 
آگهی  را  خود  شخصی  خودرو  که 
خودرو  نمایشگاه داران  از  می کنند، 
و سایر فعاالن کسب  و کار مربوطه 
یک  که  درصورتی  نمایند.  رعایت 
آگهی دهنده بخواهد بیش از میزان 
آستانه تعیین شده آگهی دهد، حتما 
سایر  یا  کسب  پروانه  دارای  باید 

مجوزهای قانونی باشد.
 معتمدوزیری در پایان با اشاره 
به این که درخصوص درج بازه قیمت 
بر روی سایت ها، با توافقی که سال 
مذکور  وکارهای  کسب  با  گذشته 
به عمل آمد و توسط دبیرخانه هیات 
عالی نظارت از طریق اتاق اصناف 
کسب  کشوری  اتحادیه  و  ایران 
ابالغ  آن ها  به  مجازی   وکارهای 
شده، اظهار کرد: آن ها با فعال کردن 
قیمت،  کنترل  افزار  نرم  مکانیزم 
را  بازار  عرف  از  باالتر  قیمت های 
نمایش نمی دهند و ساز و کار تعیین 
قیمت عرف بازار برای جلوگیری از 
قیمت سازی شامل: جمع آوری داده 
اتومبیل  های  نمایشگاه  از  قیمت 
دارای پروانه کسب، قیمت معامالت 
روز خودرو در مراکز خرید و فروش، 
از سوی  قیمت روز خودرو اعالمی 
یندگی های  نما و  تولیدکنندگان 

رسمی است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خبر داد؛

شرایط جدید برای آگهی دهندگان خودرو در سایت های درج آگهی

صفحه 3

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک 
احیای  در مجلس شورای اسالمی، گفت: مجلس در صدد 
حقوق کارگران و حفظ و امنیت شغلی و ترویج فرهنگ کار 
و مقدس شمردن کار است و نگاه مسؤوالن نیز برای حمایت 

از جامعه کار و کارگر باید بیشتر باشد.
حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستان های ورامین 
، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی بعد از ظهر شنبه 
2۹ آبان ماه در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران که در کانون مالئک قرچک برگزار شد، اظهار 
کرد: موضوع کار و قانون کار یک فراز و نشیب تاریخی بسیار 
پیچیده ای دارد که تا به امروز رسیده است و چه خوب است 

که شما عزیزان امروز مراسم بزرگداشت می گیرید.
وی با اشاره به ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان 
مجلس در خصوص جامعه کارگری ، افرود: امروز بیش از 500 
طرح در مجلس شورای اسالمی ارائه می شود که مجلس نمی 
رسد در این دوره حتی دوره های بعدی هم به آن رسیدگی 
کند ، طبیعتا هر نماینده ای در مجلس یک طرحی را میدهد 
اما نباید نگران بود که فالن طرح به تصویب می رسد ؛ چرا 
و  رسد  نمی  تصویب  به  مجلس  در  ها  طرح  این  عمده  که 
نمایندگان مردم در مجلس هم نسبت به چنین طرح هایی 
که منافع مردم را به خطر بیاندازد واکنش نشان خواهد داد و 

موافقت نخواهد کرد.
نماینده مردم شهرستان های ورامین ، پیشوا و قرچک در 
مجلس شورای اسالمی افزود: اعتقاد داریم امروز هر طرحی 
جامعه  شغلی  امنیت  به  ای  لطمه  کوچکترین  بخواهد  که 
اتفاق  با کمال جرات عرض می کنم که این  کارگری بزند 
نخواهد افتاد و شما عزیزان جامعه کارگری هیچ نگرانی در 

این خصوص نداشته باشید.
حقوق  سانی  یکسان  بحث  کرد:  بیان  آبادی  نوش 
بازنشستگان در دستور کار مجلس است و بحث حمایت از 
به عنوان یک وظیفه ملی و والیی در دستور کار  کارگران 
مجلس قرار دارد و امروز هیچ کس در مجلس و در دولت با 
اعتبار و قوت بخشیدن به جامعه کار و کارگر از هیچ حمایتی 

دریغ نخواهد کرد.
 ، گفت  باید  اقتصاد  موضوع  با  ارتباط  در  افزود:  وی 
کارگاگران بازوان پر توان کشور هستند ، کارگران به تعبیر 
مقام معظم رهبری به عنوان ارگان اصلی در بحث تولید ثروت 

در کشور هستند.
این مقام مسئول گفت: مجلس در صدد احیای حقوق 
کارگران و حفظ و امنیت شغلی و ترویج فرهنگ کار و مقدس 
شمردن کار است و نگاه مسؤوالن نیز برای حمایت بیشتر از 

جامعه کار و کارگر است.

نماینده مردم ورامین:
بحث یکسان سازی حقوق بازنشستگان

 در دستور کار مجلس است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
ابتدایی و  آذر مدارس  اول  از  اینکه منتظریم  به 
متوسطه اول با برنامه و الگویی که خود مدارس 
بازگشایی  حضوری  صورت  به  کرده اند،  تدوین 
و  حضوری  آموزش  بین  تفاوتی  گفت:  شوند 
در کالس  شرکت  برای  الزام  لحاظ  به  مجازی 
بیمار شد  دانش آموزی  اگر  میان  این  در  نیست. 
در  بهبودی  زمان  تا  می تواند  داشت  کسالت  و 

مدرسه حضور نیابد.
کرد:  اظهار  باره  این  در  کاظمی  علیرضا 

منتظریم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوسطه 
اول با برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین 
و  بازگشایی  حضوری  صورت  به  ند،  کرده ا
به تدریج زمینه حضور دانش آموزان در مدارس 

باشد. فراهم 
وی افزود: مدارس پروتکل ها، دستورالعمل ها 
و تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت خواهند 
دانش آموزان  و  خانواده ها  برای  نگرانی  تا  کرد 

ایجاد نشود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 

است؟  اختیاری  مدرسه  در  حضور  آیا  اینکه  به 
اینکه دانش آموزان یک  گفت: الگوی حضور و 
روز، دو روز یا سه روز در مدرسه باشند در اختیار 
کلی حضور  طور  به  اما  است،  مدرسه  و  منطقه 
دانش آموزان همانند دوره مجازی و روزانه است 
آموزش  بین  تفاوتی  واقع  در  نمی کند.  فرقی  و 
برای شرکت  الزام  لحاظ  به  حضوری و مجازی 
در کالس نیست. در این میان اگر دانش آموزی 
بیمار شد و کسالت داشت می تواند تا زمان بهبودی 

در مدرسه حضور نیابد.

کاظمی اضافه کرد: بر اساس بررسی هایی که 
پژوهشکده های معتبر و مراکز نظرسنجی سطح 
کشور انجام داده اند میزان موافقت والدین با حضور 

بچه ها در مدرسه نزدیک به ۷0 درصد است.
وی در مصاحبه با رسانه ملی ادامه داد: توصیه 
ما این بوده که مدارس جلسات اولیاء و مربیان 
خانواده ها،  اقناعِی  رویکرد  با  و  دهند  تشکیل  را 
و  آرام  بازگشایی  ما  رویکرد  کنند.  دنبال  را  کار 
تدریجی است و باید تالش کرد نگرانی خانواده ها 

نیز برطرف شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد؛

بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از فردا

سرپرست فدراسیون تیراندازی گفت: چند روزی اردوهای تیم 
ملی را تعطیل کردیم تا بتوانیم خوابگاه ها را تجهیز کنیم، باید خوابگاه ها 

تمیز و شان تیم ملی حفظ شود.
مهدی مبینی در خصوص وضعیت تیم های ملی تفنگ و تپانچه 
اظهار کرد: اردوی تیم ملی تفنگ از یکشنبه 23 آبان آغاز شده و ۱4 
ملی پوش نیز در اردوی تیم ملی حضور دارند. اردوی تیم ملی تپانچه 

نیز از پنجم آذر آغاز می شود. 
سرپرست فدراسیون تیراندازی در ادامه در خصوص برگزاری 
مسابقات نیز اظهار کرد: مسابقات لیگ اهداف پروازی نیز در حال 
انجام است. مسابقات آزاد نیز از این هفته هم در تفنگ و تپانچه و هم 
در اهداف پروازی از این هفته آغاز خواهد شد. همچنین درصدد هستیم 
تا مسابقات لیگ برتر را نیز هر چه سریعتر آغاز کنیم. برای این موضوع 
قرار است هفته آینده کمیته اجرایی را تشکیل دهیم و لیگ برتر تفنگ 
و تپانچه راه اندازی شود. در این مدت که هستیم قرار است مسابقات 

را عقب نیندازیم و در تاریخ مقرر برگزار کنیم. 
وی در مورد شائبه هایی که در مورد زمان ثبت نام  ورزشکاران 
برای مسابقات آزاد و بسته شدن سایت در روز ثبت نام مطرح شده 
آن  از  بعد  و  شده  تعیین  ظرفیتی  یک  ثبت نام  برای  گفت:  است 
امکانات  نام شده  ثبت  اسامی  برای  باید  ما  بسته می شود.  سایت 
همچون خوابگاه در نظر بگیریم در نتیجه تعداد محدود و براساس 
ظرفیت ثبت نام شده است. البته من اعالم کردم که برای نفراتی 
به صورت  دارند  را  نام شان  ثبت  در خواست  ملی  تیم  مربیان  که 

دستی ثبت نام انجام شود.
بوده مسابقاتی  قرار  زمان شیوع کرونا  در  البته  افزود:  مبینی 
برگزار شود که لغو شده اما تعدادی ورزشکار شهریه آن را پرداخت 
به  من  مورد شد.  این  در  هایی  پیگیری  گذشته  هفته  که  کرده اند 
کمیته مسابقات اعالم کردم ورزشکارانی که شهریه را قبال پرداخت 
از  مسابقات  این  البته  بپردازند.  را  آن  مجددا  نباید  اکنون  کرده اند 

زمان شیوع کروناست. 
وی در مورد گالیه جواد فروغی در انتخاب بورسیه اظهار کرد: 
کمیته ملی المپیک از ما خواست تا برای بورسیه یک زن معرفی کنیم. 
بالفاصله بعد از حضورم جلسه کمیته فنی گذاشتم. از کارشناسان و 
صاحب نظران سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی دعوت کردم. 

در پایان جلسه دو ساعت و نیمه همگی به این جمع بندی رسیدیم که 
کرم زاده بهترین گزینه است. همه هم صورت جلسه را امضا کردند. 
کرم زاده یک ورزشکار آینده دار و با رزومه است. بورسیه هم برای 
افرادی است که شانس مدال دارند و شاخصه های الزم را داشته باشد 
تا بتواند مسیر رسیدن به اوج را طی کند و در المپیک مدال بگیرد. 

کرم زاده به صورت متعدد مدال جهانی دارد. 
سرپرست فدراسیون تیراندازی افزود: بعد از انتخاب کرم زاده 
برای بورسیه، جواد فروغی از لهستان محل برگزاری مسابقات جام 
ریاست فدراسیون جهانی با من تماس گرفت و من بالفاصله با آقای 
صالحی امیری صحبت کردم. فروغی ورزشکار شایسته ای است که 
مدال المپیک دارد و بهترین ورزشکار ما است. صالحی امیری هم نظر 
مثبتی در این خصوص داشت که باید از او تشکر کنم. در کل تعداد 
سهمیه بورسیه افزایش پیدا کرد و سهمیه فدراسیون تیراندازی بیشتر 
شد. ما نیز اسم فروغی را به عنوان نماینده مردان برای بورسیه به کمیته 
ملی المپیک اعالم کردیم. در نهایت با مساعدت صالحی امیری و فخری 
پنج شنبه نام فروغی را نیز برای بورسیه به کمیته ملی المپیک معرفی 

کردم و آنها باید به IOC معرفی کنند. 
مبینی در ادامه در خصوص تجهیز خوابگاه های تیراندازی گفت: 
چند روزی اردوها را تعطیل کردیم تا بتوانیم خوابگاه ها را تجهیز کنیم. 
پمپ آب را تعمیر کردیم، خوابگاه را موکت و تشک و بالشت جدید 
تهیه کردیم. باید خوابگاه تمیز و شان تیم ملی حفظ شود. برای تغذیه 
ورزشکاران برنامه ریزی کردم تا غذای آنها درجه یک باشد. همچنین 
بخشی از سقف ها را ایزوگام کردیم. از خودم راضی نیستم باید خیلی 
آغاز می شد.  اردوها  باید  نبود و  اما دیگر زمان  اینها می شد  از  بهتر 

همچنین منابع مالی هم محدود است. 
از  با یکی  ادامه در خصوص خرید ساچمه گفت: من  وی در 
دوستانم صحبت کردم تا بتوانیم هر طور که شده مقداری ساچمه 
آلمانی بخریم. با این وضعیت اعتباری که داریم خرید ساچمه خارجی 
سخت است اما باید بتوانیم تهیه کنیم. البته در خصوص فشنگ از 
طرفی تحریم هستیم و از سوی دیگر در این زمان کوتاهی که در 
فدراسیون هستم نمی توان کاری کرد. نمی شود مشکالت را به این 
زودی حل کرد. مشکالت در تیراندازی خیلی زیاد است و در چند ماه 

نمی توان همه را حل کرد.

مبینی: مشکالت در تیراندازی خیلی زیاد است
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را  کتاب  به  جوانان  دسترسی  زمینه  ذیربط  نهادهای  قالیباف: 
فراهم کنند

زمینه  خواست  ذیربط  نهادهای  از  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
دسترسی جوانان به کتاب را فراهم کنند و گفت: فعاالن حوزه نشر نقش 
مهمی در رشد و توسعه شاخص های انسانی در کشور دارند و هر گونه 
فعالیتی در راستای پرورش افرادی آگاه و عالقه مند به پژوهش و مطالعه، 

اقدامی ارزشمند در خدمت به آینده کشور است.
در  خود  شخصی  صفحه  در  مطلبی  انتشار  با  قالیباف  محمدباقر 
اینستاگرام نوشت: بسیاری از مشغله ها و به خصوص مشکالت اقتصادی، 
از مطالعه و کتاب خواندن دور کرده است؛ هر چند که وظیفه  را  مردم 
حاکمیتی نیز حکم می کند تا در راستای گسترش آگاهی عمومی و فراهم 
کردن زمینه دسترسی مردم به دانش و اطالعات، نهادهای ذی ربط برای 
رونق صنعت نشر تمام تالش خود را به کار ببندند و زمینه های دسترسی 

عموم مردم به خصوص جوانان را به کتاب تسهیل کنند. 
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه نوشت: در زمان شهرداری 
یکی از مهم ترین اولویت های ما در عرصه فرهنگ، اقدامات عملیاتی در 
زمینه ترویج کتابخوانی بود؛ از احداث پروژه باغ کتاب که امروز به یکی از 
پاتوق های اصلی جوانان و نوجوانان تهرانی تبدیل شده است تا برگزاری 
نمایشگاه های کتاب یاد یار مهربان و توزیع گسترده کتاب در مدارس و 
ناشران و مولفان و تجهیز کتابخانه های عمومی و  از  همچنین حمایت 

بسیاری اقدامات دیگر که نیازمند ادامه یافتن و توسعه پیدا کردن است.
 وی اضافه کرد: تجربه به ما نشان داد که اگر مسووالن در زمینه های 
فرهنگی یک قدم بردارند، مردم ۱0 قدم خواهند برداشت و خود به آن 

اقدامات فرهنگی، ضریب فزاینده می بخشند. 
قالیباف تاکید کرد: فعاالن حوزه نشر در تمامی مراحل تولید، توزیع 
و فروش کتاب، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه شاخص های انسانی 
و  آگاه  افرادی  پرورش  راستای  در  فعالیتی  گونه  هر  و  دارند  کشور  در 
عالقه مند به پژوهش و مطالعه، اقدامی ارزشمند در خدمت به آینده کشور 

و تربیت نسل آینده است.
رییس مجلس شورای اسالمی در این پیام هفته کتاب و کتابخوانی 
را به تمام مردم خوب ایران به خصوص به عالقه مندان به کتاب و تمام 
فروشندگان  کتابداران،  ویراستاران،  مترجمان،  پژوهشگران،  نویسندگان، 

کتاب و تمامی فعاالن حوزۀ نشر تبریک گفت.
در تقویم رسمی کشور، 24 آبان ماه روز کتاب و کتاب خوانی است و 

از این روز تا 30 آبان ماه هفته کتاب نامگذاری شده است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر :
“حفاظت از منابع طبیعی« مسئولیت اجتماعی است

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر گفت: همه ما نسبت به حفظ 
آب، خاک و پوشش گیاهی این کشور مسئولیم و حفاظت از منابع طبیعی 

امروز یک مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها، »محمد 
گلفشان«، رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر روز گذشته)شنبه( در 
افزود: تفاهم  با مدیران هالل احمر و منابع طبیعی کشور  جلسه وبیناری 
نامه هالل احمر با سازمان جنگل ها یک تفاهم نامه عملیاتی است و در 
زمینه همکاری های مشترک قدم های خوبی در جهت حفظ، احیاءو توسعه 

منابع طبیعی برداشته شده است.
گلفشان حفظ منابع طبیعی را کاری خداپسندانه و در عین حال تکلیفی 
ملی و بین المللی دانست و خاطر نشان کرد: امروز اگر به منابع طبیعی آسیبی 
وارد شود قطعًا خسارت آن به همه ما برمی گردد و بنابراین مسئولیت پذیری 

برای حفظ این منابع حیاتی برعهده همه ماست.
گلفشان همچنین یادآور شد: فدراسیون صلیب سرخ جهانی در هر دهه 
پیش بینی هایی را انجام می دهد به گونه ای که یک دهه پیش چالش های 
مخاطرات  و  حوادث  بروز  و  زیست  و محیط  آب  بحران  اقلیمی،  تغییرات 
طبیعی را در دنیا پیش بینی کرده است و امروز ما شاهد این چالش های 

زیست محیطی در کشور و دنیا هستیم.
اتفاقات و چالش ها امروز بزرگترین دغدغه  وی همچنین گفت: این 
منابع طبیعی کشور و سازمان جنگل هاست و همه باید برای رفع این موانع 
و چالش کمک کنیم زیرا اگر آسیبی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد 

شود ضرر و زیان آن متوجه تمامی جوامع بشری است.
گلفشان تصریح کرد: جوانان جمعیت هالل احمر با مخاطبین زیادی 
از غنچه های هالل که در سنین 4تا 5 سال هستند تا نوجوانان و جوانان 
دانشجو و طالب در ارتباط است و این آمادگی وجود دارد که در سنین پایین، 
فرهنگ سازی و در دیگر سنین اقدامات اجرایی و احیایی در زمینه نهال کاری 

و حفاظت از منابع طبیعی انجام شود.
از چالش های  راه حل برون رفت  حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی 

منابع طبیعی است
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جلسه همکاری 
مشترک منابع طبیعی و هالل احمر از عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری 
بین دو سازمان از سال گذشته تا کنون خبر داد و گفت: برگزاری مسابقه 
نهال کاری از سوی جمعیت جوانان هالل احمر با رقابت ۹ گروه ۹ نفره 
برای کاشت ۹ اصله نهال در سراسر کشور کاری در جهت فرهنگ سازی 

عمومی و در راستای همکاری های دوجانبه این جمعیت است.
رییس سازمان جنگل ها همچنین گفت: بحران آب، بحران خاک و 
از چالش های مهم منابع طبیعی و محیط زیست است و  اقلیمی  تغییرات 
حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی راه حل این چالش هاست و درست است 
که سازمان جنگل ها متولی آن است اما حفاظت از منابع طبیعی امروز وظیفه 
اینکه مهمترین فصل  به  اشاره  با  همه مردم جامعه است. مسعود منصور 
افزود:  است،  مردم  حیات  حفظ  احمر  هالل  و  جنگل ها  سازمان  مشترک 
بارزترین کار در نوع دوستی در هالل احمر محقق می شود و ما می توانیم با 
فعالیت های بشردوستانه و مسئولیت پذیری اجتماعی اعضای داوطلب هالل 
احمر در حفظ خاک، آب و پوشش گیاهی کشور کارهای موثری انجام دهیم.

منصور با بیان اینکه امنیت زیستی و امنیت غذایی ما انسان ها و نسل 
آینده با منابع طبیعی گره خورده است خاطر نشان کرد: وقتی تا این میزان 
این منابع اهمیت دارد پس باید در توسعه و حفظ منابع طبیعی کوشا باشیم.

مسئول اول منابع طبیعی کشور در ادامه این نشست مجازی خواستار هم 
افزایی و همگرایی همه دستگاههای عمرانی و عمومی در امر توسعه کشور 
شد و خاطر نشان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار در منابع طبیعی باید 
به گونه ای در اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای عمل کنیم که کمترین 

تخریب متوجه منابع طبیعی و محیط زیست شود.
بر اساس این گزارش، در راستای اجرای طرح محوری ۹در ۹۹ سازمان 
جنگل ها و اجرای برنامه مشترک کاشت نهال توسط جمعیت جوانان عضو 
هالل احمر کشور با عنوان »۹گروه، ۹نفر و ۹نهال« که در سال گذشته 
ابالغ و اجرایی شده است ۷ استان: چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، 
برتر  استان های  عنوان  به  غربی  آذربایجان  و  کرمانشاه  گلستان،  کرمان، 
جوانان  سازمان  و  جنگل ها  سازمان  دو  روسای  سوی  از  و  شده  انتخاب 

جمعیت هالل احمر تقدیر شدند.

وضعیت قرمز بحران های اجتماعی؛

افزایش مرگ و میرهای غیر طبیعی در ایران

تهیه و تنظیم: مهدی 
شعبانی

ایران پیرتر شده، روند 
سبقت  ازدواج ها  از  طالق ها  آمار 
شدن  بچه دار  به  تمایل  گرفته، 
از مشکالت  یافته و جامعه  کاهش 
روانی و افسردگی رنج می برد. این 
وضعیت  از  رسمی  آمارهای  برآیند 
اجتماعی و فرهنگی ایران در فاصله 
سال های ۹6 تا بهار ۱400 است و 
حاال باید دید آیا چهره ایران در 4 
سال آینده تغییر خواهد کرد و جامعه 

شاداب تر و جوان تر خواهد شد؟
نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
با  ن  ا یر ا شهرهای  لی که  درحا
رشد  شده،  مواجه  زیاد  مشکالت 
و  دارد  ادامه  همچنان  شهرنشینی 
 ۷4.4 از  شهرنشین  جمعیت  نسبت 
درصد در سال ۱3۹6 به ۷5.8 درصد 

در بهار امسال افزایش یافته است.
کاهش فرزندآوری در ایران

آمار  مرکز  گزارش  تازه ترین 
والدت های  تعداد  می دهد؛  نشان 
 48۷ و  میلیون  یک  از  شده  ثبت 
هزار و ۹۱3نفر در سال ۹6 به یک  
میلیون  و ۱۱4 هزار و ۱28 نفر در 
سال ۹۹ رسیده یعنی 3۷3 هزار و 
است.  شده  متولد  کمتر  بچه   ۷85
این روند کاهشی فرزندآوری هم در 
مناطق شهری و هم مناطق روستایی 
تکرار شده و در بهار امسال هم 26۹ 
هزار و ۷48 نفر متولد شده اند که در 
مقایسه با زمستان سال گذشته ۱2 
هزار و ۷44 نفر افزایش و نسبت به 
بهار سال قبل ۱0 هزار و 8۱6 نفر 
کاهش داشته است. از سوی دیگر 
تعداد فوتی های ایران روند افزایشی 
داشته و از 3۷3هزار و ۷3۱ نفر در 
سال ۹6 به 3۹5 هزار و 23۱ نفر در 
سال ۹8 رسیده و در تابستان سال 
گذشته ۱30 هزار و 8۷۹ نفر فوت 

کرده اند.
نبض ازدواج و طالق

شاخص مهم دیگری که تغییر 
تصویر  به  را  ایرانیان  زندگی  در 
ازدواج  به  طالق  نسبت  می کشد، 
تا   ۱3۹6 زمانی  بازه  در  که  است 

درصد   3۱.5 به   ۱400 بهار  پایان 
رسیده است. آمارهای رسمی نشان 
هزار   ۱58 امسال  بهار  در  می دهد 
ثبت  به  ایران  در  ازدواج   ۹۹2 و 
مدت  در همین  حالی که  در  رسیده 
4۱ هزار و ۷5۷ طالق رخ داده که 
رشد ازدواج در بهار امسال نسبت به 
رشد  و  درصد   ۱۷ پارسال  زمستان 
طالق هم منفی ۱۹.8 درصد بوده و 
تعداد ازدواج ها در بهار ۱400 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 23.6 درصد 
کرده  رشد  درصد   ۱6.4 طالق  و 
است. افزون بر این میانگین سن در 
مناطق شهری  در  ازدواج  نخستین 
روستایی  مناطق  از  باالتر  همواره 
بوده و در بهار گذشته در کل ایران 
ازدواج،  نخستین  در  سن،  میانگین 
زنان  بین  بین مردان 2۷.6 سال و 
آمار  مرکز  است.  بوده  سال   23.2
ایران می گوید: در بهار امسال 6 پسر 
زیر ۱5 سال و ۹ هزار و ۷53 دختر 
بین ۱0تا ۱4 سال ازدواج کرده اند و 
طالق  مورد   ۱۷2 مدت  همین  در 
دختران در بازه سنی ۱0 تا ۱4 ساله 
به ثبت رسیده است. در همین مدت 
۱4۷ مرد در بازه سنی ۱5 تا ۱۹ سال 
طالق خود را به ثبت رسانده اند و 3 
هزار و 44 زن هم رسما به ازدواج 

خود پایان داده اند.
بررسی روند آماری ثبت ازدواج 
در فاصله سال ۱3۹6  تا پایان بهار 
این مدت  امسال نشان می دهد در 
۹ دختر زیر ۱0 سال و ۱33 هزار و 
46۷ دختر بین ۱0 تا ۱4 سال ازدواج 
کرده اند. در همین بازه زمانی 3۷4۱ 
طالق در بین دختران ۱0 تا ۱4 ساله 

به ثبت رسیده است.
سازمان ثبت احوال ایران اعالم 
کرده در بهار گذشته 2۷4۹ زوج در 
سال نخست ازدواج خود تصمیم به 
جدایی گرفته اند و ۱۱ هزار و ۱۱8 
طالق پس از زندگی مشترک یک 
تا 5 سال، ۹ هزار و 84۷ طالق پس 
از 5 تا ۱0 سال زندگی و ۷ هزار و 
260 طالق هم پس از ۱0 سال و ۱5 
سال زندگی رخ داده است. همچنین 
4 هزار و 6۹3 زوج پس از ۱5 تا 20 

سال، 3 هزار و 8۱2 زوج پس از 20 
تا   25 سال و ۱34۹ زوج پس از 25 
تا 2۹ سال و ۱۹2۹ زوج هم پس از 
2۹ سال تصمیم گرفته اند به زندگی 
کردن زیر یک سقف پایان دهند و 

از هم جدا شوند.
وضعیت اعتیاد در ایران

طبق این گزارش رسمی، تعداد 
از  حالی  در  اعتیاد  درمان  مراکز 
2304 مرکز در سال ۹6 به 2286 
یافته  کاهش   ۹۹ سال  در  مرکز 
از  مراکز  این  خدمت گیرندگان  که 
به 530 هزار  نفر  486هزار و 460 
و 3۷5 نفر افزایش یافته و از سوی 
دیگر تعداد دستگیرشدگان مرتبط با 
انواع موادمخدر از 4۱3 هزار و 84 
نفر در سال ۹6 به 4۱۷ هزار و 454 
نفر در سال ۹8 رسیده است. افزون 
افراد پذیرش شده در  این تعداد  بر 
مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب 
اعتیاد به موادمخدر و روانگردان در 
بخش دولتی از 8۹ هزار و 32۹نفر 
در سال ۹6 به ۱23 هزار و ۱6۹ نفر 
در سال ۹8 و در بخش غیردولتی 
و  هزار   2۷۹ و  میلیون   یک   از  هم 
۷۹۱ نفر در سال ۹6 به یک میلیون 
و 230 هزار و 33۱ نفر در سال ۹8 

رسیده است.
جهش مرگ های غیرطبیعی

در  می گوید؛  ایران  آمار  مرکز 
نفر   338 و   هزار   ۱0 امسال  بهار 
از  را  خود  جان  غیرطبیعی  به دلیل 
به دلیل  که 4۱2۹نفر  داده اند  دست 
ناشی  نفر   ۱۹۷ رانندگی،  تصادفات 
از سالح سرد، 2۹5 نفر به دلیل غرق 
سوختگی،  اثر  در  نفر   558 شدن، 
و  برق گرفتگی  به علت  نفر   ۱88
از  سقوط  نتیجه  در  هم  نفر   560
 ۱۹ دیگر  سوی  از  مرده اند.  بلندی 
مرگ در بخش ریلی و قطار، 350 
نفر به دلیل مسمومیت با سم، ۱50 
دارویی،  مسمومیت  از  ناشی  نفر 
با  شدن  مسموم  به دلیل  نفر   ۱33
اثر  در  22۹درصد  کربن،  منوکسید 
نفر   4۹ موادمخدر،  مصرف  سوء 
به دلیل مواد روانگردان، 5۱5 درصد 
با مصرف داروی مخدر و 3 هزار نفر 

هم به دالیل دیگر جان خود را از 
دست داده اند.

