
کسری بودجه بار گران بر دوش دولت؛

شکوفاییاقتصادکشورباشناساییبخشهایپیشران

در سال جاری حجم واردات کاالهای اساسی 
افزایش  درصد   ۹۰ تا  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  مشمول 
شد  موجب  رشد  به  رو  روند  همین  است،  داشته 
در  ترجیحی  ارز  از  استفاده  سقف  افزایش  درخواست  دولت 

سال جاری را مطرح کند.
در بودجه سال جاری هشت میلیارد دالر جهت تامین 

ارز کاالهای اساسی پیش بینی شده بود ولی آنچه در عمل 
اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارز 
ترجیحی طوری بوده که هشت میلیارد دالر تقریبا تمام شده 
است که البته باید به آن واردات بیش از یک میلیارد دالری 

واکسن را نیز اضافه کرد.
صفحه 3

معاون قوانین مجلس:

متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده 
دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست

دست خالی ایران از ذخایر گازی خزر 
کارشناس حوزه قفقاز گفت: در هر 
حال برداشت از ذخایر خزر بیش از آنکه 
اقتصادی باشد، سیاسی است و روس ها و 
این  خوبی  به  قزاقستان  و  ترکمنستان  آذربایجان، 
در  و  کرده  سرمایه گذاری  و  کرده  درک  را  مسئله 
حال اکتشاف هستند و تنها دست ایران خالی است.

میرقاسم مومنی، درباره امکان همکاری گازی 
اظهار  خزر  حوزه  در  آذربایجان  جمهوری  ایران- 
داشت: یکی از مشکالت در این حوزه ما رژیم حقوقی 
بر بستر دریا بوده که هنوز تفاهمنامه کامل و جامعی 
نداریم، توافقنامه ای بین روسای جمهور کشورهای این 
حوزه امضا شده اما تفاهمی در زمینه تقسیم منابع و 

ذخایر صورت نگرفته است. 
صفحه 3

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

شهدا بهترین مدل الگوی مدبریتی
 برای آینده کشور هستند

4
شکستن رکورد اهدای عضو در 6 ماه نخست سال جاری

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1888- سه شنبه 2  آذر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسعود کرامتي: 

سینمای ایران 
سینمای رانتی است

1جامعه
وزیر بهداشت: برای 
تامین سالمت جامعه 
نیاز به کار تشکیالتی 

داریم

هنگ 7فر

سالهاست كه با اصطالحي تحت عنوان سينماي مستقل روبرو 
هستيم. سينماي مستقل درباره به فيلمسازان و فيلم هايي 
گفته مي شد كه با سرمايه شخصي توليد مي شد و زيرنظر هيچ 

ارگان دولتي نبود.

عين اللهی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بيان 
اينکه فقط اين وزارتخانه تضمين و تامين كننده سالمت جامعه 
اهميت  كرونا  بيماری  شيوع  از  پس  مردم  افزود:  نيست، 
سالمت را بيشتر درک كردند و در اين همه گيری ارزش 

آن مشخص شد.

توجه به مسائل معيشتی اصحاب فرهنگ و ضرورت حمايت 
از اين قشر فرهيخته يکی از مهمترين اولويت های وزارت 
فرهنگ در دولت سيزدهم است؛ در ۱۰۰ روز نخست از 
استقرار دولت بيش از ۱۳۰۰ نفر از اصحاب فرهنگ و هنر 
برای  نيز  نفر  اجتماعی و ۳۵ هزار  تامين  بيمه  به  و رسانه 

بهره مندی از بيمه تکميلی معرفی شدند.

معرفی ۱۳۰۰ تن از 
اصحاب فرهنگ به 

تامین اجتماعی

جهش سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت نام آزمون دکتری 1401 
 آغاز شد

 )Ph.D( متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز
سال ۱۴۰۱ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند با  در نظر داشتن شرایط عمومی 
و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می توانند در آزمون مذکور 

ثبت نام و شرکت کنند.
صفحه ۲ 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اعالم کرد: 
واکسیناسیون نوبت اول کرونا در ایران تا کنون ۸۲ درصد 

و در اروپا ۶۴ درصد است.
دکتر محمد مهدی گویا ضمن اعالم این خبر، گفت: متوسط 
کشوری نوبت اول واکسیناسیون افراد ۱۲ سال به باال در ایران ۸۲ 

و در اروپا ۶۴ درصد تا کنون است.
علوم  های  دانشگا  بهداشت  معاونان  وبینار  در  که  وی 

نوبت دوم  افزود: متوسط کشوری  پزشکی کشور صحبت می کرد، 
نوبت  کشوری  متوسط  درصد،   ۶۵ باال  به  سال   ۱۲ واکسیناسیون 
اول واکسیناسیون افراد ۱۸ سال به باال ۸3 درصد، متوسط کشوری 
نوبت دوم واکسیناسیون ۱۸ سال به باال ۶۶ درصد، متوسط کشوری 
واکسیناسیون نوبت اول ۱۲ تا ۱۸ سال ۸3 درصد و متوسط کشوری 
واکسیناسیون نوبت دوم افراد ۱۲ تا ۱۸ سال نیز ۵۴ درصد بوده است.
صفحه ۲

روند نزولی بستری و فوت ناشی از کرونا 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ت  ا ر د صا رسیون  ا کنفد ئیس  ر
تغییرات  به  توجه  با  می گوید  ایران 
آمدن  کار  روی  از  پس  که  مثبتی 
دولت جدید خود را نشان داده، امید به 
رشد صادرات غیرنفتی کشور افزایش 

است. یافته 
 : د کر ر  ظها ا تی  الهو محمد 
از زمان آغاز به کار دولت  خوشبختانه 
جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات 
صادرات  از  حمایت  حوزه  در  را  مثبتی 
از  برخی  نتایج  که  کرده اند  اجرایی 
است.  داده  نشان  را  خود  اقدامات  این 
با هماهنگی که در سیاست های ارزی 
در  آینده  به  امید  داده،  نشان  را  خود 
میان صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 

نیز افزایش یافته است.
ز  ا برخی  به  ه  ر شا ا با  وی 
اقتصادی  معاون  ابالغی  سیاست های 
ین  ا  : کرد بیان  جمهوری،  ئیس  ر
را  شرایط  حوزه  چند  در  ابالغیه ها 
حوزه  در  سویی  از  می بخشد.  بهبود 
مساعدت های  دولت  ارزی،  تعهد  رفع 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  جدیدی 
است و از سوی دیگر پس از مدت ها 
سرانجام مشکل مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان برطرف شده که همین 
امر خود را در آمارهای صادراتی کشور 

نشان خواهد داد.
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران 
آمارهای هفت ماهه،  اینکه در  بیان  با 
درصد   ۴۷ به  نفتی  غیر  صادرات  رشد 
رسیده است، تشریح کرد: هر چند بخشی 
از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال 
دست  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  گذشته 

آمده اما در نهایت با توجه به اقدامات 
دولت، روند افزایشی صادرات ادامه دار 

خواهد بود.
به  توجه  با  داد:  ادامه  الهوتی 
شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، 
اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد 
می توان انتظار داشت که روند رو به رشد 