تعداد  می افزاید:  گزارش  این 
مرگ ومیرهای ناشی از حوادث کار 
که  بوده  نفر   4۷0 امسال  بهار  در 
نسبت به زمستان سال گذشته 5۹ 
مورد کاهش و نسبت به بهار سال 
گذشته ۷4 مورد افزایش دارد و در 
به دلیل  نفر   ۱8۱۷ هم    ۹۹ سال 
افزون  جان  باخته اند.  کار  حوادث 
بر این که در بهار امسال ۱55۹ نفر 
آسیب  شغلی شان  وضعیت  به دلیل 
فوت  آنها  نفر   ۱65 که  دیده اند 
کرده اند. در همین مدت ۱62 هزار و 
5۱5 نزاع جسمانی در کشور به ثبت 
رسیده که نسبت به فصل زمستان 
سال گذشته 33 درصد بیشتر است 
و ۱6 هزار و ۱۷2 مورد افزایش را 

نشان می دهد.
تا  خیابان  از  درگیری  و  دعوا 

خانه
در  می دهد  نشان  بررسی ها 
بهار  پایان  تا   ۹6 سال های  فاصله 
۱400 معادل 2 میلیون  و 4۷2 هزار 
و 804 نفر به دلیل درگیری جسمی و 
3 هزار و2۱3  نفر هم به دلیل درگیری 
روانی در سازمان پزشکی قانونی مورد 
معاینه قرار گرفته اند که سهم مردان 
از درگیری فیزیکی 6۷ درصد و سهم 
هم  روانی  نزاع  از  و  زنان 33درصد 
سهم زنان و مردان برابر بوده است.

پزشکی  سازمان  دیگر  روایت 
قانونی به درگیری و آزار در خانواده ها 
بهار  در  که  به گونه ای  دارد  اشاره 
کرده اند  اعالم  مرد   6۹۹ امسال 
زنان  آزار جسمی  اذیت و  که مورد 
خود قرار گرفته اند و تعداد زنانی که 
نسبت به آزار جسمی شوهران خود 
کرده اند  مراجعه  قانونی  پزشکی  به 
است.  بوده  نفر  هزار   20 از  بیش 
بنابر همین گزارش ۱62 هزار و 55 
مرد و 335 هزار و 3۹۹ زن به دلیل 
سال های  فاصله  در  همسرآزاری 
خود  شکایت  بهار۱400   تا   ۱3۹6
قانونی  پزشکی  به  و  کرده  ثبت  را 
را  ادعایشان  که  کرده اند  مراجعه 

ثابت کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی حضوری شد
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به دانشگاه ها و دانشکده 
های علوم پزشکی بر حضوری شدن تمامی امتحانات پایان ترم دانشجویان 

علوم پزشکی تاکید کرد.
دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت طی ابالغیه 
ای به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اعالم کرد؛ بر اساس نامه 
های هفتم مهر ماه ۱400 در خصوص ابالغیه تقویم تحصیلی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در نیم سال 
تحصیلی ۱400 - ۱40۱ به منظور برگزاری امتحانات پایان نیم سال صرفا به 
صورت حضوری و لزوم بهره برداری الزم از امتحانات خوابگاهی برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی، جهت انجام این امر به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی اجازه داده می شود با تصویب شورای آموزش دانشگاه یا دانشکده در 
صورت لزوم برنامه ریزی الزم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات  پایان نیم سال 
اول سال تحصیلی ۱400-۱40۱ را تا حداکثر افزایش دو هفته به انجام رسانند.
بدیهی است این افزایش بازه زمانی می تواند از قبل از تاریخ اعالم شده 
در تقویم نیم سال شروع شود. بنابراین روسای دانشگاه ها نتیجه اقدامات در این 

رابطه را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعالم کنند.
شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی نیز اعالم کرد؛ جلسه ای بسیار مهم 
در سطح وزارت بهداشت با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شده است و  در این جلسه دکتر باقری فرد 
معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده  است که باید تمامی امتحانات 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شکل حضوری برگزار شود.

اعالم شرایط شرکت مشمولین نظام وظیفه در آزمون دستیاری 
 ۱۴۰۱

شرایط شرکت مشمولین خدمت نظام وظیفه در چهل و نهمین دوره 
آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در راهنمای ثبت نام اعالم می شود.

بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 
اموزش پزشکی، داوطلبان رشته پزشکی عمومی که متقاضی شرکت در چهل 
و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند در صورتی می توانند در 

آزمون شرکت کنند که دارای یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشند:
۱- طرح خدمات نیروی انسانی خود را به پایان رسانده باشند.

2- از طرح خدمات نیروی انسانی بر اساس قوانین معاف باشند.
3- طرح خدمات نیروی انسانی خود را تا تاریخ 3۱ شهریور ۱40۱ به 

پایان برسانند.
4- مشمول استریت استعداد درخشان، رتبه های برتر یا تاهل باشند.

5- داوطلبان فارغ التحصیل که حداکثر سه ماه بعد از فراغت از تحصیل 
خدمات قانونی خود را در مناطق با ضریب محرومیت چهار پنجم و محروم تر 

شروع و تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد.
بر این اساس، به جز موراد فوق ذکر شده داوطلبان مجاز به شرکت در چهل 

و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نیستند.
همچنین اقدامات اجرایی در خصوص تمامی مشمولین خدمت نظام 
وظیفه متقاضی شرکت در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
پزشکی، مطابق مندرجات راهنمای ثبت نام جهت شرکت در آزمون خواهد 
بود که متعاقباً اعالم خواهد شد و  مفاد اطالعیه شماره ۱3 مندرج در سایت 
مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص موضوع مطروحه کماکان به قوت 
خود باقی بوده و از پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورد 

اقدام قرار خواهد گرفت.

قتل پسرخاله در طبقه ۱8 برج دریاچه چیتگر 
پسر جوان که 5 سال قبل به دنبال شوخی با پسر خاله اش او را در ساختمان نیمه 

ساز کشته بود پای میز محاکمه ایستاد و اشک پشیمانی ریخت .
عصر دوم آذرماه سال ۹5 به ماموران پلیس خبر رسید  در برج ۱8 طبقه ای  در 

حوالی دریاچه خلیج فارس پسر 24 ساله ای به نام مهراد کشته شده است.
ماموران پلیس به ساختمان موردنظر رفتند و جسد  با دستور قضایی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
 تحقیق از شاهدان نشان می داد مهراد در درگیری با پسر خاله 25 ساله اش  به 
نام هادی کشته شده است .مأموران پلیس به ردیابی هادی پرداختند و چند ساعت بعد 

وی را در ساختمانی نیمه ساز در حوالی پاسداران ردیابی و بازداشت کردند .
پسر جوان به درگیری خونین با پسر خاله اش اعتراف کرد و به بازسازی صحنه 

جرم پرداخت .
در حالی که 5 سال از این ماجرا گذشته بود وی در شعبه هفتم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلسه پدر قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: پسرم و هادی مانند 
دو برادر بودند و من نمی دانم هادی با چه انگیزه ای پسرم را با ضربه های چاقو کشت  

من برای او قصاص می خواهم .
سپس هادی در حالی که اشک می ریخت، ابراز پشیمانی کرد و  قتل پسر خاله 
اش را گردن گرفت. وی  گفت:  قبول دارم پسر خاله ام را کشتم اما من قصد کشتن 

او را نداشتم و همه چیز از یک  شوخی شروع شد .
قتل هولناک در غرب تهران

وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت:  من و پسر خاله ام دوستهای  صمیمی با هم 
بودیم .به همین خاطر یک سال قبل از آن ماجرا از چهارمحال و بختیاری برای پیدا 
کردن کار به تهران آمدیم و در ساختمانی نیمه ساز مشغول به کار شدیم. پسر خاله 
ام  در حین کار همیشه با من شوخی می کرد . آن روز در اتاق گچ کاری بودیم که او 
بار دیگر شوخی را شروع کرد .اما  این بار شوخی منجر به دعوا میان ما شد .هادی 
شروع به فحاشی کرد و سیلی به صورتم زد. دعوا با میانجگری کارگران تمام شد  و 

من که  از رفتارهای او عصبانی بودم به حمام رفتم. بعد از بازگشت از حمام میخواستم 
نهار بخورم که او  بار دیگر به اتاق آمد و دعوا را از سر گرفت و قلیان را به سمت من 
پرتاب کرد. همان موقع صاحب کارمان ما را از هم جدا کرد و به هادی گفت بهتر 
است چند روز به شهرستان برود. اما هادی قبول نمی کرد و می گفت کار ناتمامی دارد 
که باید آن را تمام کند .او مرا تهدید به مرگ می کرد که برای سومین بار  به سمت 
من حمله ور شد .من  هم چاقویی  را از روی زمین برداشتم و چند ضربه به او زدم.  
اما واقعًا قصد کشتن او را نداشتم .من  که ترسیده بودم پیش یکی از دوستانم رفتم و 

چند ساعت بعد بازداشت شدم .
وی ادامه داد:  باور کنید من هیچ خصومتی با پسرخاله ام  نداشتم و او را مانند 

برادرم می دانستم.هنوز هم باور ندارم که به دست من کشته شده است.
 در پایان جلسه قضات  وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دستگیری دزد قمه کش در خیابان گیشا 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه ای خبر داد که 2 شهروند 

را با قمه مجروح کرده بود.
سرهنگ » جلیل موقوفه ای » گفت: در تاریخ 2۷ آبان ماه یک فقره درگیری و 

سرقت پمپ آب در خیابان گیشا به کالنتری ۱3۷ نصر گزارش شد.
وی افزود: با اعالم این خبر تیمی از ماموران کالنتری ۱3۷ نصر به محل مذکور 

اعزام شدند و تحقیقات ابتدایی خود را آغاز کردند.
این مقام پلیسی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد سارق حرفه ای پس از سرقت 
پمپ آب از یک ساختمان در غرب تهران برای فروش اموال مسروقه به فروشگاهی در 
خیابان گیشا مراجعه کرده که در آنجا توسط مالباختگان شناسایی می شود که پس از 
وقوع درگیری 2 نفر را با قمه از ناحیه صورت مجروح کرده و بالفاصله متواری شده است .

وی تصریح کرد: تیم عملیات کالنتری ۱3۷ نصر پس از دریافت این اطالعات 
اطالعاتی  رصدهای  و  پلیسی  اقدامات  با  بعد  دقایقی  و  آغاز  را  اولیه  های  تجسس 
سارق حرفه ای را بعد از ظهر همان روز در خیابان گیشا هنگام فرار با موتورسیکلت 

دستگیر کردند.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در تحقیقات مشخص شد متهم 34 
ساله دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت و شرارت بوده و همچنین موتورسیکلت 

کشف شده از وی مسروقه بوده و چندی قبل در جنوب تهران به سرقت رفته است.
وی افزود: متهم پس از انتقال به کالنتری در بازجویی های فنی به جرم خود 
مبنی بر سرقت اماکن خصوصی و درگیری با سالح سرد در غرب تهران اعتراف کرد.
موقوفه ای در پایان با بیان اینکه حال عمومی مصدومان این حادثه در بیمارستان 
مساعد گزارش شده است خاطرنشان کرد: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی ارجاع شد.
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هایپرتردینگ در پردازنده ها چیست 
و چگونه کار می کند؟

احتماال عبارت هایپرتردینگ در  دارید،  گر قصد خرید کامپیوتر جدید 
پردازنده ها برای شما آشنا است. درک اینکه در رایانه ها واقعا چه اتفاق هایی 
رخ می دهد اغلب کمی سخت است، اما نگران نباشید زیرا در این مقاله از 

زومیت قصد داریم هایپرتردینگ را برای شما توضیح دهیم.
شد  خواهد  باعث  احتماال  فراوان،  اختصاری  کلمات  و  عبارت ها  البته 
کمی سردرگم شوید، و این موضوع به خصوص درمورد پردازنده های مرکزی 
)CPU( بیشتر صدق می کند. هنگام خرید کامپیوتر جدید مسلما می خواهید 

اطمینان حاصل کنید که رایانه ی جدید شما از پردازنده ی خوبی بهره ببرد.
در ادامه با ما همراه باشید تا درمورد هایپرتردینگ و روش کارکرد آن 
بیشتر توضیح دهیم. بدین ترتیب هرآنچه از این فناوری نیاز خواهید داشت 
آن  از  جدید  کامپیوتر  خرید  هنگام  می توان  و  بود  خواهد  شما  دسترس  در 

بهره گرفت.
پردازنده ی مرکزی چیست؟

CPU درواقع واحد پردازش مرکزی رایانه  است که می توان آن را مغز 
رایانه تلقی کرد. این قطعه بخشی از کامپیوتر شما است که وظیفه ی اجرای 
برنامه ها را به عهده دارد. پردازنده های مرکزی در هرنوع رایانه ای که فکر 
می کنید مورد استفاده قرار می گیرد؛ از رایانه های رومیزی گرفته تا لپ تاپ ها، 

گوشی های هوشمند، تبلت ها و موارد دیگر.
سایر  توسط  شده  ارائه  اطالعات  پردازش  با  مرکزی  پردازنده ی  یک 
بخش های رایانه )مثل حافظه ی رم( و انجام عملیات )یا تولید خروجی( کار 
می کند. وقتی نرم افزاری را اجرا می کنید این پردازنده است که دستورالعمل ها 

را تفسیر کرده و نتیجه را به شما نشان می دهد.
در این بین ممکن است با اصطالح هسته Core نیز مواجه شده باشید. 
هر هسته اساسا یک پردازنده ی مرکزی دیگر به واحد پردازشی اضافه می کند. 
هر هسته قادر است در هرلحظه یک فرایند را انجام دهد. پردازنده های مرکزی 

در ابتدا فقط از یک هسته بهره می بردند.
با افزایش تعداد هسته های اضافه، پردازنده ها می توانند اقدامات بیشتری را 
به طور هم زمان انجام دهند. بیشتر پردازنده های مرکزی امروزی چهار هسته ای 
و حتی برخی هشت هسته ای است. به طور کلی می توان گفت هرچه تعداد 
هسته ها بیشتر باشد، قدرت پردازشی بهتر خواهد بود. اما وضعیت در مورد 

هایپرتردینگ چگونه است؟
هایپرتردینگ چیست؟

 )Single Thread( رشته ای  تک  سنتی،  مرکزی  پردازنده های 
هستند؛ بدین ترتیب این نوع تراشه ها می توانند یک عملکرد واحد را در یک 

زمان انجام دهند.
از سوی دیگر، هایپرتردینگ در واقع نسخه ی اینتل از امکان اجرای چند 
رشته ی )Multi Threading(هم زمان )SMT(است. SMT هر هسته ی 
پردازنده را به دو یا چند هسته ی مجازی به نام تِرد )Thread(تقسیم می کند. 
در صورتی که نرم افزار مورد نظر کاربر اجازه دهد، این دو هسته ی مجازی 
می توانند دستورالعمل ها را به طور هم زمان پردازش کنند. این یعنی فناوری 

چندرشته ای، می تواند تعداد هسته های پردازنده  را به طور مٔوثر دوبرابر کند.
بنابراین اگر یک پردازنده ی چهار هسته ای با پشتیبانی از هایپرتردینگ 
دارید، درواقع هشت هسته ی پردازشی در اختیار شما خواهد بود. البته این روش 
دقیقا مشابه دوبرابر کردن تعداد هسته های فیزیکی نیست که در ادامه به این 
موضوع نیز خواهیم پرداخت. هایپرتردینگ با دوبرابر کردن تعداد فرایندهایی 
را  آن  دهد، عملکرد  انجام  به طور هم زمان  مرکزی می تواند  پردازنده ی  که 
بهبود می بخشد. این یعنی پردازنده ی مرکزی می تواند نرم افزارهای سنگین تر 

را آسان تر اجرا و پردازش کند.
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باال  مستاجران  جمعیت 
در  تقاضا  درصد   80 و  رفته 
اجاره  سمت  به  مسکن  بازار 
رفته چراکه مردم توان خرید مسکن را 

هم از دست داده اند.
مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
اظهار داشت: هر چند برای طرح نهضت 
ملی مسکن آورده 20 میلیون تومانی و 
تسهیالت 450 میلیون تومانی در نظر 
گرفته اند اما اقساط آن بیش از 6 میلیون 
تومان است و باید پرسید کدام یک از 
می توانند  درآمد  کم  دهک های  خانوار 

چنین اقساط سنگینی را بپردازند.
دنیای جوانان، فردین  به گزارش 
یزدانی درباره دالیل افزایش قابل توجه 
داشت:  اظهار  بازار مسکن  در  اجاره بها 
در  اثرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
ملک  ارزش  مسکن،  اجاره  نرخ  تعیین 
داشته  توجه  نکته  این  به  باید  و  است 
قیمت  گذشته  سال  سه  در  باشیم 
افزایش پیدا  برابر  از 2.5  مسکن بیش 
کرده اما هنوز نرخ اجاره تا این میزان 
باال نرفته است و طبق این قاعده نرخ 
اجاره متناسب با ارزش ملک باال می رود.

به  بها  اجاره  اینکه  بیان  با  وی   
تدریج براساس ارز ملک، خود را تعدیل 
اجاره بها  نسبت  اگر  داد:  ادامه  می کند،  
به ارزش ملک در سال ۹۷ را با نسبت 
اجاره بها به ارزش ملک در سال ۱400 
را مقایسه و محاسبه کنید، متوجه این 

اثرگذاری می شوید.  
مسکن  اقتصاد  کارشناس  این   
تاکید کرد: البته هنوز اجاره بها متناسب 
درصدی   250 افزایش  ملک  ارزش  با 
اجاره  نرخ  رشد  اینکه  علت  و  نداشته 
به سرعت رشد قیمت ملک نبوده این 
است که درآمد و قدرت پرداخت اجاره 
مستاجران کاهش یافته  است. جمعیت 
مستاجران باال رفته و 80 درصد تقاضا 
رفته   اجاره  سمت  به  مسکن  بازار  در 
چراکه مردم توان خرید مسکن را هم 

از دست داده اند.   
در  دیگر  سوی  از  افزود:  یزدانی 
ساز  و  میزان ساخت  گذشته  سال های 
در کشور باال نبود و در شرایط افزایش 
تقاضا، عرضه محدود شد و همین عامل 

هم باعث افزایش نرخ اجاره می شود.  
 وی گفت: مجموع این پارامترها 
باعث افزایش قابل توجه  قیمت اجاره بها 

شده است.
مسکن  اقتصاد  کارشناس  این   
در پاسخ به این سوال که چرا مصوبه 
تعیین سقف  بر  مبنی  کرونا  ملی  ستاد 
اظهار  درصد   25 تا  اجاره بها  افزایش 
شبیه  دستوری  جاره بهای  ا داشت: 
را  آن  مالکی  هیچ  و  است  شوخی  به 

بخش  سایر  در  اساسا  نگرفت،  جدی 
بازارها هم کسی دولت در بحث  ها و 
قیمت های دستوری جدی نگرفته است.
دیگر  به سوال  پاسخ  در  یزدانی   
درباره ابزار نظارتی نرخ اجاره دستوری 
مبنی بر اینکه قرار بود قوه قضایی از این 
مصوبه حمایت و پشتیبانی کند، تاکید 
کرد: اتفاقا برخورد قضایی اثر معکوس 
می گذارد و اگر بخواهند برخورد قهری را 
به اجرا برسانند، موجران ترجیح می دهند 
خانه خود را در بازار اجاره عرضه نکنند و 
در این شرایط عرضه کاهش پیدا می کند 
افزایش  باعث  دوباره  کاهش عرضه  و 

قیمت اجاره می شود.
درباره کشورهایی که شبیه   وی 
اقتصاد ایران هستند و توانسته اند مشکل 
مسکن را حل کنند، گفت: در حال حاضر 
هیچ کشوری به غیر از ونزوئال اقتصادی 
شبیه به ایران ندارد که بخواهیم از لحاظ 
اقتصادی مشکل مسکن را مقایسه کنیم. 
مسکل  از  جزئی  مسکن  مشکل  اما 
تا  بنابراین  می شود  محسوب  اقتصاد 
زمانی که کسب و کار و اشتغال بهبود 
پیدا نکند و رشد اقتصاد مثبت نشود و 
درآمد خانوار باال نرود، مشکل مسکن 

در کشورمان ادامه دارد.
با  اقتصاد مسکن  این کارشناس   
بیان اینکه البته سهم مسکن به دالیلی 
در سبد هزینه خانوار به طور چشم گیری 
افزایش نیافته ، ادامه داد: سهم مسکن 
تا 36  در سبد خانوار چیزی حدود 35 
درصد و سهم آن خیلی باال نرفته چراکه 
آنقدر تورم در سایر بخش ها  افزایش 
حاضر  حال  در  مردم  اولویت  که  یافته 
تامین خوراک است و با کاهش درآمد 
به سرپناه حداقلی روی آورده اند و هر 
سال به سمت مسکن ارزان تر می روند تا 

سهم مسکن در سبد خانوار باالتر نرود. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که امروز 
مسکن  بحران  با  بزرگ  شهرهای  در 
مواجه هستیم و در شهرهای کوچک تر 

مساله مسکن هنوز حاد نشده است.
اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  یزدانی   
طرح مسکن نهضت ملی به بازار مسکن 
کمک نمی کند، گفت: در حال حاضر باید 
دید طرح قبلی مسکن ملی تا چه حد 
موفق بوده و چه کمکی به بازار مسکن 
کرده است. طبق گزارش های رسمی از 
از  کمتر  ملی  مسکن  واحد  هزار   400
آمار  این  و  شده  افتتاح  واحد  هزار   20
این  واقعیت  نشان دهنده  خود  ارقام  و 

طرح ها است.
 وی تاکید کرد: برای مسکن ملی 
تقاضایی وجود نداشت چون مردم پولی 
نهضت  طرح  برای  چند  هر  نداشتند. 
ملی مسکن آورده 20 میلیون تومانی و 
تسهیالت  450 میلیون تومانی در نظر 
گرفته اند اما اقساط آن بیش از 6 میلیون 
تومان است و باید پرسید کدام یک از 
می توانند  درآمد  کم  دهک های  خانوار 

چنین اقساط سنگینی را بپردازند.
یزدانی با اشاره به جمعیت ثبت نام 
اظهار  مسکن  ملی  نهضت  کنندگان 
نفر  میلیون  یک  که  چند  هر  داشت: 
برای این طرح ثبت نام کردند اما طرح 
هنوز به مرحله پرداخت پول نرسیده که 

میزان ریزش ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه پرداخت اقساط 
براساس درامد خانوار یک چیزی شبیه 
به شوخی است، ادامه داد: مخاطب این 
اگر  هستند  کم درآمد  دهک های  طرح 
درآمد  براساس  که  باشد  این  بر  قرار 
بخواهند اقساط وام 450 میلیون تومانی 
را بپردازند، بازپرداخت چیزی حدود 40 

سال زمان می برد.       
مسکن  قتصاد  ا کارشناس  این 
درباره تامین منابع مالی این طرح تاکید 
تامین  و  طرح  این  اجرای  برای  کرد: 
منابع مالی آن باید یک رشد اقتصادی 
حاضر  حال  در  اما  شود  ایجاد  مازدای 
اینکه  مگر  ندارد  وجود  مازادی  منابع 
در  بانک مرکزی  از  اعتباری  یک خط 
نظر بگیرند تا تسهیالت پرداخت شود.

بانک ها به  الزام  با اشاره   یزدانی 
میلیارد  هزار   360 تسهیالت  پرداخت 
هر  گفت:  مسکن  بخش  به  تومانی 
چند که پرداخت این میزان تسهیالت 
بانک ها  آیا  اما  شده  اجبار  بانک ها  به 
تسهیالت  این  پرداخت  برای  منابعی 
پرداخت  به  مجبور  اگر  بانک ها  دارند؟ 
طور  به  باشند  تسهیالت  میزان  این 
قطع سقف پرداخت تسهیالت به سایر 
کسب و کار را کاهش می دهند و این 
بخش از اقتصاد با مشکل تامین منابع 

مالی مواجه می شود.      
ملی  نهضت  کرد:  تاکید  وی   
تا دو  مسکن در خوشبینانه ترین حالت 
میلیون واحد کلنگ زنی و بعد از 8 سال 

تحویل می شود.  
اینکه شرایط  بر  تاکید  با   یزدانی 
مسکن نهضت ملی بسیار بدتر از مسکن 
مهر است، گفت: باید توجه داشته باشیم 
که مسکن مهر در دوران پرپولی دولت 
پولی  دولت  امروز  اما  رسید  اجرا  به 
ندارد.  طرح هایی  چنین  اجرای  برای 
نکته بسیار مهم پرداخت یارانه سود به 
بانک ها است که هزینه این یارانه برای 
همین  و  می کشد  فلک  به  سر  دولت 
عامل  باعث تشدید افزایش نرخ تورم 
خواهد شد و این داستان همچنان ادامه 

دار خواهد بود.   

آغاز فعالیت باجه های عصر بانک ایران زمین
خدمات  ارائه  راستای  در  زمین  ایران  بانک 
نوبت  باجه های  مطلوب و جلب رضایت مشتریان 
راه  کشور  نقاط  از  برخی  در  را  بانک  این  عصر 

اندازی کرد.
بازار )مدیریت منطقه  باجه های عصر شعب   
استان های  استان یزد( و زاهدان )مدیریت منطقه 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان( فعالیت خود 

را از تاریخ ۱۷ آبان ماه آغاز کردند. همچنین باجه های عصر شعب نیشابور، 
مفتح، بلوار سجاد، مرکزی مشهد، بجنورد، کاشمر )مدیریت منطقه استان 
های خراسان رضوی و شمالی( از روز شنبه 22 آبان و شعبه ویالژتوریست 

از تاریخ 24 آبان ماه فعالیت خود را شروع خواهند کرد.

افتتاح باجه های بانک دی در شهرستان های دماوند و فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی بانک دی ، در مراسم جداگانه ای با حضور 
مقامات محلی، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی 
و معاونین و مدیران ارشد بانک دی 2 باجه این بانک   در محل ساختمان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های دماوند و فیروزکوه برای ارائه 
جانبازان  و  ایثارگران  معزز شهدا،  و خانواده  به مردم  بانکی  کلیه خدمات 

فعالیت خود را آغاز کردند.
شورای  مجلس  نماینده  رسولی نژاد  احمد  سید  مراسم،  این  در 
اسالمی ضمن قدردانی از طرح بانک دی برای افتتاح باجه های بانکی در 
ساختمان های بنیاد شهید در سراسر کشور گفت: این امر در راستای گسترش 
فرهنگ تکریم به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان نشان از درایت مدیران 
بانک دارد و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بازگشایی و راه اندازی شعب 

بانک دی در شهرستان های فیروزکوه و دماوند باشیم.
و  بازاریابی  و  بانکی  معاون  حسین زاده،  همت اله  مراسم  این  در 
عضو هیئت عامل بانک دی نیز در سخنانی گفت: کاستن از مشکالت 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران و گسترش چتر خدمات بانک دی برای 
با  امیدواریم  و  است  دی  مجموعه  اصلی  وظیفه  و  هدف  عزیزان  این 
دشواری  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  در  باجه ها  این  اندازی  راه 
سفر این عزیزان به نزدیک ترین شعب بانک را برای انجام امور بانکی 

باشیم. برطرف کرده 
وی افزود: امیدواریم با حمایت مسئوالن این شهرستان ها و ارائه خدمات 
با کیفیت همکاران بانک دی به عموم مشتریان، در کوتاه ترین زمان شاهد 

راه اندازی شعب مجهز بانک دی در این مناطق باشیم.
و  دماوند  شهرستان های  در  بانک دی  باجه های  افتتاح  مراسم  در 
فیروزکوه، فرماندار و امام جمعه فیروزکوه، روسای بنیاد شهید شهرستان ها 
و جمعی از مقامات اداری و لشگری به همراه تعدادی از خانواده شهدا و 

ایثارگران حضور داشتند.
امور  و  شهید  بنیاد  محل  در   بانک دی  باجه های  راه اندازی  طرح 
ایثارگران  سراسر کشور برای ارائه کلیه خدمات بانکی به مردم و خانواده 
شهدا، ایثارگران و جانبازان از ابتدای سال جاری آغاز و تاکنون ۱۷0 باجه 

در شهرهای مختلف راه اندازی شده است.

تبیین مدل اعتبارسنجی تعاون در بانک توسعه تعاون
معـاون برنامه ریزی و فنـاوری اطالعات بانک 
توسـعه تعاون مدل اعتبارسـنجی تعاون را همسـو با 

سیاسـت های بانک مرکـزی مطرح کرد.
توسـعه  بانـک  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تعـاون، ایـرج شـیخ زاده معـاون برنامـه ریـزی و 
فنـاوری اطالعات بانـک توسـعه تعاون با اشـاره به 

سیاسـت و چشـم انـداز کالن نظـام بانکـی کشـور در زمینه اعتبارسـنجی 
اظهار داشـت: پرداخت تسـهیالت و تامین مالی بنگاه های کسـب وکار از 
کلیـدی تریـن فعالیـت های نظـام بانکی و بانک توسـعه تعاون محسـوب 

می شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه سیاسـت های بانـک مرکـزی در حمایت 
از تولیـد و رونـق کسـب و کارهـای دانـش بنیـان، در نظـام بانکـی 
رقابـت و اهتمـام مضاعفـی بـرای حمایـت مالـی و پرداخت تسـهیالت 
بـه مشـتریان بانکـی شـکل گرفتـه اسـت کـه مـی توانـد زمینـه هـای 

شـکوفایی و پیشـرفت کشـور را فراهـم سـازد.
معـاون برنامـه ریزی و فنـاوری اطالعات بانک توسـعه تعاون با 
موفـق  کشـورهای  در  مشـتریان  اعتبارسـنجی  الگوهـای  بـه  اشـاره 
گفـت: صنعـت بانکـداری از وثیقـه محـوری بـه اعتبـار مشـتری در 
حـال تحـول اسـت کـه مدل مناسـبی بـرای نظـام بانکی کشـور قابل 

است. دسـتیابی 
وی تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه در سـطح ملـی و از سـوی رییـس 
کل بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایران گفتمان- اقتصـادی و کالن 
در حـال شـکل گیـری و گفـت و شـنود مـی باشـد کـه مـی توانـد زمینه 

تحقـق ایـن موضـوع را با شـتاب بیشـتری فراهم سـازد.
شـیخ زاده گفـت: توسـعه فرهنـگ اعتبارسـنجی در نظـام بانکـی و 
هموارسـازی زمینـه قانونـی و زیرسـاختی آن بسـیار مهم اسـت که بانک 
توسـعه تعاون نیز آماده پیشـبرد اعتبارسـنجی در مشـتریان بانک به ویژه 

تعاونگران اسـت.
معـاون برنامه ریـزی و فنـاوری اطالعات بانک توسـعه تعاون با طرح 
ایـده »مـدل اعتبارسـنجی تعـاون« بیان کـرد: اعتبارسـنجی تعاونگران در 
سـطح ملـی بـه عنـوان یک مسـاله جدی مطرح می باشـد کـه در صورت 
تحقـق، زمینـه مدیریـت هدفمنـد تسـهیالت بانکـی متناسـب بـا ظرفیت 

اعتبـاری تعاونگـران را فراهم خواهد سـاخت.
وی گفـت: در صـورت طراحـی و بکارگیـری »مـدل اعتبـار سـنجی 
تعاون«، جامعه تعاونگران از یک پایگاه و مرجع قابل اعتماد اعتبارسـنجی 
برخـوردار خواهـد شـد کـه قـدرت برنامـه ریـزی و مدیریـت مضاعفی به 
سیاسـتگذاران عرصـه تعاون کشـور و بانکـداران برای ارایه تسـهیالت به 

تعاونگـران و سـایر مشـتریان بانکـی می دهد.
وی افـزود: در »مـدل اعتبارسـنجی تعاون«، ظرفیـت و رتبه اعتباری 
همـه تعاونگـران احصـاء و بعنـوان یک سـامانه و پایـگاه اطالعاتی کارآمد 
و قابـل اعتمـاد، زمینـه تحقق سیاسـت جایگزینی اعتبار مشـتری با وثیقه 
در اقتصـاد تعاونی را فراهم و به گسـترش سـهم تعاونگـران از اقتصاد ملی 

کمک شـایانی مـی نماید.
شـیخ زاده تاکیـد کـرد: تحقـق چنیـن امری امـکان ارایه تسـهیالت 
هدفمنـد بـه بخـش تعاون و سـایر بخش هـای اقتصادی و مولد کشـور را 
فراهـم خواهـد سـاخت و مـی تواند الگـوی مطلوبی برای فرهنگ سـازی 
موضـوع اعتبارسـنجی در صنعـت بانکـداری ایران باشـد و منافـع و عواید 

متعـدی بـرای اقتصاد کشـور و نظـام بانکی به ارمغـان آورد

معاون وزیر نفت:
به دنبال موقعیت های برد-برد در بخش سرمایه گذاری هستیم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت تسهیل زمینه های 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، گفت: وقتی می گوییم باید قراردادها را بهبود 
ببخشیم و قدرت چانه زنی و جذابیت طرح ها را افزایش دهیم لزوماً به معنای تغییر 
ماهیتی در روش های گذشته نیست، بلکه به دنبال بهبود و ایجاد موقعیت های 

برد-برد در بخش سرمایه گذاری هستیم.
محسن  ایران،  نفت  ملی  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خجسته مهر در نشست تکریم تالین منصوریان، مدیر پیشین و معارفه فریدون 
کردزنگنه، مدیر جدید سرمایه گذاری و کسب وکار این شرکت، گفت: از تالش های 
خانم منصوریان در مدت تصدی این سمت قدردانی می کنم و در مورد آقای 
کردزنگنه هم باید اشاره کنم ایشان فردی آشنا به صنعت نفت، مسائل مالی 
و اقتصادی هستند که ارتباطات خوبی نیز در بخش های مرتبط مانند بانک 

مرکزی دارند.
دپارتمان  و  کارشناسی  بدنه  می خواهم  کردزنگنه  آقای  از  افزود:  وی 

سرمایه گذاری را در آن مدیریت تقویت کند.
مدیریت  ساختار  ایجاد  کرد:  اظهار  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سرمایه گذاری و کسب وکار در شرکت ملی نفت اقدام خوبی بود که در گذشته 

انجام شد و به عنوان یک ضرورت باید به حداکثر اثربخشی برسد.
درآمدزا بودن فعالیت های نفت به سرمایه گذاری وابسته است

خجسته مهر به اینکه فعالیت های نفت هم سرمایه بر است و هم درآمدزا 
که درآمدزا بودن فعالیت ها به شدت به سرمایه گذاری وابسته است، تصریح کرد: 
در دو دهه گذشته شرایط داخلی و محدودیت های بین المللی سبب شداز مسئله 
سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی تا حدی غافل شویم و تا حدودی نیز در کشور 

دیر به این مسئله مهم پرداخته شد.
وی ادامه داد: با مطرح شدن بحث اصل 44 قانون اساسی و واگذاری 
بعضی از بنگاه ها و برون سپاری فعالیت ها، رویه بخش سرمایه گذاری و تأمین 
منابع مالی کمی تغییر کرد و در این مسیر متأسفانه برخی واگذاری ها ذیل اصل 
44 به صورت ناقص اجرا شد که مستقیم مانعی برای سرمایه گذاری های بعدی بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: در ادامه به تدریج کشور 
وارد شرایط پیشرفته تری شد و به سمت تأمین منابع مالی با شیوه ها و اسامی 
مختلف مانند فاینانس، انتشار اوراق، قراردادهای بیع متقابل و... حرکت کردیم 

که هدف این سرمایه گذاری ها، بهبود کسب وکار بود.
خجسته مهر با بیان اینکه دالیل نبود توفیق در زمینه تأمین منابع مالی و 
سرمایه گذاری را نباید تنها به مسائل داخلی ربط داد، بلکه زمینه های بین المللی 
نیز در این بخش اثرات منفی گذاشته بود، افزود: طرح های نفتی بیشتر جذاب و 
سودآورند و حتی مواقعی که قیمت نفت کاهش می یابد نیز در بخش باالدستی 
و به ویژه در بعضی از میدان ها و طرح ها برای سرمایه گذاران جذابیت وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی باید رویکردهای 
متنوعی را مدنظر قرار دهد، گفت: نفت در چند سال آینده مأموریت های مهمی 
پیش رو دارد و در این زمینه الزم است مدیریت امور سرمایه گذاری و کسب وکار 
با دیگر بخش ها از جمله مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، معاونت توسعه و مهندسی، 

امور مالی و امور بین الملل همراه و در مسیر هم افزایی حرکت کنند.
حداکثرسازی درآمدهای نفتی

معاون وزیر نفت با بیان اینکه زمانی که نمی توانیم از ظرفیت های بین المللی 
به طور کامل استفاده کنیم باید درآمدهای داخلی خود را به حداکثر برسانیم، 
گفت: این درست نیست که شرکت ملی نفت برای دیگران درآمدزایی کند، 
اما برای خودش عایدی نداشته باشد؛ خوشبختانه در مدت اخیر نیز در هیئت 
مدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم های خوبی گرفته شده است که به تکمیل 

زنجیره ارزش کمک می کند.
خجسته مهر افزود: از منابع داخلی برای توسعه طرح ها استفاده می شود که 
این یک نوع استقراض است و شرکت باید بتواند سهم خود از محل فروش نفت 

خام و میعانات گازی را افزایش دهد.
ترسیم زنجیره طرح های باالدستی

وی با اشاره به اینکه برخی طرح ها کامل اجرا نشده است و زنجیره طرح های 
باالدستی باید ترسیم شود تا هدف سرمایه گذاری و افزایش درآمد محقق شود، 
گفت: باید نقدینگی را احراز کرد؛ یکی از مشکالت این است که شرکت ملی 

نفت درآمد دارد، اما نقدینگی ندارد.
گفت:  باشد،  مردمی  باید  نفت  اقتصاد  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
ظرفیت های سرمایه گذاری در بین مردم نیز وجود دارد و عالوه بر اینکه سبد 
سرمایه گذاری خارجی محفوظ است باید از ظرفیت های مردمی نیز استفاده کرد.
خجسته مهر افزود: وقتی می گوییم باید قراردادها را بهبود و قدرت چانه زنی 
و جذابیت طرح ها را افزایش دهیم لزوماً به معنای تغییر ماهیتی در روش های 

گذشته نیست، بلکه به دنبال بهبود و ایجاد موقعیت های برد-برد هستیم.
صدور خدمات فنی و مهندسی

وی افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی باید ارتقا یابد و در این زمینه 
اقدام های جدی را در دستور کار قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه باید زمینه سرمایه گذاری 
بخش پایین دست در باالدست را فراهم کنیم، گفت: وقتی نفت، خوراک آن بخش 
را تأمین می کند بخش پایین دست نیز می تواند در بخش توسعه که جذابیت های 

مناسبی هم دارد حضور یابد.

بی توجهی مالکین به مصوبه ستاد ملی کرونا؛

کارشناس مسکن: اجاره بهای دستوری شبیه به شوخی است
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت کاهشی شد
برداشت از ذخایر نفت از سوی آمریکا و چین، باعث کاهش قیمت نفت 

و سقوط آن به زیر 80 دالر در هر بشکه شد.
قیمت نفت در بازارهای جهانی هفته گذشته با کاهش همراه بود. این 
کاهش قیمت بیش از هر چیز به برداشت از ذخایر نفت آمریکا و چین برای 

کنترل قیمت طالی سیاه و فرآورده های نفتی باز می گردد.
با نزدیک شدن به تعطیالت پایان سال میالدی، تقاضا برای بنزین 
افزایش داشته و این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت، رشد قیمت بنزین 

را به دنبال داشته است.
ازهمین رو رییس جمهوری آمریکا دستور آزادسازی ذخایر استراتژیک 
نفت )SPR( را صادر کرد. موضوعی که در آینده می تواند قیمت طالی سیاه 

را بیش از پیش افزایش دهد.
نفتی خود  ذخایر  از  دارد  اعالم کرد که قصد  نیز هفته گذشته  چین 
اوپک پالس  اعضای  گرفته شد که  آن  از  بعد  این تصمیم  کند.  برداشت 

اعالم کردند تغییری در روند افزایش عرضه نفت به بازار ندارند.
زمزمه های  اروپا  در  به کرونا  مبتالیان  افزایش شمار  از سوی دیگر، 
قرنطینه سراسری در برخی کشورهای قاره سبز را بیشتر کرده است. موضوعی 

که می تواند باعث کاهش تقاضای نفت و افت قیمت ها در این بازار شود.
این عوامل سقوط 4.۱ درصدی قیمت نفت برنت در جریان معامالت 
هفته گذشته را رقم زد. نفت برنت که معامالت خود را در هفته گذشته 82 
دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه آغاز کرده بود، در پایان معامالت روز جمعه 

به ۷8 دالر و 8۹ سنت در هر بشکه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز از 80 دالر و ۷۹ سنت با کاهش 6.3 درصدی، 

۷5 دالر و ۹4 سنت در هر بشکه معامله شد.
اما  رسیده  گذشته  هفته   6 در  رقم  پایین ترین  به  اکنون  نفت  قیمت 
از آنجا که تغییر عمده ای در خصوص عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان 
بزرگ ایجاد نشده، قیمت ها در هفته های آینده با افزایش همراه خواهد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

آزادی واردات خودرو و فک رهن اسناد موجب شد؛
کاهش چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو 

داخلی در بازار!
 2۹ گذشته)شنبه،  روز  در  پایتخت  خودروی  ر  زا با ز  ا بررسی ها 
این  اتفاقات چند روز گذشته در  از آن است که مجموعه  آبان ماه( حاکی 
میلیون   45 تا   5 از  داخلی  برخی خودروهای  قیمت  به کاهش  بازار منجر 

است. تومان شده 
به گزارش دنیای جوانان، طی روزهای گذشته اتفاقات و فراز و فرودهایی 
برای خودروسازی کشوربوجود آمد. در حالی که از ۱8 آبان ماه، شرکت های 
به  و  ترتیب  به  را  قیمت محصوالتشان  افزایش  ایران خودرو مجوز  و  سایپا 
طور میانگین تا ۱6 و ۱5 درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده بودند ولی 

با دستور رییس جمهوری این افزایش ها ملغی شد.
همچنین دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به فّک رهن اسناد خودروهای 
فاکتور شده مربوط به برنامه های قرعه کشی خود اقدام کردند. در ادامه نیز 

اعاده  طرح  مجلس  نمایندگان 
شده ساماندهی واردات خودرو از 
شورای نگهبان را اصالح کردند.

اتفاقات سبب  مجموع این 
در  کاهشی  روند  یک  تا  شد 
فضای  و  ری  زا با قیمت های 
این  باشیم.  شاهد  را  مجازی 
گروه  خودروهای  در  کاهش 
سه  تا   2 به  و  کمتر  یپا  سا
می شد،  محدود  تومان  میلیون 
اما در خودروهای گروه صنعتی 
خانواده  در  به ویژه  ایران خودرو 
طوری  به  بود،  چشمگیرتر  پژو 
که پژو پارس از 300 میلیون در 
هفته های گذشته به 2۷0 میلیون 
تومان و نوع با موتور TU55 آن 

از 350 میلیون به 325 میلیون تومان کاهش یافت.
روز گذشته و در فضای مجازی و سایت های خودرویی، در گروه سایپا هر 
دستگاه پراید ۱۱۱ )مدل ۹۹( از ۱38 تا ۱۷5 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
از ۱4۹ تا ۱68 میلیون تومان، تیبا 2 بین ۱68 تا ۱۷0 میلیون تومان، ساینا 
تومان،  میلیون   ۱85 ساده  کوئیک  تومان،  میلیون   ۱۷۷ تا   ۱۷5 از  دنده ای 
کوئیک آر )دو رنگ( از ۱85 تا ۱8۹ میلیون تومان و هر دستگاه شاهین بین 

340 تا 345 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
همچنین در گروه صنعتی ایران خودرو، هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 بین 
25۷ میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 )مدل ۹۹( حدود 2۹5 میلیون تومان، 
پژو 206 صندوق دار 3۱2 میلیون تومان، پژو 20۷ دنده دستی 328 میلیون 
تومان، پژو 20۷ دنده اتوماتیک 4۹2 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 
)مدل ۹8( 2۱0 تا 230 میلیون تومان، پژو 405 اس ال ایکس )مدل ۱400( 
 340 ساده  دنا  تومان،  میلیون   242 ایکس  ال  سمند  تومان،  میلیون   2۷0

میلیون تومان، دنا پالس دنده ای 388 میلیون تومان، دنا پالس توربو شارژ 
اتوماتیک 4۷0 میلیون تومان و تارا دنده ای تا4۱0 میلیون تومان قیمت خورد.

با این حال، آن طور که رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت 
اعالم کرده، بازار خودرو همچنان آرام است و در رکود عجیبی به سر می برد.

»سعید موتمنی« در این خصوص گفت: اکنون عمده خرید و فروش ها 
در دسته خودروهای داخلی ارزان قیمت، آن هم از سوی افرادی که نیاز واقعی 

به خودرو دارند، انجام می شود.
از  بازار  به  شده  عرضه  جدید  خودروهای  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
جمله شاسی بلندهای نوبرانه گروه بهمن خرید و فروش می شود که البته آنها 
نیز نه به قصد سرمایه گذاری از سوی خریداران، بلکه به قصد استفاده است.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بازار خودروهای خارجی از همه ضعیف تر 
مراجعه  و شاهد  بوده  کمتر  تعداد خریداران  که  به طوری  است،  و کم رونق تر 

اندک مشتریان هستیم.
وی افزود:  فقط در صورتی که عرضه خودرو از سوی خودروسازان بیشتر 

شود می توان انتظار کاهش قیمت و خروج بازار از رکود را داشت.
را  آن  اجرایی شدن  واردات خودرو،  موتمنی همچنین درخصوص طرح 

متعادل کننده و باعث رقابتی  شدن بازار توصیف کرد.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد که در صورت موافقت مجموعه نظام 
تصمیم گیری با طرح واردات خودرو، دست کم اجازه ورود خودروهای خارجی 
ارزان تر در محدوده قیمتی هشت تا 20 هزار دالر )و نه خودروهای لوکس و 

گران قیمت( داده شود تا رقابت واقعی شکل بگیرد.
ثبات قیمت خودروهای خارجی

تهران گفت: طرح ساماندهی  در شمال  نمایشگاه دار  »کورش طواحن« 
نگهبان  شورای  و  مجلس  بین  آمد  و  رفت  در  مرتب  که  خودرو  واردات 
قیمت  بر  تاثیری  تاکنون  است، 
خودروهای خارجی نداشته است.

این  که  است  معتقد  وی 
تصویب،  صورت  در  حتی  طرح 
ینده  آ سال  یک  تا  دست کم 
یک  زیرا  رد،  ندا اجرا  بلیت  قا
در  خودرو  واردات  آن  شرط 
قطعات  و  خودرو  صادرات  قبال 
ایرانی  است. مگر چند خودروی 
قبال  در  که  کرد  می توان صادر 

آن به واردات پرداخت؟
ر  د شت:  ا ن د بیا حن  ا طو
حدود دو هفته گذشته بازار راکد 
خودروهای خارجی با افزایش پنج 
همراه  قیمت ها  درصدی   ۱0 تا 
شد و اکنون نیز بدون تاثیرپذیری از اتفاقات چند روز اخیر هم چنان در همان 

قیمت ها باقی مانده است.
دالر  نرخ  تغییر  با  بیشتر  که  است  به گونه ای  بازار  وضعیت  افزود:   وی 
دست خوش تغییر می شود، به طوری که با کاهش قیمت دالر در رکود فرو رفته 
و با افزایش قیمت دالر، قیمت  خودروها چند ده میلیون تومان گران تر می شود.

نیز  خارجی  و  مونتاژی  خودروهای  گروه  در  جوانان  دنیای  گزارش  به 
هر دستگاه هایما اس۷ بین ۷۹0 تا 8۱0 میلیون تومان، پژو 2008 مدل ۹8 
حدود ۹45 میلیون تومان و مدل ۹۹ آن ۹60 میلیون تومان، جک اس 5 حدود 
۷68 میلیون تومان، سیتروئن سی 3 مدل ۹۷ نزدیک به 8۷0 میلیون تومان 
میلیون   80 میلیارد و  بین یک  دیگنیتی  تومان،  میلیون  آن ۹۷0   ۹8 و مدل 
تا یک میلیارد و ۱80 میلیون تومان، سانتافه مدل 20۱۷ حدود 2 میلیارد و 
200 میلیون تومان و تیگوان مدل 20۱8 بین 2 میلیارد و 8۷0 میلیون تا سه 

میلیارد و ۱50 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
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گاز  شرکت  مدیرعامل 
این  بیان  با  رضوی  خراسان 
مطلب که برای برون رفت از 
مشکالت و استفاده بهینه از فرصت ها، 
ارتباط و تعامل متقابل صنعت و دانشگاه 
گفت:  است  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی 
مشترک  همکاری  حوزه های  از  یکی 
است.  گازسوز  وسایل  راندمان  افزایش 
درست  مصرف  کنار  در  موضوع  این  
گازطبیعی اگر در گذشته یک انتخاب بود 
امروز تبدیل به یک الزام برای پایداری 

این نعمت الهی شده است.
حسن افتخاری در مراسم

ملی  کنگره  هفدهمین  اختتامیه 
دانشگاه  در  یران  ا شیمی  مهندسی 
فردوسی مشهد که با حضور جمعی از 
اساتید، دانشگاهیان و دانشجویان برگزار 
شد اظهار کرد: گازطبیعی موتور محرک 
و توسعه دهنده همه جانبه فعالیت های 

اقتصادی کشور است.
وی افزود: سهم گازطبیعی در سبد 
انرژی جهان با توجه ارزانی، پاک بودن، 
سهولت دسترسی و امنیت نسبت به سایر 
سوختهای فسیلی رو به رشد بوده و تا 
دو دهه آینده به 26 درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد و این در حالی است که سهم 
نفت و ذغال سنگ رو به کاهش است؛ لذا 
گازطبیعی از بیشترین رشد مصرف در بین 
سوخت های فسیلی برخوردار است و به 
همین دلیل تعدادی از مراکز معتبر بین 
المللی از گاز طبیعی بعنوان سوخت آینده 

و سوخت منتخب یاد می کنند.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
حال  در  ما  کشور  در  گفت:  رضوی 
حاضر بالغ بر ۷6 درصد سبد انرژی را 
گاز طبیعی به خود اختصاص داده است. 
با توجه به منابع و مخازن گازی می توان 
از سوخت گاز طبیعی به انرژی ارزان، 

پاک، پایدار و نوین در مقایسه با دیگر 
سوختهای فسیلی نام برد.

موضوع  این  داد:  ادامه  افتخاری 
باعث رشد فزاینده نقش گاز در اقتصاد و 
صنعت ایران هم شده است. درست است 
که ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیا 
است اما در کنار این مطلب موضوعاتی 
وجود دارد که در صورت عدم توجه به 
آن فرصت را به تهدید تبدیل می کند.

وی با اشاره به فعالیت شرکت گاز 
خراسان رضوی بعنوان قطب پژوهشی 
بهینه  زمینه  ایران در  گاز  شرکت ملی 
تجهیزات  راندمان  ارتقای  و  سازی 
نحوه  درباره  کرد:  تصریح  گازسوز 
مصرف گاز طبیعی در کشور می توان 
به دو موضوع راندمان پایین تجهیزات در 
صنایع و مصارف لجام گسیخته در بخش 
خانگی اشاره کرد. متاسفانه بخش عمده 
ای از مراکز  گازسوز و صنایع از قبیل 
نیروگاهها با راندمان پایین در حال کار 
هستند. در این باره باید از نقش مهندسی 
راستای  در  شیمی  مهندسی  ویژه  به 
استفاده  صنعت  در  راندمان  افزایش 
آزمایشگاه  تجهیز  اینکه  ضمن  کرد. 

برچسب انرژی تجهیزات گازسوز و راه 
افزایش  تحقیقاتي  آزمایشگاه  اندازی 
در  گازسوز  خانگي  تجهیزات  راندمان 
استان  گاز  شرکت  توسط  کشور  شرق 
بوده  راستا  همین  در  رضوی  خراسان 
تحقیقاتی  های  پروژه  در  می تواند  که 

دانشگاهیان نیز مفید باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
موضوع دوم بحث فرهنگ سازی است 
که نیازمند اقدام فوری با فعالیت های 
اثربخش و برنامه ریزی دقیق است. البته 
در حوزه مصرف بخش خانگی و عمومی 
هم نمی توان تمام مشکل را مرتبط با 
واقعیت  دانست.  کننده  مصرف  رفتار 
گازسوز  تجهیزات  که  است  این  قضیه 
راندمان  از  ما  کشور  در  استفاده  مورد 

پایینی برخوردار هستند.
راندمان  افزایش  کرد:  تاکید  وی 
و  بخاری ها  به ویژه  گازسوز  وسایل 
مصرف درست گازطبیعی اگر در گذشته 
یک  به  تبدیل  امروز  بود  انتخاب  یک 
پایداری این  امنیت و  الزام برای حفظ 
باید عالوه  لذا  الهی شده است؛  نعمت 
زمینه  در  دانشگاهی  مراکز  کمک  بر 

گرمایشی  تجهیزات  و  وسایل  تولید 
از  تلفیقی  با   ،B و    A انرژی  رده  با 
روش  با  و  دانشگاهی  مراکز  تخصص 
زمینه  در  مبتکرانه  و  خالقانه  های 
تغییر فرهنگ استفاده از گاز طبیعی نیز 
بصورت هوشمند و هدفمند اقدام نمود.

افتخاری با اشاره به اشتغال حدود 
رشته  التحصیالن  فارغ  از  نفر  یکهزار 
های  حوزه  در  مهندسی  مختلف  های 
مختلف مرتبط با گاز در استان خراسان 
رضوی، عمده اشتغال آنها را در قسمت 
های طراحی و نظارت بر اجرای طرح 
لزوم  بر  و  کرد  اعالم  گازرسانی  های 
واحدهای  و  ها  سیالبس  در  بازنگری 
نیاز  بر  مبتنی  شیمی  مهندسی  درسی 
صنعت و حوزه ها و فرصت های اشتغال 

فارغ التحصیالن تاکید کرد.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  رضوی 
خود برگزاری همایش ها و رویدادهای 
علمی همانند کنگره مهندسی شیمی را 
فرصتی برای آشنایی مراکز دانشگاهی 
آشنایی  نیز  و  صنعت  نیاز  با  علمی  و 
علمی  یافته های  آخرین  با  صنعتگران 
برگزاری  ز  ا و  دانست  پژوهشی  و 
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی 
در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 

مشهد تقدیر نمود.
دکتر وحید تقی خانی عضو هیات 
و  شیمی  مهندسی  نشکده  دا علمی 
دبیر  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  نفت 
انجمن مهندسی شیمی کشور و دکتر 
احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فن 
آوری دانشگاه فردوسی مشهد از دیگر 
کنگره  هفدهمین  اختتامیه  سخنرانان 

ملی مهندسی شیمی بودند. 
صاحبان  از  مراسم  این  پایان  در 

مقاالت برتر نیز تقدیر شد.

ضرورت ارتباط و تعامل متقابل صنعت گاز و دانشگاه 
برای برون رفت از مشکالت

گمرک ایالم جز ۱۰ گمرک برتر صادراتی کشور شد

   مدیرکل گمرکات استان ایالم با اشاره به اینکه گمرکات استان ایالم 
جز ۱0 گمرکات برتر صادراتی کشور شده است، گفت: گمرکات استان ایالم 
طی هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری از لحاظ صادرات اظهار شده 
در گمرکات کشور با حدود 323 میلیون دالر، از بین ۱05 گمرک صادراتی 

کشور رتبه دهم را کسب کرد.
روح اهلل غالمی مدیرکل گمرکات استان ایالم  با بیان اینکه گمرکات 
استان درهمین شاخص در بین ۱2 گمرک هم مرز با عراق نیز رتبه نخست 
را کسب کرده است، افزود: مجموع صادرات کاال از گمرکات استان ایالم در 
این مدت حدود 524 میلیون دالر بوده که نسبت به سال گذشته از لحاظ 

ارزش ۱25 درصد رشد را نشان می دهد.
وی اظهار داشت:در ۷ ماهه منتهی به مهرماه سال جاری مجموع 
از گمرکات استان ایالم و مرز مهران به میزان یک میلیون  صادرات 
و 3۱ هزارو 200 تن به ارزش 522 میلیون دالر که نسبت به مشابه 
سال قبل از لحاظ ارزش ۱25 درصد و از نظر وزن ۱40 درصد رشد 

است. داشته 
مدیرکل گمرکات استان ایالم با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی 
به وزن ۱6۹ هزار تن به ارزش 53 میلیون و 200 هزار دالر از کل صادرات 
را شامل شده است ،تصریح کرد:عمده کاالهای صادراتی شامل سنگ،کاشی 
،سرامیک ، آهن آالت، محصوالت فلزی تره بار محصوالت پتروشیمی و 

سنگ آهن  بوده است.
غالمی با بیان اینکه در این مدت تعداد 50 هزار کامیون و تریلر وارد 
تعداد 2 هزارو 26  این مدت  در  است، خاطرنشان کرد:  مرز مهران شده 
کامیون حامل کاالی ترانزیتی به وزن 53 هزار تن از مرز مهران به کشور 

عراق وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه در ۷ ماهه منتهی به مهرماه سال جاری برای 
کنترل هر چه بهتر تعداد 4 هزارو ۷5۷ کامیون ترانزیتی ، سواری و کامیون 
صادراتی ایکس ری شده است،گفت: درحوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
طول این مدت تعداد ۱3 پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال گردیده 
است همچنین 60 پرونده جهت تعیین ارزش از کشفیات سایر دستگاههای 

ذیصالح به گمرک احاله شده است .
مدیرکل گمرکات استان ایالم با اشاره به اینکه مجموع درآمدهای ملی 
و استانی گمرکات استان ایالم  ۹3 میلیارد و 55۷ میلیون ریال بوده است 
که نسبت به مشابه سال قبل رشد ۱2درصدی را نشان می دهد،افزود 552 
میلیون دالر کاال از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز بین المللی مهران به 
عراق صادر شده است که از نظر ارزش دالری به نسبت دوره مشابه پارسال 

۱25 درصد افزایش نشان می دهد.

مشعل گاز در شهر میمه دهلران روشن شد
  مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: با تکمیل چرخه گاز رسانی به میمه 

از توابع شهرستان دهلران مشعل گاز در این شهر روشن شد.
عباس شمس الهی در این آیین گفت : ۱00 درصد جمعیت شهری و 

۹۷ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
گاز  نعمت  از  استان  روستایی  خانوار  بهره مندی 500  با  افزود:  وی 

خانگی، ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان ۹۷ درصد شده است.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم گفت: گازرسانی به حدود ۱00 روستای 

باقی مانده استان نیز در دست اقدام است.
وی میانگین گاز رسانی در استان را ۹8 درصد ذکر کرد و یادآور شد: 

این مقدار باالتر از میانگین کشوری است.
شمس الهی از تکمیل گاز رسانی به 2 شهر پهله و میمه خبر داد و 
بوده و  کار  پای  پیمانکار  نیز  میمه  افزود: در روستای های بخش سراب 

عملیات اجرایی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم  در پایان از در دست اقدام بودن گاز 
رسانی به 2 روستای خربزان و آگره بید خبر داد و گفت: مابقی روستاهای 

بخش زرین آباد شبکه داخلی آنها اجرا و در حال نصب علمک هستیم.

همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن برگزار شد 

طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی با رویکرد 
افزایش پایداری سیستم های توزیع

معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالنگفت: در این اقدام فراگیر 25 گروه عملیاتی با ۹0 نفر پرسنل اجرایی 

و33خودرو سبک و سنگین مشارکت داشتند.
وی هوشمند سازی تعدیل روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک در 
میان و زیگزاگ در شبکه های توزیع و جلب همکاری ادارات راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در تعدیل روشنایی بین شهری مطابق مکاتبات 
و  ها  پارک  روشنایی  تعدیل  در  ها  شهرداری  همکاری  ،جلب  پیشین 
این  اهداف  جمله  از  را  سست  اتصاالت  رفع  و  شهری  سبز  فضاهای 

طرح بر شمرد. 
 ، بار  انتقال  بهبود ظرفیت  و  مانور  نقاط  توسعه  اکبر جوهری  علی 
اصالح 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و بررسی دقیق و فنی نقاط آلوده 
مهم  اهداف  دیگر  از  را  مجاز  غیر  ارز  رمز  دستگاههای  با  مقابله  جهت 

برگزاری این مانور اعالم کرد.
و  پایداری شبکه  افزایش  با هدف  ها  مانور  این  اینکه  بیان  با  وی 
ارتقاء ایمنی و افزایش رضایت مشترکان انجام شده است از هم استانی 
برق، سیم  تابلو  بودن درب  باز  های عزیز خواست مشکالت، خرابی ها، 
پارگی  و … را از طریق »اپلکیشین برق من« یا شماره ۱2۱اطالع دهند 

تا همکاران ما برای رسیدگی و تعمیر آنها اقدام کنند

حذف ترافیک شهرسیاهکل با اتصال کمربندی این شهر 
به محوراصلی سراوان- سنگر- سیاهکل

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن جلسه 
حضوراستاندارگیالن،  با  سیاهکل  شهرستان  عمرانی  های  پروژه  بررسی 
شورای  درمجلس  سیاهکل  و  الهیجان  مردم  نماینده  سیاهکل،  فرماندار 
اسالمی، مدیرکل راه وشهرسازی گیالن وجمعی از مدیران دستگاههای 

اجرایی استان وروسای ادارات شهرستان مربوطه برگزار شد.
در این جلسه که پس از بازدید از چندین پروژه عمرانی این شهرستان 
برگزار شد، ضرورت رفع تمامی موانع بر سر راه تولیدبا استفاده از راهکارهای 

قانونی تاکید شد.
مدیرکل راه وشهرسازی گیالن نیزدراین جلسه با اشاره به کمربندی 
درحال احداث این شهرگفت: این پروژه ۱300 متر طول داردکه در صورت 
تکمیل واتصال به محوراصلی سراوان -سنگر-سیاهکل مشکالت ترافیک 

داخل شهرسیاهکل مرتفع می گردد.
وی افزود:برای تکمیل این طرح به انضمام ساخت پل حاشیه ان بالغ 
بر ۱20 میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با همکاری شهرداری سیاهکل 

وتهیه مصالح موردنیاز، این پروژه در اسرع وقت به اتمام برسد.

محورهای  در  زمستانی  راهداری  طرح  اجرای 
ارتباطی شهرستان دشتستان

سامان قلی پور رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
دشتستان : با استقرار نفرات و ماشین آالت راهداری در گردنه ها و مناطق 
حساس راهها ، طرح راهداری زمستانی در این شهرستان آغاز شده است .

وی افزود : در طرح راهداری زمستانی دشتستان ، تعداد 50 نفر نیرو 
و 35 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین راهداری از شهر برازجان و 

راهدارخانه های شبانکاره،تنگ ارم،تونل دریاقلی مشارکت دارند.
قلی پور تصریح کرد : این نفرات و ماشین آالت در محورهای شریانی 
و مناطق حساس راههای شهرستان خصوصا گردنه های محور دالکی 
به کنارتخته ، مناطق مستعد سیل محور برازجان به گناوه،بزرگراه بوشهر 
به برازجان و همچنین محور کوهستانی تنگ ارم مستقر می شوند تا 
در صورت نیاز به عملیات راهداری به یاری کاربران جاده ای  بپردازند.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دشتستان افزود 
: با اجرای طرح  راهداری زمستانی همچنین بیش از۱50 دستگاه پل و 
آبرو و۱0دستگاه ابنیه فنی با استفاده از ماشین آالت راهداری بطور کامل 

تنقیه و الیروبی شده است .
وی بیان داشت:در طرح راهداری زمستانی همچنین مناطق ریزشی 
راهها در سطح شهرستان خصوصا در محور دالکی به کنارتخته شناسایی و 
تمهیدات الزم برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی اندیشیده  شده است.

آبهای سطحی  به ضرورت اصالح مسیر حرکت  اشاره  پوربا  قلی 
در سطح حوزه راههای شهرستان اضافه کرد: برای جلوگیری از انسداد 
باال  در  سیالب  و  آّبها  روان  مسیر  بارندگی،حرکت  فصول  در  احتمالی 
دست  جهت جلوگیری از تخریب جسم جاده در 8 نقطه حیاطی راههای 

شهرستان انجام گردیده است .
وی از حفاظت و اقدامات الزم برای پلهای سه گانه نمازگاه و تونل 
دریاقلی در محور برازجان به کنارتخته ، پل دوقلوی کلل  در محور برازجان 
به گناوه خبر داد و گفت : این ابنیه ها جز حیاتی ترین ابنیه های فنی 
محورهای واقع در حوزه شهرستان دشتستان هستند که اقدامات الزم 

جهت حفاظت دایمی و ایمن سازی آنها همواره در حال انجام است .
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دشتستان بیان 
داشت : تجدید خط کشی راهها در نقاط حادثه خیز، تعمیر ات پیوسته 
روشنایی های طولی راهها و تعمیر و اصالح گاردیل های آسیب دیده 
محورهای  ایمنی  برای  شهرستان  راهداری  اقدامات  از  دیگری  بخش 

ارتباطی است .
وی همچنین از کنترل روزانه ناوگان باری و مسافری و مجتمع های 
خدماتی ،رفاهی و بین راهی شهرستان خبر داد و افزود : با همکاری پلیس 
راه طرح دروازه ای کنترل ناوگان بار و مسافر و تردد تریلرهای حامل 
محموله های ترافیکی اجرا می شود و مجتمع های خدماتی رفاهی و 
بین راههای نیز بصورت دوره ای مورد بازدید کارشناسان این شهرستان 

قرار می گیرند .
گفتنی است شهرستان دشتستان مجموعا  ۱۱6۷کیلومتر راه شامل 
۱۱۱کیلومتر بزرگراه  ،24۹ کیلومتر راه اصلی ،۱63کیلومتر راه فرعی و 

644 کیلومتر روستایی دارد.

اصفهان  استان  آبفای  مکانی  های  سیستم  گروه  رئیس 
اعالم کرد؛

دسترسی به 77 درصد اطالعات مکانی و توصیفی 
شبکه توزیع آب استان اصفهان در سامانه نجما

در حال حاضر اطالعات مکانی و توصیفی ۷۷ درصد از۱۷ هزار و 
26۷ کیلومتر طول  شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای استان اصفهان، 

در سامانه نجما  قرار دارد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مکانی  های  سیستم  گروه  رئیس 
اصفهان در خصوص عملکرد سامانه نجما WEB GIS(( گفت: نمایش، 
و  آبفا  تاسیسات  و  توصیفی عوارض  و  اطالعات مکانی  ویرایش  ثبت، 
قابلیت اندازه گیری سطوح، مسافت ها و تعیین اطالعات مکانی نقاط از 

طریق این سامانه در دسترس است.
شهرزاد داورپناه اعالم کرد: هم اکنون ۱00 درصد اطالعات مکانی 
و توصیفی چاه ها، ۱00 درصد مخازن آب، ۹5 درصد ایستگاه گندزدایی 
و  ایستگاه پمپاژ آب، بیش از ۹0 درصد فشار شکن ها و شیر آتش نشانی 
، بیش از 80 درصد کنتورهای حجمی  و نزدیک به 80 درصد دستگاه 

های دبی سنج در سامانه نجما  وجود دارد.
وی قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیری را از جمله مهم ترین 
ویژگی های اصلی سیستم های GIS دانست و تصریح کرد: به کارگیری 
در  بهینه  گیری  تصمیم  و  بهره¬وری  افزایش  به  منجر  سیستم،  این 

تاسیسات می شود.
داورپناه در خصوص دیگر مزایای استفاده از سیستم  GIS گفت: 
مکان یابی برای  نصب کلیه تاسیسات آبفا مانند ایستگاه های پایش 
فشار و شیرهای آتش نشانی و غیره، دسترسی و بازیابی سریع اطالعات 
به منظور اخذ تصمیم در بحران ها با نقشه های تهیه شده، مکان مند 
نمودن پیمایش و مرئی سازی  شیرآالت شبکه آب ، تحلیل حوادث در 
شبکه توزیع آب و ارائه راهکارهای پیشگیری، دسترسی و بازیابی سریع 
اطالعات به منظور اخذ تصمیم در بحران ها، اخذ تصمیم درارزیابی به 
منظور فروش انشعابات با بررسی توزیع مکانی شبکه و مشترکین، برنامه 
ریزی عملیات بهره برداری )شست و شو، سم پاشی، مرئی سازی، تعویض 

و ... ( از دیگر قابلیت های این سیستم است. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مکانی  های  سیستم  گروه  رئیس 
اصفهان به برنامه های پیش رو در سامانه نجما اشاره کرد و گفت: تکمیل 
GIS شبکه آب شهری استان و تکمیل GIS مشترکین شهری تا سال 
۱40۱، تکمیل GIS شبکه فاضالب شهری استان و تکمیل GIS شبکه 
آب 300 روستا تا سال ۱402 از مهم ترین برنامه ها درسامانه نجما است .

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان درجمع مدیران 
صنعت برق استان اصفهان و چهارمحال بختیاری عنوان کرد:  
تحسین  مورد  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  عملکرد 

همگان است
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در نشست هماهنگی کنترل 
پذیری مصرف و آمادگی جهت عبور موفق از بحران کمبود انرژی که با 
حضورمعاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ،مدیران شرکت برق استان 
توزیع  هاز  شرکت  فناوری  پارک  در محل  بختیاری  و  محال  چهار  و 
برق اصفهان برگزار شد با اشاره به تالش های صورت گرفته در ارایه 
با شیوع  از دو سال قبل که  به مردم بخصوص  خدمات غیر حضوری 
بیماری کرونا در کشور ضرورت ارایه خدمات غیر حضوری به مشترکین 
بیشتر احساس شد افزود：خوشبختانه با اقدامات جهادی صورت گرفته 
۹8درصد خدمات در شرکت توزیع برق اصفهان به صورت غیر حضوری 
به مشترکین عرضه می شود و این شرکت توانست در سطح استان و 
شهرستان اصفهان رتبه های شاخص را در جشنواره های متعدد ملی و 

استانی به خود اختصاص دهد .
وی ادامه داد：در شرکت های توزیع برق توجه به فناورهای نوین 
در صنعت برق بسیار مهم و با اهمیت است و تامین برق پایدار و ارایه 

خدمات به ساده ترین روش ممکن در راس برنامه ها قرار دارد.
بر نصب  کنتورهای  توانیر مبنی  ابالغیه شرکت  به  اشاره  با  وی 
برق هوشمند برای مشترکین استان های چهارمحال بختیاری و اصفهان 
افزود：معتقدیم با تمام  توان باید به سمت هوشمند سازی کنتورهای 
مشترکین پیش برویم چرا که این امر در راستای مصرف بهینه انرژی 

بسیار بااهمیت است .
پیشرفت طرح هوشمند سازی کنتورهای  داد：برای  مه  ادا  وی 
مشترکین ضرورت توجه به امنیت اطالعات و دیتا سنترها بسیار با اهمیت 
است از این رو.بایستی در شرکت توانیر در این زمینه تادبیری صورت 
گیرد همچنین در بخش تلفات بار نوع عملکرد شرکت های توزیع برق 

باید به صورت متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.

  بر اساس داده های مرکز مدیریت 
راه های کشور، راه های استان مرکزی در 
پنجمین رده سیستم های هوشمند جاده 

ای کشور قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، محمد محسنی معاون فنی و 
توسعه  از  کل  اداره  این  روستایی  راه 
هوشمند  سیستم های  زیرساخت های 
و  داد  خبر  مرکزی  استان  در  جاده ای 
ارتقای  برای  تالش ها  حاصل  افزود: 
و  پایش  کنترل،  هوشمند  سیستم های 
ثبت تخلفات رانندگی توسط اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
پنجم  رتبه  در  گرفتن  قرار  مرکزی، 
کشوری از لحاظ سیستمهای هوشمند 

جاده ای است.
نه  ما سا سه  ز  ا ری  ا د ه بر بهر
با  جاری  سال  در  نظارتی  دوربین های 
از  بالغ بر 600 میلیون تومان  اعتباری 
جمله اقداماتی است که به گفته معاون 
فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی برای 
جاده ای  هوشمند  سیستم های  ارتقای 

بعمل آمده است.
افزوده شدن  با  وی تصریح کرد: 
در  نظارتی  دوربین های  سامانه  سه 
محور  غدیر،  االحداث  جدید  آزادراه 
در  تفرش  راهی  سه  و  اراک-خنداب 
محور فرمهین-تفرش، اکنون جاده های 
دوربین   2۷ به  مجهز  مرکزی  استان 
آن،  کاربرد  بیشترین  که  است  نظارتی 
پایش برخط وضعیت جوی و ترافیکی 
مرکز  مانیتورینگ  اتاق  توسط  راه ها 
کل  اداره  راه های  اطالعات  مدیریت 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مرکزی است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی با بیان اهمیت و نقش کریدوری 
راه های شریانی استان در مرکز کشور، به 
افزایش تعداد سامانه های ثبت تخلفات 
سرعت غیرمجاز در شبکه راه های استان 

اشاره کرد.
استان  راه های  اظهارداشت:  وی 
مرکزی مجهز به ۷2 سامانه ثبت تخلف 
به  توجه  با  که  است  غیرمجاز  سرعت 
اهمیت و اهداف پروژه مدیریت سرعت 

و  ساوه-تهران  راه  آزاد  محور  دو  در 
بزرگراه اراک-سلفچگان بزودی دوربین 
های ثبت تخلف سرعت غیرمجاز در این 
دو محور، به سیستم سنجش میانگین 
سرعت نیز مجهز خواهد شد تا میزان 
حداقل  به  تصادفات  تعداد  و  شدت 

ممکن برسد.

ارتقای سیستم های کنترل 
هوشمند ناوگان حمل و نقل 

جاده ای در استان مرکزی
محسنی با اشاره به اینکه ناوگان 
حمل و نقل عمومی 25 درصد از ترافیک 
شامل  را  مرکزی  استان  جاده های 
هوشمند  کنترل  برای  افزود:  می شود 
راه های  کاال،  نقل  و  حمل  ناوگان 
سامانه  چهار  به  مجهز  مرکزی  استان 
آن  کاربرد  که  است   )wim( توزین 
شناسایی و معرفی ناوگان دارای اضافه 
جهت  راه  پلیس  پاسگاه  اولین  به  تناژ 
برخورد قانونی الزم است که هدف از 
این اقدام کاهش صدمات وارد بر جسم 
جاده در برابر اضافه تناژ ناوگان حمل و 

نقل کاالست.

با توسعه سیستم های هوشمند جاده ای در استان مرکزی صورت پذیرفت؛

کسب رتبه پنجم کشوری در مدیریت هوشمند راه ها

به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر : پروژه عملیات اجرایی خط انتقال 
با  بوشهر  مناطق شمالی شهر  آبرسانی 
حضور استاندار بوشهر و هیات همراه آغاز 
گردید. در مراسم آغاز به کار این پروژه 
مهم که نقش زیادی در پایداری و توزیع 
مناسب آبشرب در مناطق شمالی شهر 
بوشهر  استاندار   ، داشت  خواهد  بوشهر 
ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر و کلیه دست 
اندرکاران این پروژه بر سرعت و تکمیل 
به موقع عملیات اجرایی آن تاکید نمود .

این  کار  به  آغاز  مراسم  ادامه  در 
استاندار  عمرانی  امور  معاون  پروژه 
بوشهر با تأکید بر تسریع اجرا طرح های 
آبرسانی اظهار داشت: زمانی اجرا طرح ها 
به کام مردم شیرین می شود که از آن 

بهره برداری کنند.
محمدهادی رستمیان اجرا طرح خط 
انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر را 
مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تسریع 
در اجرا با کیفیت این پروژه در اولویت قرار 
دارد که تالش برای راه  اندازی آن قبل 
از برنامه زمان بندی مورد توجه ویژه قرار 
دارد.وی با بیان اینکه مردم شهر بوشهر 
رنج  شرب  آب  کمبود  از  است  سال ها 
این طرح  می برند تصریح کرد: تکمیل 
آبرسانی نقش مهمی در رفع مشکالت 
جیره بندی  حذف  و  بوشهر  آبرسانی 

آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
وضعیت  تشریح  با  نیز  بوشهر  استان 
آبرسانی در شهر بوشهر بیان کرد: این 
شهر به سبب توپوگرافی و مسطح بودن 
زمین و فرسودگی شبکه  های آبرسانی، 
آب  آب مشترکان  تأمین  در  مشکالتی 

ایجاد کرده است.
به  اشاره  با  حمزه پور  عبدالحمید 

آبرسانی  شبکه  هیدرولیکی  مشکالت 
شبکه  کیلومتر   600 از  افزود:  بوشهر 
آبرسانی شهر بوشهر بخش زیادی از آن 
فرسوده و یا دارای مشکالت است که نیاز 
به تعویض و نوسازی شبکه آبرسانی است 
و عملیات خط انتقال آب مناطق شمالی 
راستای حل مشکالت  در  بوشهر  شهر 
بوشهر  شهر  مختلف  نقاط  در  آبرسانی 

اجرا شده است.
وی از تدوین طرح جامع آبرسانی 
و شناسایی نقاط بحرانی شبکه آبرسانی 
با  شهر بوشهر خبر داد و تصریح کرد: 
اجرایی شدن طرح جامع آبرسانی بوشهر 
مشکالت تأمین و توزیع عادالنه آب در 

این شهر برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به اجرا طرح های 
شرب  آب  تأمین  در  آب شیرین کن 
کرد:  نشان  خاطر  بوشهری  شهروندان 
هم اکنون در شبانه روز 22 هزار و 500 
مترمکعب آب با شیرین سازی آب دریا 

در شبکه آبرسانی بوشهر توزیع می شود 
که این میزان با تکمیل و بهره برداری از 
طرح های در دست اجرا تا سال آینده به 

80 هزار مترمکعب افزایش می یابد.
حمزه پور با بیان اینکه عقب ماندگی 
آبرسانی  مشکالت  در  بوشهر  تاریخی 
برطرف می شود افزود: هدر رفت آب از 
شبکه  های آبرسانی بوشهر بسیار باال است 
که با اجرا طرح خط انتقال آب مشکل 

دیرینه این شهر برطرف می شود.
خط  اجرایی  عملیات  طول  وی 
انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر را 
4 کیلومتر دانست و خاطر نشان کرد: این 
طرح با هدف تقویت فشار شبکه توزیع 
با  بوشهر  شهر  شمالی  مناطق  در  آب 
420 میلیارد ریال اعتبار در مدت یکسال 

اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
پوشش  تحت  جمعیت  بوشهر  استان 
این طرح را 60 هزار شهروند بوشهری 
دانست و تصریح کرد: منبع تأمین آب این 

ماهینی  آبرسانی شهید  تأسیسات  طرح 
بوشهر است.

حمزه پور با قدردانی از توجه استاندار 
بوشهر به حل مشکالت آبرسانی استان 
در  بوشهر  استاندار  پیگیری های  افزود: 
تحقق مطالبات مردم و تسریع در اجرا 

طرح های آبرسانی ستودنی است.
عرصه  در  مهم  تحول  از  وی 
بیان  و  داد  خبر  بوشهر  استان  آبرسانی 
مهمی  انقالب  و  تحول  امسال  کرد: 
شهر  به ویژه  استان  آبرسانی  عرصه  در 
بوشهر با تکمیل طرح های در دست اجرا 
ایجاد می شود و در این راستا اعتبارات 
اختصاص  بخش  این  به  توجهی  قابل 

یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر رفع مشکل جیره بندی آب 
در شهر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و 
تأکید کرد: با نوسازی شبکه های آبرسانی 
و تکمیل طرح ها از جمله آب شیرین کن ها 
جیره بندی در نقاط مختلف شهر بوشهر 
در  در شبانه روز آب  و  برداشته می شود 
شبکه های آبرسانی همه نقاط و محالت 

برقرار می شود.
حمزه پور فعالیت جهادی و انقالبی 
در اجرا طرح های آبرسانی را مورد تأکید 
اجرا  در  تسریع  برای  گفت:  و  داد  قرار 
همه  همکاری  به  نیاز  انتقال  خط  این 
مشکل  تا  است  اجرایی  دستگاه  های 
تاریخی شهر بوشهر در عرصه آبرسانی 

برطرف شود.
وی از اتمام پروژه فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: 
با کمک همه دستگاه های اجرایی طرح 
سرانجام  به  بوشهر  شهر  در  فاضالب 
رسید و اکنون عملیات واگذاری انشعاب 
فاضالب به ساکنان بافت قدیمی بوشهر 
آغاز و برخی از مشترکان نیز از این طرح 

بهره مند شده اند.

با همت و پشتیبانی ویژه استاندار محترم بوشهر

عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر آغاز شد
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که 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.، 2008(. 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 2008، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 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 760،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 2008، 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، 2008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال 2011 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 16 تا 24 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.

پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت دوم(

محیط رقابتی و نقطه تعادل در بازار

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

شما می توانید در شکل ۱.۷ »تعادل قیمت« را ببینید که منحنی 
عرضه و تقاضا با قیمت 0.60 دالر و مقدار دو هزار پوند تقسیم می شود. 
بنابراین، 0.60 دالر قیمت تعادلی است: در این قیمت، مقدار سیب مورد 
نیاز توسط خریداران برابر با مقدار سیب است که کشاورزان حاضر به عرضه 
آن هستند. اگر یک کشاورز سعی می کند بیش از 0.60 دالر برای یک 
پوند سیب بپردازد، او چندان فروش نخواهد کرد و سودش کاهش خواهد 
یافت. اگر، از سوی دیگر، یک کشاورز سعی می کند که کمتر از قیمت 
تعادلی $ 0.60 یک پوند هزینه کند، او سیب بیشتری خواهد فروخت، 

اما سود هر پوند آن کمتر از قیمت تعادلی خواهد بود.
که  ایم  شده  متوجه  ما  ایم؟  آموخته  بحث  این  در  چیزی  چه 
تعادل  نقطه  به  کامل  رقابتی  محیط  در  بازار  خارجی،  تأثیرات  بدون 
می رسد که هر دو خریداران و فروشندگان راضی هستند. اما ما باید 
آگاه باشیم که این یک مثال بسیار ساده است. چیزهایی که در دنیای 
بدون  ندرت  به  بازارهای  چیز،  یک  برای  هستند.  تر  پیچیده  واقعی 
از  بیشتر  فروشندگان  اوقات،  بعضی  کنند.  می  عمل  خارجی  تاثیرات 
یک محصول را خریداری می کنند؛ در آن صورت مازاد وجود دارد. 
تقاضا  برآوردن  برای  محصول  از  کافی  اندازه  به  آنها  اوقات  گاهی 

داریم. تولید نمی کنند؛ سپس کمبود 
شرایط نیز عادت به تغییر است. برای مثال، اگر درآمد افزایش یابد 
و خریداران مایل به پرداخت بیشتر برای سیب باشند، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ منحنی تقاضا تغییر خواهد کرد و منجر به افزایش قیمت تعادل 
خواهد شد. این نتیجه معنای بصری: با افزایش تقاضا، قیمت ها باال خواهد 
رفت. اگر آبزیان سیب از نظر شرایط آب و هوایی مطلوب تر از حد انتظار 
بود چه اتفاقی می افتد؟ کشاورزان ممکن است مایل به فروش سیب در 
قیمت های پایین تر. اگر چنین است، منحنی عرضه تغییر خواهد کرد و 
منجر به تغییر دیگری در قیمت تعادل خواهد شد: افزایش عرضه موجب 

کاهش قیمت خواهد شد.

گیرنده های کلیدی
• در سیستم بازار آزاد، خریداران و فروشندگان در بازار برای تعیین 

قیمت تعامل دارند.
• وقتی بازار با رقابت کامل مشخص می شود، بسیاری از شرکت 
های کوچک محصوالت مشابهی را به فروش می رسانند. از آنجا که 
هیچ کمکی برای کنترل قیمت به اندازه کافی بزرگ نیست، هر کدام به 
سادگی قیمت بازار را می پذیرند. قیمت با عرضه و تقاضا تعیین می شود.

• عرضه محصولی است که فروشندگان مایل به فروش در قیمت 
های مختلف هستند.

• تقاضا کمیت یک محصول است که خریداران مایل به خرید در 
قیمت های مختلف هستند.

• مقدار یک محصول که مردم خرید می کند بستگی به قیمت آن 
دارد: زمانی که قیمت آن کم و کم باشد، قیمت آن بیشتر خواهد شد.

• قیمت همچنین بر میزان محصولی که تولید کنندگان مایل به 
عرضه هستند، تاثیر می گذارد: زمانی که قیمت ها کم و زیاد می شوند، 

بیشتر از یک محصول به فروش می رسند.
• در یک بازار رقابتی، تصمیمات خریداران و فروشندگان تعامل می 
کنند تا زمانی که بازار به قیمت تعادل برسد - قیمت که خریداران مایل 
به خرید همان مبلغی هستند که فروشندگان مایل به فروش آن هستند.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

شما فقط با سه آمار جالب برخورد کرده اید: )۱( عرضه فعلی نفت 
جهان به ۱.3 تریلیون بشکه تخمین زده می شود؛ )2( مصرف جهاني نفت 
در هر سال 30 میلیارد بشکه است؛ و )3( با استفاده از این میزان مصرف، 
در چهل و سه ساله نفت را از دست می دهیم. در غلبه بر احساس اولیه 
فاجعه آمیز، شما به بحث در مورد عرضه و تقاضا در این فصل به یاد 
می آورید و متوجه می شوید که چیزها به همان اندازه ساده نیستند. پس 
از همه، عوامل بسیاری بر تامین عرضه نفت و تقاضا برای محصوالت 
ساخته شده از آن تأثیر می گذارند، مانند بنزین. این عوامل هنگامی که 
)و اگر( جهان از روغن خارج می شود تاثیر می گذارد. برای پاسخگویی 

به سواالت زیر پاسخ دهید:
۱. عامل اصلی تأثیرگذار بر عرضه نفت چیست؟ )نکته: این یکی 

از عواملی است که تاثیر تقاضا برای نفت را دارد.(
2. اگر تولید کنندگان ذخایر اضافی نفت را پیدا کنند، چه خواهد شد 

به قیمت نفت اتفاق می افتد؟
از چاه های پر هزینه تر استخراج  را  تولید کنندگان نفت  اگر   .3
کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد به قیمت که شما پرداخت می کنید تا مخزن 

گاز خود را پر کنید؟
4. اگر اقتصاد چین همچنان به سرعت در حال رشد باشد، چه خواهد 

شد به قیمت نفت اتفاق می افتد؟
با  کارآمد  با  خودروهای  برای  متحده  ایاالت  در  رانندگان  اگر   .5
مصرف باالی خودروهای SUV شروع به استفاده از سوخت می کنند، 

گاز ارزان تر یا گرانتر خواهد بود؟
6. به نظر شما، آیا تولید کنندگان نفت قادر به تامین نفت کافی 
مانند  نفت  با  مرتبط  محصوالت  روزافزون  تقاضای  به  تا  بود  خواهند 

بنزین برسند؟

۱.5 رقابت انحصاری، چندجانبه و مطلق

هدف یادگیری
۱. رقابت انحصاری، oligopoly و انحصار را شرح دهید.

انحصاری،  رقابت  رقابت،  کامل  رقابت  نوع  چهار  اقتصاددانان 
اند. رقابت کامل در بخش  انحصار را شناسایی کرده  oligopoly و 
آخر مورد بحث قرار گرفت؛ ما سه رقم باقی مانده را در اینجا پوشش 

خواهیم داد.

رقابت انحصاری
در رقابت انحصاری، ما هنوز فروشندگان زیادی داریم )همانطور که 
در رقابت کامل بودیم(. در حال حاضر، با این حال، آنها یکسان محصوالت 
فروش نیست. در عوض، آنها محصوالت مختلفی را به فروش می رسانند 
که تا حدی متفاوت هستند و یا متفاوت درک می شوند، هرچند که برای 
اهداف مشابه همکاری می کنند. محصوالت را می توان به روش های 
مختلفی از قبیل کیفیت، سبک، راحتی، مکان و نام تجاری تقسیم کرد. 
بعضی افراد ترجیح می دهند کک را بیش از پپسی، حتی اگر دو محصول 
کامال مشابه باشند. اما اگر قیمت های قابل توجهی بین این دو وجود 
داشته باشد چه؟ در این صورت، خریداران ممکن است متقاعد شوند که 
از یکی به دیگری تغییر کنند. بنابراین، اگر کک یک تبلیغ بزرگ در یک 
فروشگاه سوپرمارکت داشته باشد، برخی از نوشیدنی های پپسی ممکن 

است تغییر کند )حداقل موقتا(.
صرفا  آن  اوقات،  گاهی  شود؟  می  انجام  چگونه  محصول  تمایز 
جغرافیایی است؛ شما احتماال بنزین را در ایستگاه نزدیک به خانه خود 
بدون توجه به نام تجاری خریداری می کنید. در دیگر زمان ها، تفاوت 
های درک شده بین محصوالت توسط تبلیغاتی طراحی شده اند تا متقاعد 
شوند مصرف کنندگان این مطلب را که یک محصول متفاوت از دیگر و یا 
بهتر از آن است. صرف نظر از وفاداری مشتری به محصول، اگر قیمت آن 
بیش از حد باال باشد، فروشنده به یک رقیب کسب و کار را از دست می 

دهد. در نتیجه رقابت انحصاری، شرکت ها کنترل محدودی بر قیمت دارند.

یکپارچگی
ر  بازا در  است.  فروشندگان  تعداد  معنی  به  فروشی  خرده 
محصوالت  تمام  از  بزرگی  بخش  فروشنده  هر   ،oligopolistic
فروخته شده در بازار را تامین می کند. عالوه بر این، چون هزینه شروع 
یک کسب و کار در صنعت oligopolistic معموال باال است، تعداد 

شرکت های وارد شده آن کم است.
شرکت های صنایع oligopolistic شامل شرکت های بزرگ 
به  ها  شرکت  این  هستند.  هوایی  خطوط  و  خودرو  های  شرکت  مانند 
عنوان شرکت های بزرگی که بخش مهمی از بازار را تأمین می کنند، 
اما یک دستاورد وجود دارد:  آنها دارند.  بر قیمت های  کنترل بیشتری 
را  ها  قیمت  وقتی یک شرکت  مشابه هستند،  کامال  چون محصوالت 
کاهش می دهد، دیگران اغلب مجبور به پیروی از آن هستند تا رقابت 
را همیشه در صنعت هواپیمایی مشاهده می کنید:  این کار  کنند. شما 
 Continental، ،هنگامی که هواپیمایی آمریکایی اعالم کاهش قیمت
United Airlines و دیگران نیز انجام می دهند. هنگامی که یکی 
از خودروسازان یک معامله ویژه ارائه می دهد، رقباش معموال با تبلیغات 

مشابهی مطرح می شود.

انحصار
انتهای  در  انحصارات  رقابت،  درجه  و  فروشندگان  تعداد  لحاظ  از 
مخالف طیف از رقابت کامل دروغ می گویند. در رقابت کامل، شرکت 
های کوچک زیادی وجود دارند که هیچ کدام نمی توانند قیمت را کنترل 
کنند؛ آنها به سادگی قیمت بازار را با توجه به تقاضا و تقاضا می پذیرند. 
در یک انحصار، تنها یک فروشنده در بازار وجود دارد. بازار می تواند یک 
منطقه جغرافیایی مانند یک شهر یا یک منطقه منطقه باشد و لزوما نباید 

کل کشور باشد.
در ایاالت متحده چند انحصار وجود دارد زیرا دولت آنها را محدود 
می کند. بیشتر به یکی از دو دسته تقسیم می شوند: طبیعی و قانونی. 
انحصارات طبیعی شامل خدمات عمومی، مانند تامین کنندگان برق و 
گاز است. چنین شرکت هایی نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ هستند 
بود.  ناکارآمد خواهد  ارائه می دهند،  آنها  تولید محصوالتی که  برای  و 
آنها رقابت را مهار می کنند، اما آنها حقوقی هستند زیرا به جامعه اهمیت 
می دهند. در عوض حق کسب و کار بدون رقابت، آنها تنظیم می شوند. 
اما  بپردازند،  قیمتی که میخواهند  از هر  نمیتوانند  آنها  مثال،  به عنوان 
آنها باید به قیمت کنترل شده توسط دولت پایبند باشند. به عنوان یک 
قاعده، آنها ملزم به خدمت به تمام مشتریان هستند، حتی اگر انجام چنین 

کارایی کارآمد نباشد.
یک انحصار قانونی بوجود می آید زمانی که یک شرکت حق ثبت 
اختراع را به منحصر به فرد از یک محصول یا فرآیند اختراع دریافت می 
کند. اختراعات برای مدت محدود، به طور کلی بیست سال )اداره ثبت 
اختراعات و عالمت تجاری ایاالت متحده، 2006( صادر می شوند. در 
طول این دوره، شرکت های دیگر نمی توانند از محصول اختراع شده 
یا فرایند بدون اجازه از صاحب حق ثبت اختراع استفاده کنند. اختراعات 
اجازه می دهد که شرکت ها دوره خاصی را برای بازیابی هزینه های 
سنگین تحقیق و توسعه محصوالت و فن آوری ها به دست آورند. یک 
نمونه کالسیک از یک شرکت که از یک انحصار حقوقی مبتنی بر حق 
انحصاری برخوردار است Polaroid است که سالها مالکیت انحصاری 
تکنولوژی فوری فیلم را داشت )Polaroid .)2006 ،Bellis محصول 
را با قیمت مناسب به اندازه کافی برای جبران، در طول زمان، هزینه باال 
برای آوردن آن به بازار. به عبارت دیگر، بدون رقابت، از یک موقعیت 

انحصاری در رابطه با قیمت گذاری لذت می برد.

گیرنده های کلیدی
• در سیستم بازار آزاد چهار رقم رقابت وجود دارد: رقابت کامل، 

رقابت انحصاری، oligopoly و انحصار.
• در رقابت انحصاری، بسیاری از فروشندگان محصوالت گوناگون 
را عرضه می کنند که اندکی متفاوت هستند اما اهداف مشابهی دارند. 
از تفاوت های محصول، فروشندگان  ایجاد آگاهی مصرف کنندگان  با 

کنترل قیمت را کنترل می کنند.
• در یک oligopoly، چند فروشندگان بخش قابل توجهی از 
محصوالت را در بازار عرضه می کنند. آنها برخی از کنترل قیمت را اعمال 
می کنند، اما چون محصوالت آنها مشابه هستند، وقتی یک شرکت قیمت 

ها را کاهش می دهد، دیگران دنبال می کنند.
• در یک انحصار، تنها یک فروشنده در بازار وجود دارد. بازار می 
تواند یک منطقه جغرافیایی مانند یک شهر یا یک منطقه منطقه باشد و 
لزوما نباید کل کشور باشد. فروشنده تنها قادر به کنترل قیمت ها است.

تقسیم می شوند: طبیعی  دو دسته  از  یکی  به  انحصارات  اکثر   •
و قانونی.

• انحصارهای طبیعی شامل خدمات عمومی، نظیر تأمین کنندگان 
برق و گاز. آنها رقابت را مهار می کنند، اما آنها حقوقی هستند زیرا به 

جامعه اهمیت می دهند.
• یک انحصار حقوقی زمانی بوجود می آید که یک شرکت حق 
ثبت اختراع را به منحصر به فرد از یک محصول یا فرآورده اختراع برای 

مدت زمان محدود، به طور کلی بیست ساله، دریافت کند.

تمرین
شناسایی چهار نوع رقابت، توضیح تفاوت در میان آنها، و ارائه دو 
نمونه از هر. )استفاده از نمونه های متفاوت از آنچه در متن ارائه شده است.(

۱.6 سنجش سالمت اقتصاد

هدف یادگیری

۱. معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت اقتصاد را درک کنید.
هر روز ما با اخبار اقتصادی بمباران می شویم. به ما گفته شده است 
که اقتصاد در حال مبارزه است، بیکاری باال است، قیمت خانه پایین است، 
و اعتماد مصرف کننده پایین آمده است. به عنوان یک دانشجو در مورد 
کسب و کار، و بعدها به عنوان یک مدیر تجاری، شما باید ماهیت اقتصاد 
ایاالت متحده و اصطالحات که ما برای توصیف آن استفاده می کنیم را 
درک کنیم. شما باید ایده ای از جایی که اقتصاد در حال حرکت است، و 
شما باید چیزی در مورد نقش دولت در تأثیرگذاری در جهت آن بدانید.

اهداف اقتصادی
تمام اقتصادهای جهان سه هدف اصلی را به اشتراک میگذارند:

۱. رشد
2. اشتغال باال
3. ثبات قیمت

بیایید نگاهی دقیق تر به هر کدام از این اهداف داشته باشیم، هر 
دو برای به دست آوردن آنچه که آنها دارند، و نشان دادن چگونگی تعیین 

اینکه آیا آنها برآورده می شوند.
رشد اقتصادی

یک هدف از اقتصاد این است که مردم را با کاالها و خدمات - 
اتومبیل ها، کامپیوتر، بازی های ویدئویی، خانه ها، کنسرت های راک، 
فست فود، پارک های تفریحی، خدمات رسانی کند. یکی از راه هایی 
که اقتصاددانان عملکرد اقتصادی را اندازه گیری می کنند، این است که 
با نگاهی به یک اندازه کلی از خروجی کل به نام تولید ناخالص داخلی 
)GDP(. تولید ناخالص داخلی به عنوان ارزش بازار تمام کاالها و خدمات 
تولید شده توسط اقتصاد در یک سال معین تعریف می شود. در ایاالت 
متحده، از وزارت بازرگانی محاسبه می شود. تولید ناخالص داخلی شامل 
تنها کاالها و خدمات داخلی است. محصوالت خارج از کشور صادر می 
شوند. تولید ناخالص داخلی تنها شامل کاالها و خدماتی است که برای 
کاربر نهایی تولید می شود. محصوالت مرطوب حذف می شوند. به عنوان 
مثال، تراشه سیلیکون که به یک کامپیوتر وارد مي شود )محصول متوسط( 

شمارش نخواهد کرد، هرچند که کامپیوتر به پایان رسیده است.
به خودی خود، تولید ناخالص داخلی لزوما ما را در مورد وضعیت 
اقتصاد به ما نشان نمی دهد. اما تغییر در تولید ناخالص داخلی. اگر تولید 
ناخالص داخلی )پس از تنظیم تورم( افزایش یابد، اقتصاد در حال رشد 

است. اگر کاهش یابد، اقتصاد در حال پیمودن است.

چرخه کسب و کار
یورو و سقوط اقتصادی ناشی از انبساط و انقباض، چرخه تجاری 
را تشکیل می دهند. یک چرخه معمولی از سه تا پنج سال به طول می 
انجامد اما طول می کشد. اگر چه به طور معمول نامنظم است، یک چرخه 
را می توان به چهار مرحله کلی رفاه، رکود، افسردگی )که چرخه به طور 

کلی از بین می رود( تقسیم می شود و بازیابی:
• در طول رونق اقتصادی، اقتصاد گسترش می یابد، بیکاری کم 
یابد، و مصرف کنندگان محصوالت بیشتری  افزایش می  است، درآمد 
را خریداری می کنند. کسب و کارها با افزایش تولید و ارائه محصوالت 

جدید و بهتر پاسخ می دهند.
در نهایت، با این حال، کارها کم می شود. تولید ناخالص داخلی 
پول  اینکه مردم  دلیل  به  و  یابد  افزایش می  بیکاری  یابد،  کاهش می 
کمتری دارند، درآمد کسب و کار کاهش می یابد. این کاهش در فعالیت 
اقتصاددانان اغلب می گویند که  نامیده می شود.  های اقتصادی رکود 
ما در حال وارد شدن به رکود اقتصادی است، زمانی که تولید ناخالص 

داخلی دو بار متوالی کاهش می یابد.
• به طور کلی، رکود اقتصادی به دنبال بهبودی است که اقتصاد 

دوباره شروع به رشد می کند.
اگر، با این حال، رکود اقتصادی طوالنی مدت )شاید یک دهه یا 
بیشتر( طول بکشد، در حالی که بیکاری همچنان بسیار زیاد است و تولید 
به شدت کاهش می یابد، اقتصاد می تواند به افسردگی فرو رود. اگرچه 
غیرممکن نیست، بعید است که ایاالت متحده یک افسردگی شدید دیگر 
مانند دهه ۱۹30 را تجربه کند. دولت فدرال تعدادی از ابزارهای اقتصادی 
)که بعضی از آن ها ما را به زودی مورد بحث قرار می دهد( است که با 

هر گونه تهدید افسردگی مبارزه می کند.

استخدام کامل
برای حفظ ثبات اقتصادی مردم باید پول را برای کاالها و خدمات 
صرف کنند. کاهش هزینه های شخصی برای چیزهایی مانند غذا، لباس، 
لوازم خانگی، خودرو، مسکن، و مراقبت های پزشکی می تواند به شدت 
کاهش تولید ناخالص داخلی و تضعیف اقتصاد. از آنجایی که اکثر مردم 
با کار خود پول خود را صرف می کنند، اهداف مهم همه اقتصادها، ایجاد 
شغل برای همه کسانی است که می خواهند یکی را انتخاب کنند. در 
اصل، اشتغال کامل زمانی اتفاق می افتد که هر کسی که بخواهد کار 
کند یک شغل دارد. در عمل ما می گوییم زمانی که حدود ۹5 درصد از 
افرادی که مایل به کار هستند استخدام می شود، »استخدام کامل« داریم.

نرخ بیکاری
وزارت کار ایاالت متحده از بیکاری رد می شود و نرخ بیکاری را 
گزارش می دهد: درصد نیروی کار که بیکار است و به طور فعال به دنبال 
کار است. نرخ بیکاری یک شاخص مهم سالمت اقتصادی است. در طول 
دوره های ریاضت اقتصادی، افزایش می یابد، زیرا شرکت ها از زمانی 
که تقاضا برای کاالها و خدمات کم است، تمایلی به استخدام کارگران 
ندارند. برعکس، زمانی که اقتصاد در حال گسترش است و تقاضای زیاد 
برای محصوالت و کارگران برای عرضه آنها وجود دارد، کاهش می یابد.
شکل ۱.8 »نرخ بیکاری ایاالت متحده در سالهای ۱۹۷0 تا 20۱0« 
نشان   20۱0 تا   ۱۹۷0 های  سال  بین  را  متحده  ایاالت  بیکاری  نرخ 
می دهد. اگر می خواهید میزان بیکاری فعلی را بدانید، به وب سایت 

CNNMoney بروید )CNNMoney.com( و روی »اقتصاد« 
کلیک کنید و سپس در »رشد شغلی«.

شکل ۱.8 نرخ بیکاری ایاالت متحده در سالهای ۱۹۷0 تا 20۱0

ثبات قیمت
است.  ها  قیمت  ثبات  حفظ  اقتصادها  تمام  عمده  هدف  سومین 
افتد که میانگین قیمت کاالها و خدمات  اتفاق می  ثبات قیمت زمانی 
تغییری نداشته و یا تغییرات زیادی می کند. افزایش قیمت ها برای افراد 
و شرکت ها دشوار است. برای افراد، افزایش قیمت به این معنی است 
که شما باید برای چیزهایی که نیاز دارید بیشتر بپردازید. برای کسب و 
کارها، افزایش قیمت ها به معنای هزینه های باالتر است و حداقل در 
با هزینه های باالتری نسبت به  کوتاهمدت ممکن است کسب و کار 
مصرف کنندگان مواجه شود. وقتی قیمت کلی قیمت ها باال می رود، 
ما تورم داریم. شکل ۱.۹ »نرخ تورم ایاالت متحده در سالهای ۱۹60 
تا 20۱0« نشان می دهد روند تورمی در اقتصاد ایاالت متحده از سال 
۱۹60 است. هنگامی که سطح قیمت ها کاهش می یابد )که به ندرت 

اتفاق می افتد(، ما دارایی کمتری داریم.

شکل ۱.۹ نرخ تورم ایاالت متحده در سال 20۱0-۱۹60

شاخص قیمت مصرف کننده
 )CPI( شاخص ترین تورم عمومی، شاخص قیمت مصرف کننده
است که به طور ماهانه توسط اداره آمار کارگری گزارش می شود. شاخص 
تورم مصرف کننده نرخ تورم را با تعیین تغییرات قیمت سبد فرضی کاالها، 
مانند غذا، مسکن، لباس، مراقبت های پزشکی، لوازم خانگی، خودرو و 

غیره، خریداری شده توسط یک خانوار معمولی، اندازه گیری می کند.
دوره پایه CPI سالهای ۱۹82 تا ۱۹84 است که به طور میانگین 
انتخاب شده، ۱۹50-  CPI باشد. جدول ۱.۱ »ارزش های  ۱00 می 
20۱0« ارزش های CPI را برای سال های انتخاب شده محاسبه می 
کند. به عنوان مثال، مقدار شاخص تورم مصرف کننده برای سال ۱۹50، 
به عبارتی 24 است. بدین معنا که ۱ دالر از خرید های معمولی در سال 
های ۱۹82 تا ۱۹84، در سال ۱۹50 به 0.24 دالر خواهد رسید. برعکس، 
شما باید 2.۱8 دالر برای خرید کاالهای معمولی ۱ دالر در سال 20۱0 
خریداری کنید. تفاوت تأثیر تورم را ثبت می کند. در واقع، این همان 

چیزی است که نرخ تورم است - تغییر درصد در یک شاخص قیمت.
 CNNMoney فعلی را با رفتن به وب سایت CPI شما می توانید
CNNMoney.com(( پیدا کنید و روی »اقتصاد« و سپس »تورم 

)CPI(« کلیک کنید.

پیش بینی اقتصادی
در بخش قبلی ما چندین اقدام را پیشنهاد کردیم که اقتصاددانان 
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی در یک زمان معین استفاده می کنند. برای 
مثال، با نگاهی به تغییرات در تولید ناخالص داخلی می توان دید که آیا 
اقتصاد در حال رشد است یا خیر. CPI به ما امکان می دهد تا تورم را 
محاسبه کنیم. این اقدامات به ما کمک می کند تا درک کنیم که اقتصاد 
امروز چه می کند. اما اگر می خواهید حس کنید جایی که در آینده قرار 
دارد، چه می شود؟ تا حدودی می توانیم با تحلیل چندین شاخص اقتصادی 

پیش بینی، روند پیش بینی های اقتصادی آینده را پیش بینی کنیم.

نشانگرهای اقتصادی
شاخص اقتصادی یک آمار است که اطالعات ارزشمندی در مورد 
اقتصاد ارائه می کند. کمبود شاخص های اقتصادی وجود ندارد، و تالش 
برای پیروی از همه آنها یک کار بزرگ است. بنابراین، اقتصاددانان و 
بازرگانان تنها تعداد کمی از آنها را انتخاب می کنند، از جمله آنهایی که 

ما در حال حاضر بحث خواهیم کرد.

عقب نشینی و شاخص های پیشرو
می  گزارش  را  اقتصاد  وضعیت  گذشته  ماه  چند  در  که  آمارهایی 

دهند، شاخص های اقتصادی عقب مانده را نشان می دهند. یکی از این 
شاخص ها، میانگین طول بیکاری است. اگر کارگران بیکار برای مدت 
زمان طوالنی از کار بیفتند، ممکن است نتیجه بگیریم که اقتصاد کم 
است. شاخص هایی که وضعیت اقتصاد در سه تا دوازده ماه آینده را پیش 
بینی می کنند، شاخص های اقتصادی پیشرو هستند. اگر چنین شاخصی 
افزایش یابد، احتمال دارد که اقتصاد در سال آینده افزایش یابد. در صورت 

افتادن آن، اقتصاد به احتمال زیاد قرارداد خواهد بست.
بدانیم  باید  ما  برد،  به سر می  اقتصاد  بینی جایی که  پیش  برای 
چندین شاخص پیشرو را بررسی می کنیم. همچنین مفید است که به 
شاخص های بخش های مختلف اقتصاد، کار، تولید و مسکن نگاه کنید. 
یک شاخص مفید برای چشم انداز شغل های آینده تعداد ادعاهای جدید 
برای بیمه بیکاری است. این اندازه گیری به ما می گوید که چند نفر 
اخیرا شغل خود را از دست داده اند. اگر این افزایش یابد، این امر موجب 
به عنوان  توانند  بیکار نمی  مشکل می شود؛ چرا که مصرف کنندگان 
بسیاری از کاالها و خدمات را خریداری کنند، در صورتی که هزینه های 

پرداخت شده را داشته باشند.
اقتصاددانان برای سنجیدن سطح کاالهای تولیدی که در آینده تولید 
می شوند )که به فروش آتی درمی آیند(، به یک آمار به نام میانگین ساعت 
تولید هفتگی نگاه می کنند. این اندازه گیری به ما می گوید میانگین 
ساعت کار در هفته توسط کارگران تولیدی در صنایع تولیدی. اگر این 
افزایش یابد، اقتصاد احتماال بهبود خواهد یافت. برای ارزیابی قدرت بازار 
مسکن مجوزهای ساختمانی اغلب یک شاخص خوب است. افزایش این 
آمار - که به ما می گوید که چگونه بسیاری از واحدهای مسکونی جدید 
ساخته می شوند، نشان می دهد که اقتصاد بهبود می یابد. چرا؟ از آنجایی 
که ساختمان افزایش یافته، پول نه تنها از طریق فروش خانه جدید بلکه 
به فروش وسایل و لوازم خانگی برای تأمین آن پول به اقتصاد می دهد.
در نهایت، اگر می خواهید یک معیار که همه این شاخص های 
ترکیب می کند، یک شرکت تحقیقاتی  دیگران  به همراه  را  اقتصادی 
را  ایاالت متحده  نام »کنفرانس« یک شاخص پیشرو در  به  خصوصی 
منتشر می کند. برای دریافت ایده ای از آنچه شاخص های اقتصادی پیشرو 
امروز به ما می گویند در مورد وضعیت اقتصاد امروز، به سایت کنفرانس 
در سایت http://www.conference-board.org مراجعه کنید 

و روی »U.S. شاخصها »و سپس« شاخص اقتصادی پیشرو ».

شاخص اعتماد مصرف کننده
هیئت مدیره کنفرانس همچنین یک شاخص اعتماد مصرف کننده 
را بر اساس نتایج یک بررسی ماهانه از پنج هزار خانوار در ایاالت متحده 
منتشر می کند. این نظرسنجی، نظرات مصرف کنندگان در مورد سالمت 
اقتصاد و طرح های خود برای خرید آینده را جمع آوری می کند. این 
برای  آینده مصرف کنندگان است.  از قصد خرید  اغلب شاخص خوبی 
در  کنفرانس  سایت  به  فعلی،  کننده  مصرف  اعتماد  مورد  در  اطالعات 
سایت http://www.conference-board.org مراجعه کنید و 

روی »اعتماد مصرف کننده« کلیک کنید.

گیرنده های کلیدی
• تمام اقتصادهای سه هدف سه گانه: رشد، اشتغال باال و ثبات 

قیمت سهم دارند.
• رشد یک اقتصاد مردم را با کاالها و خدمات فراهم می کند، و 
اقتصاددانان با بررسی کاالی ناخالص داخلی )GDP( - ارزش بازار تمام 
کاالها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد در یک سال مشخص، عملکرد 

آن را اندازه گیری می کنند.
• اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اقتصاد در حال رشد است؛ 

اگر کاهش یابد، اقتصاد در حال پیمودن است.
• اشتغال باال. از آنجایی که اکثر مردم با کار خود پول خود را به 
دست می آورند، هدف از همه اقتصادها، ایجاد فرصت های شغلی برای 

همه کسانی است که می خواهند یکی را انتخاب کنند.
• دولت ایاالت متحده نرخ بیکاری را گزارش می دهد - درصد 

نیروی کار که بیکار است و به طور فعال در جستجوی کار است.
• هنگامی که اقتصاد در حال گسترش است، نرخ بیکاری در طول 

دوره های رکود اقتصادی کاهش می یابد.
ثبات قیمت. هنگامی که قیمت های میانگین محصوالت   •

تغییر یا تغییر نکنند، ثبات قیمت رخ می دهد.
• وقتی قیمت کلی افزایش می یابد، ما تورم داریم؛ هنگامی که 

آنها پایین می روند، ما از دست دادن داریم.
تغییرات قیمت  تعیین  با   )CPI( • شاخص قیمت مصرف کننده 
تورم  معمولی،  خانوار  یک  توسط  شده  خریداری  کاالهای  فرعی  سبد 

را اندازه می گیرد.
به سر می  آینده  اقتصاد در  آوردن مفهوم جایی که  برای بدست 

برد، از آمار استفاده می کنیم که به نام شاخص های اقتصادی است.
• شاخص هایی که، مانند میانگین طول بیکاری، وضعیت اقتصادی 
را عقب  اقتصادی  را گزارش می دهند، شاخص های  ماه گذشته  چند 

مانده است.
• کسانی که، مانند ادعاهای جدید برای بیمه بیکاری، که وضعیت 
اقتصاد را سه تا دوازده ماه پیش در پیش بینی می کنند، شاخص های 

اقتصادی پیشرو است.

تمرینات
)AACSB ۱. )تجزیه و تحلیل

مبارک باشد! شما یک پیروزی وارد کردید و یک جایزه فوق العاده 
به دست آوردید: یک سفر در سراسر جهان. تنها یک گرفتن وجود دارد: 
شما باید اقتصاد هر کشور )از لیست زیر( که بازدید می کنید مطالعه کنید 
و مرحله فعلی چرخه کسب و کار خود را شناسایی کنید. حتما پاسخ های 

خود را توضیح دهید
• کشور ۱. در حالی که چشم انداز زیبا و آب و هوا عالی است، 
بسیاری از مردم به نظر می رسد ناراضی است. کسب و کار آهسته است، 
و تولید به طور مداوم برای شش ماه گذشته کاهش یافته است. درآمدها 
پایین می آیند، شرکت ها کارگران را خاموش می کنند و پول کمتری 

برای صرف هزینه های آنها وجود دارد.
اینجا، مردم با خوشحالی مشغول هستند. تقریبا  2. در  • کشور 
می  خرج  آزادانه  آنها  دارد.  خوبی  درآمد  و  دارد  شغل  یک  کس  هر 
جدید  محصوالت  از  مداوم  خروجی  ارائه  با  کارها  و  کسب  و  کنند 

پاسخ می دهند.
• کشور 3. شهروندان این کشور گزارش می دهند که برای مدتی، 
زندگی سخت بوده است؛ تعداد زیادی از مردم بی کار بودند و پول کم 
بود. اما همه چیز خیلی بهتر میشه کارگران به کار خود باز می گردند، 

تولید بهبود می یابد و مردم دوباره هزینه می کنند.
• کشور 4. این محل باعث می شود که شما خیلی افسرده شوید 
که نمی توانید صبر کنید تا به خانه برسید. مردم به نظر می رسد شکست 
خورده است، عمدتا به این دلیل که بسیاری از آنها برای مدت طوالنی 
بدون مشاغل بوده اند. بسیاری از کسب و کار ها بسته شده اند، و کسانی 

که موفق به ماندن هستند عمل در ظرفیت کم است.
2. اهداف اصلی اقتصادی بسیاری از اقتصادها، از جمله اقتصاد ایاالت 
متحده چیست؟ چه اقدامات اقتصادی ما بررسی می کنیم تا تعیین کنیم 
که آیا این اهداف را رعایت می کنند یا چقدر این کار را انجام می دهند؟
ادامه دارد
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آستان قدس می تواند میزبان اردوی تیم های ملی باشد 

نصیرزاده با مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی دیدار کرد وی 
گفت آستان قدس می تواند میزبان اردوی تیم های ملی باشد.

 تاج فیروزمدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی آماده همکاری 
با فدراسیون پرمخاطب بدنسازی هستیم به گزارش خبرنگار ما و به نقل از 
روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و به نقل از هیات استان 
خراسان رضوی، عبدالمهدی نصیرزاده در سفر خود به مشهد مقدس ضمن 
سالن های  جمله  از  رضوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت  مجموعه  از  بازدید 
با علیرضا  این مجموعه و همچنین موزه ورزشی آستان قدس  بدنسازی 
تاج فیروز مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد.

سروش پورآزاد رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی در 
ابتدای این دیدار ضمن تقدیر از مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
رضوی  قدس  آستان  گفت:  ورزشکاران  از  معنوی  حمایت های  جهت  در 
زیرساخت های به روز و استانداردی را در رشته های مختلف ورزشی ایجاد 
کرده و در زمینه بدنسازی و پرورش اندام این مجموعه با باشگاهی مجهز 

و پیشرفته در حال خدمت رسانی به عالقه مندان و ورزشکاران می باشد.
در ادامه همچنین رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تقدیر 
از فعالیت های ورزشی مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی از آمادگی 
این فدراسیون در جهت همکاری با آستان قدس رضوی خبر داد. نصیرزاده 
عنوان کرد: در بخش فنی با زیر ساخت های موجود در مجموعه آستان قدس 
رضوی، برگزاری اردو های تیم های ملی در شهر مشهد انگیزه مضاعفی برای 
ورزشکاران ایجاد خواهد کرد و فرصت مناسبی خواهد بود تا ورزشکاران به 
بهترین شکل با استفاده از فضا و امکانات این مجموعه در جوار حرم مطهر 

رضوی به آمادگی برسند.
وی ادامه داد: همچنین در بخش های فرهنگی هم ظرفیت های زیادی 
برای همکاری هر دو مجموعه وجود خواهد داشت و می توان با برنامه ریزی 
فعالیت های خوبی انجام داد. امیدوارم با امضا تفاهم نامه همکاری مشترک 
بتوانیم در زمینه فرهنگی که تاکید بسیاری هم بر روی آن وجود دارد، از 

ظرفیت آستان قدس رضوی استفاده کنیم.
همچنین تاج فیروز در این دیدار با تقدیر از نگاه فدراسیون بدنسازی 
اندام به مسائل فرهنگی عنوان کرد: رشته بدنسازی و پررش  و پرورش 
اندام عالقه مندان بسیاری تحت پوشش خود دارد و از اقبال خوبی بین 
جوانان و نوجوانان برخوردار است و توجه به مسائل فرهنگی در این رشته 
یک ضرورت و مسئله ای مهم است. آستان قدس رضوی بر مبنای تعامل 
و همکاری ای که با تمام فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران دارد، آماده 
است تا با همکاری دو جانبه در مسائل مختلف کنار فدراسیون بدنسازی 

و پرورش اندام باشد.

انفورماتیک  کمیته  در  جوانان  دنیای  خبرنگار  انتصاب 
فدارسیون جودو

دکتر مجید احمد میرمحمدعلی به سمت مسئول کمیته انفورماتیک 
فدارسیون جودو منصوب شد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون 
جودو طی حکمی دکتر مجید احمد میرمحمدعلی را به سمت  مسئول کمیته 

انفورماتیک فدارسیون جودو منصوب کرد.
در حکم میرمحمدعلی آمده است:  امید است با بهره گیری از همه 
ظرفیت ها و تعاومل موثر با سایر کمیته ها ر انجام امور محوله موفق و 

موید باشید.

صحبت های تلخ قهرمان المپیک؛
بهترین جایزه من یک کارت هدیه 100 هزار 

تومانی بوده است
طی چند روز اخیر انتشار کلیپی تاسف آور که در آن قهرمان کرمانشاهی جودو 
ایران که سابقه قهرمانی المپیک ناشنوایان را نیز در کارنامه دارد در حال دستفروشی 

است بازتاب زیادی داشته که باعث شد تا گفتگویی با وی داشته باشیم.
کلیپی چند ثانیه ای از دستفروشی قهرمان المپیک ایران باعث تاسف اهالی ورزش 
بابت بی توجهی به وی شد. مسعود رستگار عضو کرمانشاهی تیم ملی جودوی کم 
شنوایان و ناشنوایان ایران است که دارنده مدال برنز المپیک در بخش تیمی بوده و 
چندی پیش در اوایل آبان نیز در فرانسه به همراه تیم ملی افتخارآفرینی کرد. وی برای 
گذران زندگی و ادامه فعالیت ورزشی اش روزها کاسبی کوچک خود را با دستفروشی 
دنبال می کند و شب ها تمرینات ورزشی خود را در رشته جودو دنبال می کند تا امیدوار 

باشد بار دیگر به افتخار بزرگی دست یافته و پرچم ایران را به اهتزاز در بیاورد.
مسعود رستگار در خصوص بازتاب ها به ویدیوی دستفروشی اش گفت: ۷ سال 
است که عضو تیم ملی کم شنوایان و ناشنوایان جودو ایران هستم. از ۱388 ورزش 
جودو را آغاز کردم و با تالش مکرر و دعای پدر و مادرم پس از سالها وارد تیم ملی 
شدم. مدت زیادی از کسب مدال برنزمان در کشور فرانسه نگذشته اما دریغ از حمایت 

و تقدیر از طرف مسئولین ورزش کشور و شهر خودم.
وی ادامه داد: در المپیک سامسون ترکیه هم مدال برنز راکسب کردیم اما متاسفانه 
سر کوچه خودمان در حال دستفروشی هستم، 5سال است به این شغل مشغول هستم 
و هیچ گونه توجهی اداره ورزش کرمانشاه به من نمی کنند، باالترین هدیه ایی که من 
دریافت کردم یک کارت هدیه ۱00 هزار تومانی بوده است. خدارا شاهد می گیریم 
برای دیدار و صحبت با رئیس اداره تربیت بدنی باید 2 ساعت انتظار و دوند گی کنم و 
متاسفانه زمانی هم که ایشان رامالقات می کنیم برخوردشان سرد است و اصال تحویل 
نمی گیرند. قبل از مسابقه برای یک دست لباس جودو رفتم و مشکل ام را مطرح کردم 

که توان خرید یک دست لباس را ندارم برای مسابقات اما اهمیتی ندادند.
قهرمان جودو ایران در ادامه از مشکالتش گفت: خواهرم سرطان دارد، مادرم 
تمرین  به  زمانی هم که  دارم و مستاجر هستیم و  برادر معلول  دارد و دو  دیابت 
بیشتر درآمدم را خرج  را کنار گاری میوه  فروشی ام می گذارم. نصف  آنها  می روم 
بیماری خواهرم می کنم و برای ورزش و هدف خودم نمی توانم هزینه کنم و توان 

مالی ام اجازه نمی دهد.

یوفا تهدید شد؛
پرز: بدانید با چه باشگاهی روبرو هستید!

فلورنتینو پرز رئیس رئال در اظهارنظری تند علیه الکساندر چفرین رئیس یوفا 
ضمن دفاع از سوپرلیگ گفت که یوفا باید بداند با چه باشگاهی رودرو شده است.

چند ماه قبل بود که ۱2 باشگاه معتبر اروپا در تصمیمی عجیب و هماهنگ 
اعالم کردند از عضویت در یوفا انصراف داده و به دنبال راه اندازی پروژه سوپرلیگ 
هستند. اما ۹ باشگاه خیلی زود تصمیم خود را تغییر داده و از این برنامه انصراف دادند. 
حاال نشریه نیویورک تایمز مدعی شد این ۹ باشگاه تعهدات قانونی الزم االجرا برای 

پیوستن مجدد به اتحادیه باشگاه های اروپا را امضا کرده اند.
در واقع این ۹ باشگاه که ابتدا پیوستن به پرژه سوپرلیگ اروپا را قبول کرده 
بودند، به این ترتیب رابطه خود با یوفا را بازسازی کرده و دوباره با این نهاد به همکاری 
پرداخته اند. مطابق انتظار نام سه باشگاه یوونتوس، رئال مادرید و بارسلونا در لیست 

باشگاه هایی که مجددا به این اتحادیه پیوستند وجود ندارند.
یوفا در ابتدا قصد جریمه رئال، بارسا و یوونتوس را داشت اما تا به اینجا در این 
امر شکست خورده و اکنون چشم امید به دادگاه اتحادیه اروپا دارد هرچند بسیاری 

معقدند خطری سه باشگاه ذکر شده را تهدید نمی کند.
فلورنتینو پرز در مجمع امروز باشگاه رئال مادرید و در حضور اعضای رسمی 
باشگاه ضمن دفاع مجدد از سوپرلیگ به یوفا حمله کرد و گفت:» سوپرلیگ صرفا 
یک رقابت جدید نیست بلکه فراتر از این حرف هاست. سوپرلیگ در تالش برای 
تغییر فوتبال است. اینکه باشگاه ها آزادانه مسلط بر سرنوشت خود باشند. در این 
پروژه، آزادی و فرپلی مالی تضمین خواهد کرد که باشگاه ها احترام گذشته را در 
مقابل باشگاه هایی که حمایت دولت ها را با خود دارند به دست بیاورند. پروژه ای 

که مانع هزینه های بی رویه یکسری از باشگاه ها خواهد شد.«
پرز ادامه داد:» علی رغم تالش برای مسمومیت و منحرف کردن اطالعات 
درست، این پروژه تنها در صورتی توسعه می یابد که با لیگ های ملی سازگار باشد. 
رئال مادرید و چلسی اگرچه ممکن است باورنکردنی به نظر برسد، اما هرگز در لیگ 
قهرمانان با هم روبرو نشده بودند)تا سال گذشته(. یوفا هر ایده ای را رد کرد، باشگاه 
ها تهدید شدند. رئیس یوفا بارها به روسای باشگاه ها توهین کرد. گویا همه چیز 
برای پایان دادن به سوپرلیگ ارزش داشت؛ فشار، تهدید... ولی باید به یوفا یادآوری 
کرد که رئال مادرید چه باشگاهی است. سانتیاگو برنابئو برای دو سال به خاطر نقش 
داشتن در ایجاد جام باشگاه های اروپا تهدید می شد. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.«
پرز در بخش دیگری از صجبت های خود به ادامه بازسازی ورزشگاه برنابئو 
اشاره کرد و گفت:» ساخت و ساز قبل از کرونا آغاز شد و در آن مقطع دشوار به 
کار ادامه دادیم. از هزاران کارگر تشکر می کنم که با تالش خود باعث شدند تا 
حاال امکان حضور تماشاگران در بازی ها وجود داشته باشد. برنابئو مایه افتخار شهر 
مادرید خواهد بود. فوتبال یکی از سخت ترین لحظات تاریخش را تجربه می کند.«
وضعیت رئال از بعد ورزشی:»  از نظر ورزشی یکی از موفق ترین لحظات 
تاریخ خود را سپری کردیم. در دوران کرونا در ورزشگاه دی استفانو قهرمان اللیگا 
شدیم. سال گذشته تا پایان برای دستیابی به اهداف تالش کردیم و در چمپیونزلیگ 
مقابل چلسی شکست خوردیم که قهرمان مسابقات شد. می خواهم از سه اسطوره 
باشگاه تجلیل کنم. اول از همه زین الدین زیدان، مردی که به عنوان بازیکن و مربی 
همیشه یک الگو بود. یک اسطوره برای فوتبال دنیا. سرجیو راموس، کاپیتان ابدی 
ما، بهترین مدافع تاریخ که ۱6 سال در رئال حضور داشت، مرد ال دسیما، یکی از 
بزرگترین نمادهای ما و اسطوره رئال مادرید و رافائل واران که به عنوان یک جوان 
آینده دار به این جا آمد و هجده جام برد. او محبت و تحسین همگی را برانگیخت. 
سه مرد بزرگ که تاریخچه ما را بزرگ تر کردند. همچنین باید از مارتین اودگارد یاد 

کنم که همیشه رفتار مناسبی داشت.«
خریدها و شرایط کنونی:» یک مدافع بزرگ همچون داوید آالبا را خریدیم 
که از یک باشگاه دوست یعنی بایرن مونیخ به ما ملحق شد. همین طور ادواردو 
کاماوینگا که یکی از آینده دارترین هافبک های حال حاضر فوتبال دنیاست. برخی 
بازیکنان قرضی هم برگشتند. پروسه بازسازی هم برای ایجاد ثبات آغاز شده است. 
هفت تن از بازیکنان ما در یورو حضور داشتند و چهار نفر در کوپا آمریکا. سه تای 
دیگر به المپیک رفتد. بهترین ها را در هر پست داریم و به همین خاطر دو بازیکن 
ما مدعی توپ طال هستند: کریم بنزما و لوکا مودریچ. همچنین تیبو کورتوا نامزد 
جایزه بهترین دروازه بان 202۱ شده است. پروژه ای داریم که توسط یکی از بهترین 
مربیان دنیا یعنی آنچلوتی رهبری می شود. کارلوی عزیز، به خانه ات خوش برگشتی.«

لستر 0-3 چلسی،
مقتدر و مهارنشدنی در صدر!

و  رسید  پیروزی 3-0  به  لستر  برابر  برتر  کامال  دیداری  در  چلسی 
جایگاهش در صدر جدول را مستحکم تر کرد.

در  لسترسیتی  گذشته)یکشنبه(  روز  انگلیس  برتر  لیگ  هفته ۱2  از 
خانه خود میزبانی از چلسی را برعهده داشت. لستر که فصل جاری در لیگ 
وضعیت خوبی ندارد و در رتبه ۱2 قرار دارد، باید برابر صدرنشین رقابت ها 

قرار می گرفت.
چلسی بازی را بهتر آغاز کرد و پس از چند موقعیتی که از دست داد، 

در دقیقه ۱4 به گل نخست خود رسید.
ضربه کرنر ارسالی بن چیلول را آنتونیو رودیگر با پروازی بلند و ضربه 
سری دیدنی به گل اول بازی تبدیل کرد تا چلسی که زردپوش شده بود، 

پیش بیفتد.
۱4 دقیقه بعد چلسی به گل دوم خود رسید. میهمان بر بازی مسلط بود 
و انگولو کانته توانسته حاشیه امنیت را بیشتر کند. او در میانه زمین توپ را 
از ریس جیمز گرفت و با سرعت به سمت دروازه لستر پیشروی کرد. ضربه 
پای چپ او از بیرون محوطه جریمه به زیبایی تبدیل به گل دوم چلسی 

شد.نیمه اول با برتری 0-2 چلسی به اتمام رسید.
چلسی در نیمه دوم نیز روی توپ و میدان مسلط بود و دقیقه 52 چیزی 
تا ثبت گل سوم فاصله نداشت اما شوت زمینی بن چیلول از بیرون محوطه 
جریمه را کاسپر اشمایکل با شیرجه ای مناسب و کف دست راهی کرنر کرد.

دقیقه 60 حرکت انفرادی و شوت عالی هادسون اودوی با اختالفی 
اندک از روی دروازه به بیرون رفت. دقیقه 63 شوت از راه دور سوماره را 
ادواردو مندی گلر چلسی از زیر تیر دروازه با سیوی استثنایی راهی کرنر کرد.

چلسی دقیقه ۷۱ به گل سوم رسید. حکیم زیاش از سمت راست و درون 
محوطه جریمه توپی را به دهانه دروازه ارسال کرد تا کریستین پولیسیچ با 
یک کنترل خوب و ضربه ای دقیق توپ را از بین پاهای اشمایکل وارد 

دروازه کند. هر دو بازیکن به تازگی وارد میدان شده بودند.
یک دقیقه بعد هادسون اودوی گل چهارم را زد که به دلیل آفساید 
مردود اعالم شد. در ادامه پولیسیچ و ریس جیمز نیز دو گل دیگر به ثمر 
رساندند که هر دو به درستی آفساید اعالم شد. در نهایت این بازی را چلسی 

0-3 برد و فاصله با سیتی موقتا به 6 امتیاز افزایش یافت.

با  ل  تبا فو رشناس  کا
در  ملی  تیم  عملکرد  تحلیل 
بازی با سوریه، صعود به جام 
را قطعی می داند و عقیده دارد  جهانی 
رقم  اتفاق  این  عراق  مقابل  بازی  در 

خواهد خورد.
مجید جاللی در خصوص شرایط 
تیم ملی ایران در بازی با سوریه و برتری 
در این بازی گفت: تیم ملی ایران بازی 
با سوریه را با 3 تغییر شروع کرد، این 3 
تغییر در نفرات بود و در پست های بازی 
اگر بخواهیم در نظر بگیریم 5 تغییر در 
طور  به  و  داشتیم  بازیکنان  پست های 
خلیل زاده  و  کنعانی زادگان  زوج  کلی 
به هماهنگی خوبی رسیدند و عملکرد 
و  زمین  لغزندگی  داشتند.  نقصی  کم 
داشتند  دوم  گل  از  بعد  که  اشتباهی 
دروازه  به سمت  باعث شد یک شوت 
دفاع  رفته خط  ولی روی هم  بیاید  ما 
خوب ظاهر شد و حتی محرمی نسبت 
به  خودش  از  کامل تری  بازی  قبل  به 

نمایش می گذارد.
وی افزود: در سمت چپ ما زوج 
سعی  که  داریم  را  امیری   - نورافکن 
دارند حریف را به خود مشغول کنند و 
نفوذی از این ناحیه نداشتیم و فقط یک 
بار اتفاق افتاد که منجر به ضربه پنالتی 
شد. امیری در ترکیب تیم ملی برای ما 
سمت  زوج  ولی  دارد  را  الماس  حکم 
راست ما یعنی محرمی و قلی زاده حکم 
محوریت حمالت ما را داشتند. احسان 
ما  سوم  هافبک  عنوان  به  صفی  حاج 
سعی دارد نزدیک به آزمون باشد ولی 
نیست  هماهنگ  بندی  زمان  نظر  از 
ولی همینکه پشت ضربه پنالتی ایستاد 
و گلزنی کرد باعث شد یک ریکاوری 
روحی - روانی برای بازگشت به روزهای 
آسیب  حاج صفی  باشد.  داشته  اوجش 
دیده بود و مدتی بیرون از زمین بود و 

این گل برایش خیلی خوب بود.
گل  مورد  در  فوتبال  کارشناس 
سردار آزمون گفت: این گل روی یک 
همکاری فوق العاده شکل گرفت. یک 
سوی  از  کننده  خیره  و  ناگهانی  پاس 
با  که  آزمون  سردار  و  امیری  وحید 
هم  توانست  خود  نظیر  بی  جایگیری 
برای ضربه نهایی خودش را آماده کند 
و هم حریف را کاماًل پشت سر خودش 
قرار دهد که این از بازیکنان تراز اول و 
حرفه ای بر می آید و ضربه نهایی را هم 

عالی و کم نقص به ثمر رساند.
چیزی  سوریه  داد:  ادامه  جاللی 
برای ارائه مقابل ایران نداشت و تهدیدی 
برای ما نبود ولی بعد از گل دوم به نوعی 
می شود گفت آنها همه چیز را از دست 
دفاعی  از الک  مقداری  و  دیدند  رفته 
خارج شدند و توانستند فشاری به خط 
دفاع ایران وارد کنند ولی به طور کل 
و  است  مسلط  بازی  به  کاماًل  ما  تیم 

وسط  آن  عزت اللهی  و  نوراللهی  آنجا 
ایجاد  ما  دفاع  برای خط  امنیت خوبی 
کردند و بچه های ما به راحتی کارشان 
را انجام می دهند. ما از لحاظ تاکتیکی 
بازی های  که  کردیم  را  کاری  همان 
انجام می دادیم ولی همین برای  قبلی 
مقابله با حریفان ما کفایت می کند چرا 
که آنها چیزی برای ارائه ندارند و خود 
سوریه  تیم  می دانند.  باخته  پیش  از  را 
چیزی مقابل ما برای ارائه نداشت و ما 
با تنظیم فواصل خطوط و بازی منظم 
عملکرد کم نقصی ارائه دادیم و شاید 
فقط حاج صفی باشد که کمی دیر به 
سردار آزمون می رسد که این هم رفع 

شود بدون مشکل بازی می کنیم.
تعویض های  گفت:  ادامه  در  وی 
اسکوچیچ در این بازی کاماًل در خدمت 
تیم و بهبود روند تیم بود و به موقع و 
به درستی انجام شد و توانستیم بازی را 
کنترل و مدیریت کنیم. تیم حریف به 

طور کامل از جریان بازی خارج شد و 
حتی یک بار هم در نبردهای فیزیکی 
و یک به یک نتوانستند بازیکنان ما را 
باعث  ما  بازی  و قدرت  شکست دهند 
نداشته  اندام  عرض  برای  مجالی  شد 
باشند. ما با عملکرد خوب خط هافبک 
از لحاظ دوندگی و خالقیت و هماهنگی 
توانستیم نبض بازی را در دست بگیریم 
و باید بابت داشتن چنین تیم خوبی به 

مردم ایران تبریک بگویم.
جاللی در مورد سرنوشت صعود به 
جام جهانی توضیح داد: با این تیمی که 
من می بینم از همین االن می توانیم جشن 
صعود بگیریم و خودمان را در جام جهانی 
قطر ببینیم ولی اگر به دنبال قطعی شدن 
این مورد هستید ما صد در صد به نظرم در 
بازی با با عراق در تهران این اتفاق را رقم 
می زنیم و صعودمان را قطعی می کنیم و 
با قدرتی که از تیم می بینم این اتفاق به 

دیدارهای بعدی موکول نخواهد شد.

بابت داشتن چنین تیم خوبی به مردم ایران تبریک می گویم؛

مجید جاللی: از همین االن خودمان را در جام جهانی قطر ببینیم!

به نظر می رسد که تجربه حضور 
هواداران در استادیوم پس از گذشت 22 
ماه، منفی بوده و مسئولین برگزار کننده 
دیدار استقالل و نساجی نمره قبولی را 

کسب نمی کنند.
روز جمعه گذشته و پس از سپری 
شدن 22 ماه، باالخره هواداران فوتبال در 
ایران توانستند پای به استادیوم بگذارند و 
یک مسابقه لیگ برتر را از نزدیک تماشا 
کنند. دیدار استقالل و نساجی با حضور 
به  و  هواداران  نفری  هزار  و 5  محدود 
شکل آزمایشی برگزار شد تا بسترهای 
بازی  در  تماشاگران  حضور  برای  الزم 
نظر  به  اما  فراهم شود  نیز  بعدی  های 
می رسد تجربه دیدار روز جمعه گذشته، 
آنقدرها هم خوب و مثبت نبوده و ممکن 
است باز شدن تمامی استادیوم ها باز هم 
به تعویق بیفتد چرا که  مسئول کمیته 
برگزاری مسابقات لیگ برتر از نارضایتی 
بابت تجربه دیدار جمعه سخن به زبان 

آورده است.
و  استقالل  دیدار  برگزاری  نحوه 
نساجی را می توان به عنوان یک آیینه 
انواع و اقسام بی نظمی ها  از  تمام قد 
بابت مدیریت یک مسابقه فوتبال مثال 
زد. برای بررسی این موضوع باید کمی 
به عقب برگردیم. جایی که دکتر نوروزی 
ورزشی  و  پزشکی  فدراسیون  رییس 
اعالم کرد در حال تالش برای دریافت 
مجوزهای الزم جهت حضور تماشاگران 
در استادیوم ها هستند. این مسئله باعث 
شد تا باشگاه استقالل از تعطیالت فیفا 
دی استفاده کرده و رایزنی هایش را آغاز 
از حضور  برابر نساجی  تا در دیدار  کند 
هوادارانش بهره ببرد که البته این اتفاق 
با فراز و نشیب های زیادی همراه شد که 

در زیر به آن می پردازیم.
به  کشور  وزارت  اینکه  از  پس 
وزارت ورزش در زمینه حضور هواداران 
در استادیوم ها چراغ سبز نشان داد، نامه 
برای حضور  ها  استقاللی  نگاری های 
هوادارانشان آغاز شد. یک روز پیش از 
دیدار با نساجی، اعالم شد که قرار است 
به صورت محدود و آزمایشی، برای این 
دیدار بلیط فروشی انجام شود. خبری که 
بارها تأیید و تکذیب شد و آنگونه که در 
خبرها آمده بود، سازمان لیگ در انتظار 

صدور مجوز از سوی ستاد ملی کرونا و 
شورای تأمین بوده است تا خبر حضور 
هواداران در ورزشگاه را اعالم کند. پس 
از مخالفت هایی که با حضور هواداران 
صادر  الزم  مجوزهای  نهایت  در  شد، 
هزار   5 حضور  با  دیدار  این  تا  گردید 

تماشاگر برگزار شود.
آغاز  از  پیش  ساعاتی  تا  خبر  این 
صورت  به  نساجی  و  استقالل  جدال 
تأیید  مربوطه  مقامات  سوی  از  رسمی 
نشده بود و همین مسئله سبب گردید تا 
بسیاری از هواداران دو تیم در وضعیت 
اینکه  از  جدا  بگیرند.  قرار  بالتکلیفی 
مسافتی چند  باید  قائمشهری  هواداران 
کردند،  می  طی  تهران  تا  را  ساعته 
هواداران شهرستانی استقالل نیز امیدوار 
به حضور در استادیوم بودند اما هیچ مرجع 
رسمی تأیید نکرد که آنها حق حضور در 
استادیوم را دارند. این بی نظمی ها سبب 
شد تا باالخره در روز بازی، اعالم شود که 
5 هزار تماشاگر قادر به حضور در استادیوم 
هستند که از طریق وب سایت سازمان 
لیگ قادر به تهیه بلیط خواهند بود. خبری 
که رسانه رسمی استقالل در فاصله کمتر 
از 4 ساعت تا آغاز بازی آن را اعالم کرد.
خرید بلیط از سامانه بلیط فروشی 
نیز خود یک معضل بزرگی را ایجاد کرد. 
بسیاری از هواداران ساعت ها منتظر باز 
شدن وب سایت مربوطه بودند تا موفق 
بلیط شوند. وب سایتی که در  به تهیه 
فصول گذشته نیز اقدام به بلیط فروشی 
می کرد، با کندی عجیبی همراه بود و در 
صفحه مربوط به بلیط فروشی، هیچ بازی 
ای برای خرید بلیط وجود ندارد. امکان 

تهیه بلیط تا 3 ساعت پیش از آغاز بازی 
وجود نداشت و تقریبا از ساعت ۱5 روز 
جمعه گذشته بود که زمینه خرید بلیط از 
هجوم  شد.  فراهم  مربوطه  سایت  وب 
گسترده تماشاگران به این سامانه باعث 
گردید تا سایت بلیط فروشی یا از دسترس 
خارج شده یا قادر به ارائه سرویس دهی 
به هواداران نباشد. کندی این سامانه نیز 
یکی از مشکالتی بود که نشان می داد 
سازمان لیگ هنوز برای حضور هواداران 

به خوبی آماده نشده است.
که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این 
بسیاری از تماشاگران ساعت ها پشت 
درب های استادیوم آزادی منتظر خرید 
مربوطه  سامانه  اندازی  راه  و  بلیط 
بودند. از آنجایی که امکان خرید بلیط 
نبود،  فراهم  بازی  از  پیش  ساعاتی  تا 
هواداران به گمان امکان خرید حضوری 
به سمت استادیوم آزادی هجوم بردند 
ایجاد  را  مشکالتی  نیز  مسئله  این  و 
فاصله ۹0 دقیقه  نهایت و در  کرد. در 
هواداران  پرتعداد  حضور  بازی،  آغاز  تا 
پشت درب های استادیوم سبب تجمع 
شدیدی شد که اکثر آن های پروتکل 
های بهداشتی و پیش شرط های الزم 

را رعایت نکرده بودند.
باالی  تجمع  از  و پس  نهایت  در 
تماشاگران، نیروهای امنیتی درب های 
هجوم  با  که  کردند  باز  را  استادیوم 
ورودی  های  گیت  سمت  به  هواداران 
ورزشگاه آزادی همراه بود. این اتفاق در 
حالی رخ داد که گفته می شد در هر بخش 
از استادیوم، به صورت کامال محدود بلیط 
قادر  تماشاگران  و  شد  خواهد  فروشی 

نخواهند بود که در یک نقطه تجمع کرده 
و اصطالحا نزدیک به هم بنشینند. اما در 
عمل این اتفاق رخ نداد و بخش هایی از 
استادیوم که قرار بود بلیط فروشی شود 
خالی بود و هواداران نیز روبروی جایگاه 
و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

حضور پیدا کردند.
نکته تأسف بار دیگر که تا آستانه 
پیش  نیز  بزرگ  بحران  یک  به  تبدیل 
رفت، نحوه باز کردن درب های استادیوم 
باز  آزادی بود. تجمع شدید هواداران و 
شدن یکباره درب های ورودی باعث شد 
تا هواداران استقالل روی زمین افتاده و 
صحنه های ناراحت کننده ای رخ دهد 
که خود می توانست به یک فاجعه بزرگ 
تبدیل شود. تصاویری که از تماشاگران 
و  افتاده  منتشر شده که روی همدیگر 
است  زده  رقم  را  عجیبی  های  صحنه 
که می توانست یک فاجعه را رقم بزند. 
نکته دیگر اینکه بسیاری از تماشاگران 
حاضر در استادیوم در گفتگو با خبرنگاران 
اعالم کرده بودند بدون خرید بلیط وارد 

استادیوم شده اند.
به هر شکل چیزی که مشخص 
است، سازمان لیگ به همراه نیروهای 
دیدار  کننده  برگزار  مسئولین  و  امنیتی 
نمره  وجه  به هیچ  نساجی،  و  استقالل 
اطالع  نحوه  از  نکردند.  دریافت  قبولی 
تا  گرفته،  هواداران  بابت حضور  رسانی 
سایت بلیط فروشی، باز شدن درب های 
استادیوم، عدم ایجاد نظم و انضباط در 
فاصله  رعایت  برای  تالش  و  ورزشگاه 
گذاری اجتماعی، عدم هدایت هواداران به 
تمامی بخش های استادیوم و جلوگیری 
از تراکم آنها در یک نقطه، عدم سخت 
گیری های الزم برای ورود هوادارانی که 
دو دوز واکسن را تزریق کرده اند، همه 
منفی نخستین تجربه  نکات  از  و همه 
حضور هواداران در استادیوم پس از 22 
ماه بود که نشان می دهد هنوز سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال آن زیر ساخت 
های الزم را برای حضور تماشاگران در 
اختیار ندارند و شاید همین تجربه منفی 
روز گذشته باعث شد تا سهیل مهدی 
برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  مسئول 
اعالم کند که هیچ تضمینی برای ورود 
هواداران در بازی های بعدی وجود ندارد.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

بازگشت هوادارن به ورزشگاه پس از 22 ماه؛

نمره صفر برای برگزار کنندگان لیگ برتر!

مسووالن باشگاه پرسپولیس مطالبات 
اما  کرده اند  پرداخت  را  خود  اسبق  سرمربی 
هنوز این پول به طور کامل به حساب »گابریل 
کالدرون« ننشسته تا همچنان پنجره نقل و 
انتقاالتی باشگاه در مقطعی حساس بسته باشد.

مسووالن باشگاه پرسپولیس پس از ماه ها 
تالش توانستند مبلغ مطالبات گابریل کالدرون 
سرمربی اسبق آرژانتینی این باشگاه را تهیه کنند 
و از دو هفته پیش ارسال مطالبات به حساب این 
مربی و دستیارش خواکین آغاز شده است اما 
هفته هنوز این پول به صورت کامل به حساب 

این مربی ننشسته است.
نکته ویژه در این میان این است که باز 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی در گرو پرداخت 
پرسپولیس  است.  خواکین  و  کالدرون  پول 
فرصت زیادی را در نقل و انتقاالت به خاطر 
بسته بودن پنجره از دست داد. این در حالی بود 
که به عقیده خیلی از کارشناسان پرسپولیس نیاز 
مبرم به جذب یک مهاجم و حتی یک هافبک 

بازی ساز خارجی داشت.
در این میان نیز دو ملی پوش تاجیکستانی 
نیز برای حضور در پرسپولیس حدود دو هفته ای 
است که در تهران هستند اما در آستانه هفته 
ششم و شروع دوباره لیگ هنوز قرارداد آنها نیز 
منعقد نشده است و این بازیکنان هم بالتکلیف 
هستند. به همین خاطر این 2 بازیکن حتی دیدار 

با مس رفسنجان را از دست دادند.
با این حال نکته ویژه این است که چرا با 
وجود گذشت حدود 2 هفته از اعالم آغاز انتقال 
پول به حساب این مربی و دستیارش هنوز 
دریافت پول به صورت کامل اعالم نشده است.
این مرتبه اولی نیست که پرسپولیس با 
این مشکل دست و پنجه نرم می کند و بارها 
در پرونده هایی مانند پرونده برانکو و دستیارانش، 
ماریو بودیمیر با مشکل انتقال پول مواجه بوده 
اما معلوم نیست مسووالن باشگاه از چه طریقی 
اقدام کرده اند که روند انتقال پول به حساب 

کالدرون طوالنی شده است.

نکته مهم این است که هر چند دیر اما 
مطالبات کالدرون و خواکین به آنها پرداخت 
شده است و این پرونده نیز دیر یا زود بسته 
اما پرسپولیس در آستانه یک دیدار  می شود 
خارجی  جدید  بازیکن  دو  از حضور  حساس 

خود محروم ماند.
تیم فوتبال پرسپولیس که هم اکنون با 8 
امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ قرار 
دارد، در سه دیدار اخیر خود تنها توانسته دو امتیاز 
کسب کند. سرخپوشان روز گذشته نیز با تساوی 
یک بر یک برابر مس رفسنجان متوقف شدند.

***
دیدار پرسپولیس و صنعت نفت با حضور 

تماشاگران برگزار می شود
گفت:  پرسپولیس،  باشگاه  سرپرست 
ورزشگاه حضور  در  هواداران  هم  چهارشنبه 
خواهند یافت و هم تبلیغات محیطی توسط 

باشگاه انجام می شود.
سیدمجید صدری در گفت وگویی اظهار 

داشت: روز گذشته )شنبه( در وزارت ورزش 
نشست خیلی خوبی را برای بررسی پاره ای 
موضوعات و هماهنگی ها داشتیم که بسیار 

مثمرثمر بود.
وی ادامه داد: خوشحال هستیم که اعالم 
کنیم چهارشنبه این هفته، در دیدار با صنعت 
نفت آبادان، بار دیگر هواداران پرشور پرسپولیس 
را در ورزشگاه در کنار تیم خواهیم دید و این 

بازی با حضور تماشاگران انجام خواهد شد.
صدری گفت: همچنین در این مسابقه 
برای اولین بار و در اجرای تبلیغات محیطی 
بازی خانگی پرسپولیس، توسط خود باشگاه 

انجام خواهد شد.
اطالعات  گفت:  پرسپولیس  سرپرست 
تکمیلی و جزییات این موارد در روزهای آینده 

به اطالع هواداران خواهد رسید.
تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه از 
ساعت ۱8 در هفته ششم لیگ برتر به مصاف 

نفت آبادان خواهد رفت.

پرسپولیس و کالدرون؛ گذری به راه های نرفته
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نهاد  کتابخوانی  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاونت   
با  »ارتباط  فعال شدن سامانه  از  کتابخانه های عمومی کشور 
به  متصل  عمومی  کتابخانه های  پرتال های  همه  در  کتابدار« 

سامانه مدیریت خبر داد.
نهاد  اطالع رسانی  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کتابخانه های عمومی کشور، سامانه »ارتباط با کتابدار« با هدف 
توسعه خدمات غیرحضوری در کتابخانه های عمومی و بهبود 
و ارتقاء روند ارائه خدمات مرجع مجازی، در تمامی پرتال های 
به سامانه مدیریت کتابخانه ها  کتابخانه های عمومی متصل 

)سامان( فعال شد.
از این قابلیت جدید، کاربران سامان و اعضاء  با استفاده 
کتابخانه های عمومی می توانند پرسش ها و درخواست های خود 
را برای کتابداران کتابخانه ارسال کنند و در کوتاه ترین زمان 
ممکن، پاسخ پرسش های خود را دریافت کنند. بهبود ارتباط با 
اعضاء کتابخانه های عمومی، ارتقاء قابلیت های خدماتی کتابخانه ها 
در محیط نرم افزاری سامان، بهبود روند تعامل کتابداران و اعضاء 

کتابخانه و توسعه خدمات مرجع مجازی از جمله اهداف این 
سامانه جدید است.

»پرسش از کتابدار«، »درخواست معرفی کتاب«، »درخواست 
پستی کتاب«، »درخواست مقاله«، »پیشنهاد و انتقاد«، »پیگیری 
درخواست ها« و »امکان ارسال و اعالم خطاهای فنی سامانه به 
کارشناسان ذی ربط« از جمله قابلیت های در نظر گرفته شده در 

سامانه »ارتباط با کتابدار« است.
گفتنی است ایجاد و توسعه خدمات جدید، ارتقاء و به روزرسانی 
خدمات موجود، از جمله اقدامات مستمر و اهداف معاونت توسعه 
کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی است. با توجه به اتصال تمامی 
کتابخانه های عمومی به نرم افزار یکپارچه سامانه مدیریت سامان، 
این زیرساخت برای ارائه یکی از اساسی ترین خدمات کتابخانه ای 
یعنی خدمات مرجع و پرسش و پاسخ آنالین ارتقاء یافته و بر 
این اساس، با همکاری ادارات کل فناوری اطالعات و توسعه 
کتابخانه ها، امکان ارتباط کاربران و اعضاء کتابخانه با کتابداران 

در سامانه مدیریت فراهم شده است.

سامانه »ارتباط با کتابدار« در کتابخانه های عمومی فعال شد

صنایع خالق  پژوهشگر   
و مدرس دانشگاه با بیان اینکه 
خالقیت در بستر مطالعه و آگاهی 
معنا پیدا می کند و شکل می گیرد، گفت: 
با  نشر  صنعت  توسعه  و  مطالعه  میزان 
تجارت  و  »اقتصادخالق«  توسعه  و  رشد 

»صنایع فرهنگی« رابطه مستقیم دارد.
جوانان حجت اهلل  دنیای  گزارش  به 
مرادخانی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
نشر  جایگاه صنعت  و  اهمیت  درباره  ایرنا 
اظهار داشت: محصوالت  و جایگاه کتاب 
صنعت نشر، شامل انواع کتاب ها و رسانه های 
هنر  حوزه  صنایع دستی،  کنار  در  مکتوب 
و صنعت فیلم و رسانه، یکی از مهمترین 
جهان  در  خالق  صنایع  اصلی  گروه های 
است؛ کاهش میزان مطالعه و عدم توسعه 
صنعت نشر، با رکود صنایع خالق و تجارت 
صنایع فرهنگی رابطه مستقیم دارد. خالقیت 
ناآگاهی شکل  نیست که در بطن  چیزی 
بگیرد، بلکه در ضمیر و بستر آگاهی ابعاد و 

توسعه پیدا می کند.
پژوهشگر صنایع خالق افزود: طبق آمار 
ساالنه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان 
ملل متحد )آنکتاد(،  ۷ درصد تجارت جهانی، 
را  صادارت و واردات صنایع خالق جهان 
شامل می شود. آلمان به عنوان اقتصاد برتر 
با بیش از 4 میلیارد دالر صادرات و  اروپا 
چین یکی از دو قدرت  برتر اقتصادی جهان 
با 3 میلیارد دالر صادرات در صدر  تجارت 
می دهد  نشان  که  دارند  قرار  نشر  صنعت 
آموزش و نشر در کشورهای توسعه یافته 
صرف شعار نیست، بر همین اساس تفاوت 
و تمایز در سرانه مطالعه در این کشورها هم 
با جوامعی که فقط از توسعه حرف می زنند و 
درجا می زنند، با فاصله معناداری و به وضوح 

قابل تشخیص است.
وی رویکرد بهینه و استفاده آگاهانه از 
خالقیت را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی 
گفت:  و  دانست  ضروری  خالق  صنایع 
محصوالت  تولید  رویکرد  همین  مطابق 
خالق فرهنگی در کره جنوبی در چند دهه 

تولید  بزرگ  باعث شده شرکت های  اخیر 
سرمایه گذاری  با  سریال  و  فیلم  پخش  و 
گسترده، استودیوهای مجهز در این کشور 
 Squid( ایجاد کنند. سریال بازی مرکب
Game( که به بازی های بومی و سنتی 
از مولفه های فرهنگی این کشور اشاره دارد 
و با استقبال جهانی مواجه شده است نمونه 

روشنی از همین رویکرد است.
آگاهی، تاب آوری و توسعه پایدار 
الزمه رشد و بالندگی جامعه است

مرادخانی مطالعه، آگاهی، تاب آوری و 
توسعه پایدار را الزمه رشد و بالندگی جامعه 
رشد  بالندگی،  این  آفت  افزود:  و  دانست 
توهم ِآگاهی است که به مراتب خطرناک تر 
از جهل است و علت اصلی آن هم کاهش 
و  نابلدی  است،  جامعه  در  مطالعه  میزان 
ناآگاهی یک مصیبت است، اما توهم آگاهی 
و  بیشتر  بسیار  ابعاد  و  اعماق  با  مصیبتی 

آسیب زاتر است.
پژوهش  توسعه  بر  دانشگاه  مدرس 
و  صنایع دستی  حوزه  در  انتشارات  و 
هنرهای سنتی تاکید کرد و گفت: متولی اصلی 
توسعه انتشارات حوزه صنایع دستی، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
است که پژوهشگاه تخصصی این وزارتخانه 
باید مطالعه و پژوهش در این حوزه را مورد 
توجه ویژه قرار دهد و نتایج این مطالعات 
را در قالب کتاب منتشر و در اختیار سایر 

محققان قرار دهد.

پیش  دهه  دو  از  داشت:  اظهار  وی 
و  صبوری  تجلی  -که  تاب آوری  مفهوم 
و  مدیریت  ادبیات  در   ، است-  شکیبایی 
است.  وارد شده  پایدار  توسعه  برنامه ریزی 
آموزش  روند  در  تاب آوری  و  شکیبایی 
هنرهای سنتی به صورت جدی و همیشه 
بوده و هست، که البته در جامعه ما یا کمتر 
به آن پرداخته شده یا از پرکاربردی نابجا، 

نخ نما شده است.
باید توجه داشت که جامعه  تاب آور به 
توسعه پایدار می رسد، تاب آوری به جامعه 
به ویژه در زمان مواجهه با سختی بحران، 
گروه  می دهد،  را  تغییرات  پذیرش  امکان 
های اجتماعی را به حرکت رو به جلو سوق 
می دهد، که در جامعه ما کمتر دیده می شود، 
زیرا این مفهوم در جامعه ما آموزش داده نشده 
و تمرین هم نشده است. همین ظرفیت نهفته 
در آموزش هنرهای سنتی بیانگر ضرورت و 
هنرهای  و  دستی  آموزش صنایع  اهمیت 

سنتی است.
معرفی کتاب حوزه صنایع دستی/ 
توجه به مشتری مداری در صنایع 

خالق 
و  کتاب  هفته  به  اشاره  با  مرادخانی 
کتابخوانی )24 تا 30 آبان( با معرفی سه 
عنوان کتاب توضیح داد: معرفت شناسی آثار 
بنی اردالن  اسماعیل  دکتر  نوشته  صناعی 
از انتشارات سوره مهر از کتاب های موجز 
است که در حوزه آثار صناعی به مباحث 

علمی و معرفتی که در طول تاریخ صنایع 
دستی و هنرهای سنتی ایران مبتنی بر آن 
جهان بینی شکل گرفته، تولید و تکثیر شده 
پرداخته شده است؛ مقوله ای که امروزه این 
روزها از آن کمتر یاد می شود. امروزه وقتی 
از صنایع دستی صحبت می شود بیشتر »آیا 
هنر است یا نیست« مطرح می شود و مباحث 

واجد ارزش در آن وجود ندارد.
پژوهشگر صنایع خالق همچنین کتاب 
راهنمای صنایع اسالمی نوشته موریس  اسون 
انتشارات  از  فریار  عبداهلل  ترجمه  دیماند، 
شرکت علمی و فرهنگی را از کتاب های مهم 
حوزه هنرهای سنتی دانست و گفت: این اثر 
به تاریخ اسالم و منابع صنایع اسالمی اشاره 
و به خصوصیات صنایع اسالمی می پردازد؛ 
و  موزه ها  در  موجود  نمونه های  همچنین 
مجموعه های مهم جهان را معرفی و درباره 
انواع هنر و صنعت کشورهای اسالمی از 
گچ بری،  سنگ تراشی،  نگارگری،  نقاشی، 
سفال گری،  تا  خاتم کاری  و  منبت کاری 
لعاب کاری، میناکاری و قالی بافی به صورت 

مفصل توضیح می دهد.
این  داد: در  دانشگاه توضیح  مدرس 
کتاب بیش از 2۱0 تصویر از آثار مختلف از 
آثار هنر اسالمی آورده شده و درباره گذشته 
ایرانیان  که  آثاری  و  ایران  مردم  هنری 
کرده اند،  خلق  چوب  و  گل  و  سنگ  با 
توضیح می دهد که می تواند منبع معتبری 
برای دانشجویان، محققان و پژوهشگران 

صنایع دستی و هنر اسالمی باشد.
یادگیری  ضرورت  به  مرادخانی 
بازاریابی و مشتری مداری برای همه فعاالن 
صنایع خالق تاکید کرد و گفت: کتاب تست 
مامان اثر راب فیتز پاتریک ترجمه ابوالفضل 
طاهریان ریزی از نشر طاهریان را پیشنهاد 
می کنم هر هنرمند و فعالی که قصد دارد 
در حوزه صنایع خالق، کسب و کار خود را 
راه اندازی کند بخواند. این کتاب کاربردی و 
مفید به زبان ساده یاد می دهد صاحبان کسب 
وکار برای جذب و فروش بیشتر، با مشتریان 

محصوالت خود چگونه رفتار کنند.

رابطه مستقیم توسعه صنعت نشر با رشد »اقتصاد خالق«

داغ تو دلنشین در بازار کتاب
دومیـن مجموعـه شـعر اردالن 
صامتـی با عنوان »داغ تو دلنشـین« 

توسـط نشـر نزدیک تر منتشـر شـد.
شـامل  کـه  مجموعـه  یـن  ا
شـاعر  ایـن  قطعه هـای  و  غزل هـا 
اسـت در فضایی نئوکالسیک سروده 
شـده و عمـده  مضامین آن عشـق و 

عرفـان و اجتمـاع اسـت.
صامتی در شـعرهای این کتاب 
ضمـن توجـه به سـنت های پیشـین 

غزل نویسـی از خالقیت هـای معاصـر نیـز غافل نبوده اسـت.
صامتی خود را به عنوان شـاعری کالسـیک در این مجموعه معرفی 
می کنـد. فضـای شـعرها به سـمت فضاهای تثبیت شـده شـعر کالسـیک 
اسـت؛ اما هوشـمندی شـاعر در بهر ه گیری از مضامین و دغدغه های تازه 

ایـن مجموعه را بـرای مخاطـب خواندنی می کند.
توسـط  نسـخه   500 شـمارگان  در  دلنشـین«  تـو  »داغ  کتـاب   
»نزدیک تر« منتشـر شـده و با اسـتقبال خوب مخاطبان همراه شـده است.

»زندگی جمع وجور اّما پرشور« در بازار کتاب
جمع وجـور  »زندگـی  کتـاب 
تنـی  کور نوشـته  پرشـور«  ّمـا  ا
بـه  نواپـور  نـورا  ترجمـه  بـا  کارور 

فـت. یا ه  ا ر کتاب فروشـی ها 
 کتـاب »زندگی جمع وجـور اّما 
پرشـور« بـا عنـوان فرعـی »چگونه 
بیشـتری  ارمغـان  زیسـتن  سـاده 
نوشـته  داشـت«  خواهـد  برایمـان 
کورتنـی کارور و با ترجمه نورا نواپور 

منتشـر شـد.
کـه  آمـده  ناشـر  توضیـح  در 
نویسـنده کتـاب »زندگـی جمع وجور 
اّمـا پرشـور«، زندگـی شـلوغ و پـر 

تنشـی داشـت؛ شـبانه روز کار می کرد و می دوید و رنگ آرامش را نمی دید. 
امـا ناگهـان یـک روز، زنـگ خطـری جـدی برایش به صـدا درآمـد: ابتال 

بـه بیمـاری ام  اس.
همیـن اتفـاق، کارور را از خواب غفلتـی عمیق بیدار کرد و او را بر آن 
داشـت تا زندگی اش را از نو بسـازد؛ کتاب »زندگی جمع وجور اّما پرشـور« 
ماحصـل همین سـیر و سـلوک کارور اسـت و نشـان می دهـد چگونه او از 
یـک آدم بیمـار و گرفتـار، تبدیـل شـد بـه یک فـرد سـالم و آرام که همه  
زوائـد اطرافـش را دور ریختـه و بـرای خود آرامش و عشـق و سـبکبالی را 
بـه ارمغان آورده اسـت. حـاال کارور در زمینه  مینی مالیسـم یکی از بهترین 
بالگرهـای دنیاسـت و چهـره  اصلی مقـاالت، پادکسـت ها و مصاحبه های 
بی شـماری بـا موضـوع ساده زیسـتی. او همچنیـن خالـق چالـش »پـروژه  
333« بـا پیروی از فلسـفه  مینی مالیسـم اسـت کـه طرفـداران فراوانی در 

سراسـر جهـان دارد و در همیـن کتـاب هم به آن پرداخته شـده اسـت.
در بخشـی از کتـاب می خوانیـم: »ام اس انتخـاب مـن نبـود امـا بـه 
یقیـن آنچـه را کـه وارد بدنـم می کردم، داروهـا و غذایی را کـه می خوردم 
و هرآنچـه بـه آن فکـر می کـردم، بـه انتخاب خـودم بود. من یـک قربانی 
یـا یـک تماشـاچی بی خبـر از همه جـا نبـودم. خیلـی زود درک کـردم کـه 
مسـئول ابتالیـم بـه ام اس نبـودم؛ بلکه نسـبت به آن مسـئولیت داشـتم. 
پـس از تحمـل یک سـال تزریـق که حالـم را از عوارض خـود ام اس هم 
بدتـر می کـرد، بـا اعضای خانواده و پزشـکم مشـورت کردم تا مگر بشـود 
داروهـا را عـوض کنـم. همـه در ابتـدای کار یکصـدا گفتنـد نـه؛ امـا مـن 
می دانسـتم که این پاسـخ ریشـه در ترسشـان دارد. آنها از عوارض جانبی 
و اینکـه می توانـد مرگبـار باشـد، می ترسـیدند. مـن هـم ترس داشـتم؛ اما 
تـرس مـن از چیـز دیگـری بـود، از اینکه می دیـدم دارم خـود زندگی را از 
دسـت می دهـم. تزریـق اینترفـرون باعـث ایجـاد درد در بدنـم می شـد و 
مغـزم را گنـگ می کـرد. بـه زور می توانسـتم دختـرم را در انجـام تکالیف 
کالس چهـارم همراهـی کنـم و خسـته تر از آن بودم که بتوانم به باشـگاه 
ورزشـی بـروم. در نتیجه احسـاس می کـردم تبدیل به تکه زباله ای شـده ام 
کـه در گوشـه ای افتـاده و وقتـی چنیـن حسـی را به مدت طوالنـی تجربه 

کنیـد رفتارتـان بـا اطرافیـان هم همین قـدر چرند خواهد شـد.«
کتـاب »زندگـی جمـع و جور اّما پرشـور« نوشـته کورتنـی کارور، در 
2۷2 صفحـه، بـه قیمـت ۷0 هـزار تومـان، در قطع رقعی، جلد شـومیز و با 

ترجمـه نورا نواپور، از سـوی نشـر خزه منتشـر شـد.
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»عجب کتابی« جایزه کتاب ملی آمریکا را برد
»جایزه کتاب ملی آمریکا« برندگان سال 202۱ خود را در پنج شاخه ادبیات 
داستانی و غیرداستانی، شعر، آثار ترجمه شده و ادبیات نوجوان شناخت و جایزه بهترین اثر 

داستانی به رمان »عجب کتابی« رسید.   
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه اطالع رسانی لیترری هاب، برندگان 
دوره حاضر از جایزه کتاب ملی آمریکا طی یک مراسم دیجیتال در شاخه های مختلف 

اعالم شدند.
رمان عجب کتابی )Hell of a Book( نوشته جیسون مات با سبقت گرفتن 
از رقبایی چون سرزمین ابر فاخته )Cloud Cuckoo Land( نوشته آنتونی دوئر، 
ماتریکس )Matrix( اثر لورن گراف، زوری )Zorrie( از لری هانت و پیامبران 
)The Prophets( نوشته رابرت جونز جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش ادبیات 

داستانی را کسب کرد.
کتاب هر آنچه بر دوش می کشید )All That She Carried( نوشته تیا 
مایلز در بخش ادبیات غیرداستانی با پشت سر گذاشتن آثاری چون حنیف عبدالرقیب با 
 A Little( کتاب شیطان کوچک در آمریکا: یادداشت هایی در تحسین اجرای سیاهان
 ،)Devil in America: Notes in Praise of Black Performance
 Running( لوکاس بسیر با کتاب تمام شدن: در جست وجوی آب در دشت های مرتفع
Out: In Search of Water on the High Plains(، گریس ام. چو با به 
طعم جنگ )Tastes Like War: A Memoir(، نیکول یوستاس با پوشیده در 
 Covered with Night:( شب: داستانی از کشتار و عدالت قومی در آمریکای نوپا
 A Story of Murder and Indigenous Justice in Early

America( کتاب برگزیده سال شد.
 )Floaters( از جمع پنج رقیب نهایی برای جایزه بهترین شعر، شعر اجسام شناور
 Winter in( در سوکچو  زمستان  و  رسید  نهایی  جایزه  به  اسپادا  مارتین  نوشته 
Sokcho( نوشته الیسا شوآ دوساپین از زبان فرانسه با برگردان آنیسا عباس هیگینز 
بهترین اثر ترجمه شده سال شد. همچنین جایزه بهترین اثر در بخش ادبیات نوجوان 
 Last Night at the Telegraph( نیز به کتاب شب گذشته در کلوب تلگراف
Club( نوشته مالیندا لو رسید.برنده هر شاخه عالوه بر یک مدال و تندیس، یک جایزه 
نقدی ۱0 هزار دالری دریافت کرد و به همه نویسندگانی که به فهرست نامزدهای نهایی 

راه یافتند، به روال هرسال، یک مدال و هزار دالر جایزه نقدی اهدا شد.
جایزه کتاب ملی در سال ۱۹36 به دست انجمن کتاب فروشان آمریکا تاسیس شد، 
در طول جنگ جهانی مجبور به توقف فعالیت خود شد و سپس از سال ۱۹50 کار خود 
را از سر گرفت. پیش از جنگ جهانی نویسندگان غیرآمریکایی نیز واجد شرایط دریافت 
جایزه بودند؛ اما پس از جنگ این جایزه به آن دسته از نویسندگان آمریکایی اختصاص 
یافت که کتاب خود را در سال برگزاری جایزه منتشر کرده باشند. برنده این جایزه عالوه 
بر یک تندیس برنز، ۱0 هزار دالر به عنوان هدیه نقدی دریافت می کند و به هر کدام از 

نامزدهای نهایی نیز هزار دالر به همراه یک مدال هدیه داده می شود.

اصالحیه 
آگهی  میرساند  استحضار  به  احتراماً 
درتاریخ  دونوبتی چاپ شده  مزایده عمومی 
آب  شرکت  1400/07/27و1400/08/01 
منطقه ای استان کرمانشاه ، اشتباهی به جای 
آرم شرکت آب منطقه ای آرم آب وفاضالب 

چاپ شده بدینوسیله پوزش می طلبیم 

آگهی تحدیدی اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان
پیرو آگهی ماده 3ونوبتی به استناد ماده 2۱ و ۱4 قانون ثبت موعد تحدید 
حدود قسمتی از پالک ۱55 اصلی واقع در بخش۱2 استان لرستان شهرستان 

دلفان موسوم به نورآباد دم آویزه به شرح ذیل اعالم میدارد:
5- آقای صید علی عزیزی برومند فرزند محمدابراهیم نسبت به ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت
۱80.4۱ مترمربع تحت پالک ۷832 فرعی از ۱55 اصلی واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش ۱2
6-خانم فریبا باالوندی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
واقع در  اصلی  از ۱55  مترمربع تحت پالک ۷836 فرعی  به مساحت 83.54 

نورآباد دم آویزه بخش ۱2 دلفان
۷-آقای حجت اله زارعی فرزند کسعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت
۱82.2۷ مترمربع تحت پالک ۷840 فرعی از ۱55 اصلی واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش ۱2
به ششدانگ  نسبت  ابراهیم بگ  فرزند  آباد  فتح  پیری  8-آقای عزیزکرم 

یکباب عمارت به مساحت
۱00 مترمربع تحت پالک ۷84۷ فرعی از ۱55 اصلی واقع در نورآباد دم 

آویزه بخش ۱2 
راس ساعت ۹ الی ۱2 ظهرمورخه ۱400/0۹/23در محل وقوع ملک مورد 

تحدید عملیات تحدید حدود انجام می پذیرد 
لذا بدینوسیله به صاحبان امالک و مستقالت مجاور امالک پالک فوق در 
قراء مورد تحدید ی ابالغ می گردد در وقت مقرر درمحل حاضر تا اگر کسی 
حقی دارد رعایت شود در غیر این صورت با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدودخواهد.شد هر گاه کسی حقی دارد می تواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس به مدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک دلفان تسلیم 

نماید واال حق اعتراض ازوی ساقط خواهد شد
تاریخ انتشار۱400/08/30

رضا پوالدوند
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱400/8/30           تاریخ نوبت دوم : ۱400/۹/۱5

بخش ۱3:ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام خانم سحر مقصودی 
ملی3۷308۹6245  کد  سنندج  صادره  شناسنامه۱3۷8  شماره  اکبر  علی  فرزند 
علی  فرزند  مقصودی  شایسته  وخانم  شعیرمشاع   ۷/005530۱۷552 نسبت  به 
نسبت  به   3۷32۷428۷3 ملی  کد  سنندج  صادره  شناشنامه3۱  شماره  اکبر 
۷/005530۱۷552 شعیرمشاع وخانم فراست مقصودی فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه۱۱55 صادره سنندج کد ملی 3۷308۹40۱3 به نسبت۷/22۱۹28348۱6 
صادره  شناسنامه6۱2  شماره  محمد  فرزند  نجفی  نصرت  وخانم  شعیرمشاع 
سنندج کد ملی 3۷30888560 به نسبت۷/0۱۱300۷۹346 شعیرمشاع وخانم 
نسرین مقصودی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه۱۱54 صادره سنندج کد ملی 
3۷308۹4005 به نسبت ۷/005530۱۷552 شعیر مشاع وآقای توفیق مقصودی 
فرزند محمد علی شماره شناسنامه۹۱6 صادره سنندج کد ملی 3۷308۹۱5۹6 
به نسبت 40/6366۹۱5۱24 شعیر مشاع وتحت پالک 556 فرعی از یک اصلی 
بخش ۱3 حسین آباد به مساحت332۷2متر مربع خریداری شده از نسق محمد 
علی مقصودی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قلیان مشهور به گوژه آغه 
باوه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام خالد مقصودی فرزند علی اکبر 
 558 پالک  تحت  ملی3۷32۷3۹۹۹6  کد  سنندج  ۱2صادره  شناسنامه  شماره 
فرعی از یک اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت 284۷متر مربع خریداری 
شده از نسق محمد علی مقصودی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قلیان 
آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششندانگ  قلیان-  دوراهی  به  مشهور 
ملی  کد  سنندج  صادره   ۱2 شناسنامه  اکبرشماره  علی  فرزند  مقصودی  خالد 
نجفی  نریمان  وآقای  مشاع  ۷۱/۱238485۱6شعیر  نسبت  به   3۷32۷3۹۹۹6
فرزند عزیزشماره شناسنامه4۹ صادره سنندج کد ملی 3۷3322356۱به نسبت 
24/8۷6۱5۱484۱شعیر مشاع وتحت پالک 55۹ فرعی از یک اصلی بخش ۱3 
حسین آبادبه مساحت 5862مترمربع خریداری شده ازنسق محمد علی مقصودی 

زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قلیان مشهور به گوژه آغه باوه
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد 20۷3

آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
مربوط به آراء هیات قانون مذ کور مستقر

در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان به شرح ذیل
پالک ۱۹8 اصلی قریه دره یادگار بخش ۱2 لرستان

به   ۱400/08/۱8 مورخ   ۱4006032500300۱۱۱6 شماره  رأی  5-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 45806۷.2۷ مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱400/08/۱8 مورخ   ۱4006032500300۱۱۱۷ شماره  رأی  6-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۷58۱۹.26 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱400/08/۱8 مورخ   ۱4006032500300۱۱۱8 شماره  رأی  ۷-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۱۷2۷50.۹3 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش 
۱2 استان لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان 
میکائیل اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و 
محمد ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند 

احمد و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱400/08/۱8 مورخ   ۱4006032500300۱۱۱۹ شماره  رأی  8-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۷0۹4584 مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش ۱2 استان 

لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان میکائیل 
اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و محمد 
ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند احمد 

و عطابگ عطایی یادگار
به   ۱400/08/۱8 مورخ   ۱4006032500300۱۱20 شماره  رأی  ۹-برابر 
تقاضای شرکت آب بران دلفان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 63265۷۹ مترمربع واقع در قسمتی از پالک ۱۹8 اصلی بخش ۱2 استان 
لرستان واحد ثبتی شهرستان دلفان خروجی از مالکیت رسمی آقایان میکائیل 
اسدی یادگار فرزند اسدبگ وعلی کنعانی فرزند کنعان بگ و گلمراد و محمد 
ونورمراد همگی مرادیان یادگار فرزندان کاکا مراد و شاهمراد مرادی فرزند احمد 

و عطابگ عطایی یادگار
الف208

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی دونوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
بر آن در  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی  روزنامه کثیر  صاحبان حقوقی در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان تسلیم دارند و برابر مقررات 
تقدیم  به  مبادرت  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  است ظرف  مکلف  معترض 
دادخواست به مراج قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نمایند و در ادامه عملیات ثبتی موکول به ارایه حکم نهایی میباشد 
از  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  این صورت متقاضی  در غیر 
انقضای مدت مذکور و یا وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/0۹/۱6

رضا پوالدوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره  وکالت  به  لشکری  مهدی  آقای  وکیل  فسنقری  پریسا  خانم 
۱340۷ مورخ ۱400/08/26 از دفتر اسناد رسمی 22 سمنان و به استناد 2 
 22 شماره  دفترخانه  گواهی  به  و  شهود  امضا  به  که  محلی  استشهاد  برگ 
پالک  اعیانی  ششدانگ  مالکیت  سند  که  باشد  می  مدعی  رسیده  سمنان 
چاپی  شماره  به  سمنان  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۹۷66 از  فرعی   ۱5320
 ۱3۹82032۹02۱0۱06۱2 الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  به  و   2۹44۹2
مالک درخواست صدور  و وکیل  باشد  استفاده می  قابل  پارگی غیر  به علت 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱20 آیین نامه 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  ثبت  قانون 
ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت 
واال  گیرد  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نماید  دریافت  رسید  و  تسلیم  اداره  این  به 
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل 
اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  نشود  ارائه  اسناد 
در   ۱400/08/۱3 مورخ   ۱33۷8 سند  طی  مذکور  پالک  )ضمنا  شد  خواهد 

رهن بانک مسکن شعبه قدس سمنان می باشد( 
روانبخش قنبری 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 
شناسه: ۱22۷0۹5

زل
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ص
ف

از راست: دکتر منصور رستگار فسایی، شناخته نشد، دکتر مهدی حمیدی شیرازی 
و صدرالدین محالتی در سال های دور اختصاصی دنیای جوانان

فرصت گذشته بود و 
مداوا ثمر نداشت

پروین اعتصامی

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت

پروانه جز بشوق در آتش نمیگداخت
میدید شعله در سر و پروای سر نداشت
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محمد حسین زاده

هنر باید در خون انسان باشد... 
همیشگي  موضوع  یک  این  شاید 
نباشد ولي بارها دیده ایم که برخي از 
فرزندان هنرمندان، به صورت ذاتي 
به هنر عالقه پیدا کرده و درنهایت 
خود نیز وارد کارهاي هنري شده اند. 
که  دیده ایم  گاهي  دیگر  طرف  از 
مختلف  زمینه هاي  در  هنرمندان 
این  نند  مي توا و  داشته  استعداد 
استعداد را به خوبي بروز دهند. هانا 
دف،  ساز  نوازنده  خواننده،  کامکار، 
که  است  تئاتر  بازیگر  و  مستندساز 
در چند سال اخیر روزهای پرکاری 
را پشت سر گذاشته است. به تازگی 
2 فیلم کوتاه سگی که عاشق شد 
هاشور  پلتفرم  در  او  از  شهرزاد،  و 
اکران شده است. با این جال حتي 
هنرمنداني مانند هانا کامکار هم به 
انتقاد  سینما  درون  باندبازي هاي 
هم  سینما  در  مي گویند  و  دارند 
دیگر  حرفه های  از  بسیاری  مانند 
باندبازی وجود دارد و در این شرایط 
خانم های فیلمساز که تنها این کار 
را بلد هستند، چگونه می توانند کاری 
تواناي  این هنرمند  با  انجام دهند؟ 
گفتگویي  سینما  و  موسیقي  عرصه 

داریم که از نظرتان مي گذرد...

-به تازگی 2 فیلم کوتاه از شما 
اکران شده که سال ها پیش آنها را 
این  تا  آثار  این  اکران  ساختید. چرا 

اندازه به تاخیر افتاد؟
یک  همراه  به  فیلم   2 *این 
در  که  است  کارهایی  دیگر  فیلم 
ساختم.  را  آنها  دانشگاه  دوران 
عنوان فیلم کوتاه اولم آرام، بود که 
سال 80 برای تولید آن هزینه زیادی 
صرف کردم ولی به هر ترتیب چون 
حس می کنم خروجی فیلم ضعیف 
سحر  چون  بازیگرانی  اینکه  با  بود 
کرده  بازی  آن  در  هم  دولتشاهی 
البته  نکرده ام.  عرضه  را  آن  بودند، 
که  چرا  بود،  طبیعی  موضوعی  این 
ترم 3 دانشگاه بودم و تنها 20 سال 
داشتم. در واقع این فیلم را آغازی 
در نظر گرفتم تا آشنایی پیدا کنم و 
با فضای فیلمسازی آشنا شوم. سگی 
که عاشق شد، دومین فیلمی بود که 
در زمان دانشجویی سال 82 روی 
آن کار کردم. بین این فیلم و فیلم 
قبلی تنها 2 سال فاصله بود اما نکته 
جالب این بود که ما در این میان با 
آرش رئیسیان کلید مستند چاووش 
بودیم. در  را زده  تا فرود،  از درآمد 
واقع وقتی سگی که عاشق شد، را 
از  بود  نیم  و  سال  یک  کردم،  کار 
چاووش  مستند  تصویربرداری  آغاز 
این  تولید  در مرحله  ما  می گذشت. 
بودیم.  خورده  مشکل  به  مستند 
پرویز  لطفی،  محمدرضا  که  چرا 
مشکاتیان و هوشنگ ابتهاج مصاحبه 
وارد  فیلم  نتیجه  در  و  نمی کردند 
چالش شده بود. در این میان فیلم 
کردم  کار  را  عاشق شد،  که  سگی 
که داستان ویژه ای داشت. کلید این 
فیلم از جایی خورد که من خبری در 
روزنامه دیدم. آن زمان خیلی روزنامه 
می خواندم و ناگهان در مطلبی دیدم 
تمام  وارث  گربه  در جایی یک  که 
است.  شده  صاحبش  دارایی های 
صاحب گربه یک زن بسیار ثروتمند 
در جغرافیای دیگری از زمین بود و 
بود  شده  او  اموال  وارث  گربه  این 
قانونی هیچ فکری هم  لحاظ  از  و 
نمی شد به حال آن پول بکنند. این 
خبر کلیدی در ذهن من زد که فیلم 
سگی که عاشق شد، را بسازم. آن 
نام  به  سگی  کامکار  قشنگ  زمان 
لیدی داشت که خیلی سگ شیرینی 
بود و نقش اصلی فیلم من را بازی 
داشت  عادتی  کامکار  قشنگ  کرد. 

کودکانه  صدای  با  می توانست  که 
به جای لیدی صحبت کند. به این 
ترتیب این ایده به ذهنم رسید که با 
لیدی و صدای قشنگ که صداپیشه 
لیدی شود بیاییم و این کار کوتاه را 
کار کنیم. نام فیلم سگی که عاشق 
شروع  فیلم  وقتی  اما  است  شد، 
ثروتمند  که  سگی  با  شما  می شود 
را  فیلم  این  می شوید.  مواجه  شد 
آن زمان برای جشنواره فیلم کوتاه 
چون  گفتند  ولی  فرستادیم  تهران 
سوژه سگ است، نمی توانیم آن را 
در  فیلم  سال  همان  البته  بپذیریم. 
و  پذیرفته شد  باران  فیلم  جشنواره 
روز  اما  شدیم.  خوشحال  خیلی  ما 
اکران وقتی آماده شدیم که در محل 
گفتند  کنیم،  پیدا  حضور  جشنواره 
سعی  من  است.  شده  توقیف  فیلم 
سوءتفاهم  که  بدهم  توضیح  کردم 
این  حال  هر  به  ولی  شود  برطرف 

اتفاق رخ نداد.

شهرزاد  سراغ  آن  از  بعد  -و 
رفتید؟

*بعد از فیلم سگی که عاشق 
پایان نامه سراغ شهرزاد،  برای  شد، 
فیلم هم  این  برای  متاسفانه  رفتم. 
هیچ  و  داد  رخ  مشابه  اتفاق هایی 
اکران  اجازه  آن  به  جشنواره ای 
چه  به  نمی دانم  شخصا  که  نداد 
دلیلی این اتفاق رخ داد. البته فیلم 
شهرزاد همان سال 2004 در بخش 
ونیز  جشنواره  نیمه بلند  فیلم های 
به نمایش درآمد اما بعد هر 2 این 
در  بنابراین  رفتند.  کشو  به  فیلم ها 
پاسخ به سوال شما باید بگویم، من 
در  هستم،  حساسی  آدم  هم  هنوز 
هم  خیلی  حساسیت  این  زمان  آن 
توجه  با  ترتیب  این  به  بود.  بیشتر 
دلسرد  اتفاق ها  این  دادن  رخ  به 
شدم. چرا که آن زمان پخش کننده 
آنچنانی هم وجود نداشت که فیلم 
را برای جشنواره های مختلف بفرستد 
و فیلم ها در کمد ماند و خاک خورد 
را  آن  نخواستم  هم  خودم  دیگر  و 

پیگیری کنم.

فیلم  در  که  داستانی  -درباره 
پرداختید  آن  به  د  شهرزا کوتاه 
بگویید؟ آیا این فیلم در زمان تولید 

رضایت شما را جلب کرد؟
*شهرزاد، سومین فیلم من بود 
داستانی  مستند  قالب  در  را  آن  که 
بود  اپیزود   3 که  ساختم  نیمه بلند 
کار  دانشگاه  پایان نامه  برای  و 
شهرزاد  از  روایتی  فیلم  این  کردم. 
بحران  در  که  است  دختربچه ای 

می برد.  سر  به  مادر  و  پدر  جدایی 
تک تک افراد در این فیلم با حضور 
از  زیادی  بسیار  پشتیبانی  خودشان 
من کردند. بزرگانی چون محمدعلی 
رخشان  سمندریان،  استاد  کشاورز، 
بنی اعتماد تا بهروز غریب پور، باران 
بخش  در  پاکدل  مهدی  و  کوثری 
مستند لطف کردند و آمدند که برایم 
خیلی ارزشمند بود. بخش داستانی 
آن  اول و سوم  اپیزود  شهرزاد، که 
بود نیز مدیون لطف دوستانی چون 
نگار عابدی، فرهاد اصالنی و فرزین 
صابونی است که با لطف حضور پیدا 
کردند. نتیجه کار به گونه ای بود که 
پایان نامه  از  نمره خوبی  با  من هم 
خودم دفاع کردم. از نظرم این فیلم ها 
آثار  در آن زمان و آن سن و سال 
اینکه  به  باتوجه  اما  شدند  خوبی 
از  بسیاری  در  بود  دقیقه   3۹ فیلم 
کند.  شرکت  نتوانست  جشنواره ها 
برای جشنواره های خارجی هم من 
خیلی بلد نبودم در این زمینه کاری 

انجام دهم.

سال ها  این  در  فیلم ها  -این 

هیچ اکران دیگری نداشتند؟
*شهرزاد، یک اکران خصوصی 
در خانه هنرمندان داشت که به لطف 
بهروز غریب پور که آن زمان مدیر 
در  افتاد.  اتفاق  بود  هنرمندان  خانه 
آن اکران هم عوامل فیلم را دیدند 
فیلم ها  این  ترتیب  این  به  تمام.  و 
از  دیگر  هم  من  و  رفت  کمد  به 
فیلمسازی حالم بد شد و به بخش 
به  اما  آوردم  تئاتر روی  و  موسیقی 
جشن  در   8۹ سال  که  دارم  خاطر 
صیف اهلل  اصرار  به  سال  تصویر 
را  فیلم  دو  این  بزرگوار  صمدیان 
اکران کردیم. یادم می آید آدم هایی 
که فیلم را دیدند، خیلی آن را دوست 
داشتند، با اینکه از یکی از آنها 6 و از 
دیگری ۷ سال گذشته بود اما انگار 
برای آن آدم ها در سال 8۹ جالب بود. 
روی  ادعایی  هیچ  اینکه شخصا  با 
از نظرم فیلم های  ندارم و  آثار  این 

دانشجویی است.

-در صحبت های تان به توقیف 
فیلم ها اشاره کردید، چه اتفاقی افتاد 
که این مشکل حل شد و در جشن 

تصویر سال به نمایش درآمد؟
ی  قا آ نم  ا نمی د شخصا  *
مشکل  توانست  چطور  صمدیان 
ما  ا کند  حل  ا  ر فیلم ها  کران  ا
اتفاق  اکران  روز  در  خوشبختانه 
خاصی نیفتاد و همه هر 2 فیلم را 
دیدند. االبته بعد از اکران این فیلم ها، 
در بحران زندگی افتادم و آنها را کنار 
گذاشتم و بیشتر تالشم را معطوف 
ادامه  شرایط  این  کردم.  موسیقی 
کرونا  ماجرای  که  وقتی  تا  داشت 
پیش آمد که در این زمان با توجه به 
همکاری مثبتی که در گذشته برای 
اکران مستند »چاووش، از درآمد تا 
فرود« با هاشور داشتم، فیلم ها را به 
آنها دادم و از روز نخست آبان این 
فیلم ها اکران خود را در پلتفرم هاشور 

آغاز کردند.

در  که  کردید  اشاره  این  -به 
برهه ای از فیلمسازی دوری کردید، 
چه شد که دوباره به کار برگشتید و 
مستند چاووش از درآمد تا فرود، را 

آماده کردید؟
*ما مستند چاووش را به خاطر 

بودند،  نکرده  صحبت  که  استادی 
زمین نگه داشتیم اما بعد در سال ۹2 
جناب لطفی درگذشت و ما تصمیم 
گرفتیم فیلم را تدوین کنیم. البته در 
این سال ها در حال جمع کردن داده 
و بخش پژوهش آن بودیم و تدوین 
تنها 3 سال طول کشید و سال ۹6 

آماده اکران شد.

-با توجه به تجربه های تلخ آثار 
کوتاه، روند اکران مستند چاووش از 

درآمد تا فرود، رضایت بخش بود؟
خوب  بسیار  اکران  *فرآیند 
رضایت بخش  واقعا  و  رفت  پیش 
اما تمام برنامه ما برای مستند   بود 
از  را  آن  که  بود  این  چاووش... 
کنیم  آغاز  سینماحقیقت  جشنواره 
ناباوری  کمال  در  این جشنواره  اما 
ما  که  در صورتی  کرد.  رد  را  فیلم 
پله های  این مستند  فکر می کردیم 
می رود.  باال  آنجا  در  را  زیادی 
با  که  لحظه  این  تا  سینماحقیقت 
شما صحبت می کنم هیچ توضیحی 
هم درباره رد کردن فیلم نداده است. 
من هم دیگر پایم را در آن جشنواره 

نمی گذارم. چون حداقل می توانست 
یک توضیح کوچک به ما بدهند. اما 
هیچ نگفتند. البته این اتفاق به ضرر 
خودشان تمام شد. چون فیلم یکی 
از بهترین فروش های اکران هنر و 
تجربه را سپری کرد و اگر ما آن را 
از هنر و تجربه بیرون نمی آوردیم، 
تجربه  و  پرفروش ترین مستند هنر 
که  تاریخی  آن  تا  چون  می شد. 
مستند اکران بود، یک سانس از فیلم 
نبود که سولداوت یا شبیه آن نباشد.

از  را  این تفاسیر چرا فیلم  -با 
اکران هنر و تجربه بیرون آوردید؟

را  فیلم  که  بود  این  *علت 
پیشاپیش به مرکز موسیقی بتهوون 
فروخته بودیم. به هر ترتیب باز هم 
روند اکران فیلم با جشن تصویر سال 
آغاز شد. جناب صمدیان خودش این 
پیشنهاد را داد که اکران آغازین ما 
در آنجا باشد. روز اکران را فراموش 
تا دم در ورودی خانه  نمی کنم که 
هنرمندان آدم ایستاده بود. یک اتفاق 
از  را  آن  نمی توان  که  بود  بی نظیر 
خاطر برد. چون همه سالن های خانه 
مستند  نمایش  حال  در  هنرمندان 
کارگردان  عنوان  به  خودم  و  بودند 
به  که  بودم  ایستاده  عجیبی  جای 
از  گذاشت.  کیف  یک  می شد  زور 
هنر و تجربه بسیار سپاسگزارم که 
و  کرد  ما  با  خوبی  خیلی  همکاری 
مختلف  نقاط  در  را  فیلم  توانستیم 
خارجی  کشورهای  برخی  و  ایران 
چون استرالیا و آلمان برای ایرانیان 
و  هنر  اکران  از  پس  کنیم.  اکران 
تجربه نیز، فیلم یک ماه و نیم دو 
ماه در پلتفرم هاشور اکران شد که 
آن هم خیلی خوب پیش رفت. بعد 
موسیقی  مرکز  در  فیلم  هم  آن  از 
بتهوون عرضه شد و اکنون فیلیمو 

آن را پخش می کند.

ا  ر فیلمسازی  زمانی  -شما 
فیلمسازان  تعداد  که  کردید  شروع 
خانم در سینمای ایران انگشت شمار 
بود اما امروز شاهد حضور گسترده 
فیلم  عرصه  در  ویژه  به   خانم ها 
کوتاه و مستند هستیم. از دید شما 
چه  گذشته  به  نسبت  کنونی  زمان 
برای  فضا  آیا  دارد؟  تفاوت هایی 
است  بهتر  نوم ها  خا فیلمسازی 
رغبت  موجب  دیگری  عوامل  یا 
شده  فیلمسازی  به  آنها  روزافزون 

است؟
*نمی توانم به این سوال پاسخ 
دهم، چون جریان فیلمسازی من از 
سال 83 قطع شد و دوباره سال ۹6 

با مستند چاووش رو آمدم. در واقع 
زمان  آن  زیادی  بسیار  دالیل  به 
گرفتم.  کناره  فیلمسازی  فضای  از 
یکی اینکه به دلیل مسائل شخصی 
در سال های 8۹ و ۹0 سال سختی 
را  آن  روز  یک  شاید  که  داشتم 
تعریف کنم. در واقع ضربات روحی 
سختی خوردم و به سختی توانستم 
را  هنری  کار  و  برگردانم  را  خودم 
ادامه دهم. بعد از آن تمرکزم بسیار 
معطوف خواندن و موسیقی شده بود 
و درگیر بازیگری تئاتر شده بودم. به 
همین دلیل با اینکه سینمای ایران را 
کامال رصد می کردم و کار دوستانم 
را می دیدم اما از فضای فیلمسازی 
جایزه   ۹3 سال  بودم.  شده  دور 
و  ایران  سال  تئاتر  بازیگر  بهترین 
برای  را  تئاتر  خانه  جشن  مدالیوم 
نمایش ترانه های محلی آقای محمد 
رحمانیان به من دادند، حتی آن زمان 
هم که فیلم های بلند و سریال های 
وارد  پیشنهاد می شد،  به من  بسیار 
چرا  نشدم.  تصویر  بازیگری  حوزه 
که  را  افرادی  رفتار  یا  نقش ها  که 
نداشتم،  دوست  می گرفتند  تماس 
که  بود  عواملی  موارد  این  همه 
سبب شد وارد این حوزه نشوم. البته 
تجربه تصویر را در چند فیلم کوتاه 
کردم  احساس  چون  دادم،  انجام 
را  آنها  و  هستند  خوبی  فیلم های 
دوست داشتم. در نهایت می خواهم 
بگویم چون دور بودم نمی توانم به 
در  است  فیلمساز  که  کسی  عنوان 
این باره چیزی بگویم اما به عنوان 
کسی که در هنرهای دراماتیک بوده، 
بازیگری کار  یعنی تئاتر کار کرده، 
اهالی  از  دوستانش  بیشتر  و  کرده 
دیده  را  آنها  آثار  و  هستند  سینما 
است، باید بگویم سینمای ایران نیز 
مانند همه چیز ما باندبازی است و 
تهیه کننده  و  سرمایه گذار  یک  اگر 
بزرگی پشت یک فیلمساز که اصال 
نباشد، اصال  جنسیتش مهم نیست 
این  بگیرد.  پا  نمی تواند  فیلم  آن 
درونی خود  به مسائل  موضوع هم 
سازمان سینمایی هم به نگاه عموم 
که فکر می کنند فقط باید فیلم افراد 
است.  مرتبط  ببینند،  را  شاخصی 
همین مساله واقعا شرایط خیلی بدی 
را ایجاد کرده است. واقعیت این است 
که ما در همه زمینه های هنری در 
موضوع  این  کردیم،  گیر  باتالقی 
هست.  هم  صادق تر  خانم ها  برای 
این حرف را کسی به شما می گوید 
که هر راهی را رفت و به بن بست 
خورد و سرش به سمت دیگری برد و 
کار دیگری را پی گرفت. فیلمسازی 
رفت  پیش  صورتی  به  من  برای 
مستند  شد،  توقیف  فیلمم  دو  که 
خورد  عجیبی  بن بست  به  چاووش 
و سمت موسیقی رفتم، ساز می زدم، 
و 60  و 40 شب  تئاتر  به  می آمدم 
شب با سختی بسیار اجرا می کردم 
اجراها در  به خاطر همان  اکنون  و 
تئاتر ریه هایم به قدری آسیب دیده 
آن  درمان  پیگیری  حال  در  که 
هستم. در همین تئاتر در سال ۹6 
به بن بست خوردم ولی شانس آوردم 
که فیلم چاووش تمام شد و اکرانش 
دوباره من را زنده کرد. در واقع این 
که  کرد  کمک  بودن  چندوجهی 
این بن بست های وحشتناک  از  من 
ما  دیگر  خانم های  اما  بیایم  بیرون 
که فیلمساز هستند چگونه می توانند 
به کار خود ادامه دهند؟ شاید تمام 
کاری که آنها می توانند انجام دهند 
و برای آن درس خوانده و دستیاری 
کرده اند فقط همین کار باشد، خب 
االن که تا این حد باندبازی است و 
چه  نیست،  مهیا  آنها  برای  شرایط 
اتفاق  این  دهند؟  انجام  باید  کاری 
خیلی بدی است که من آن را نه به 
عنوان یک فیلمساز بلکه به عنوان 

یک ناظر بیرونی می بینم.
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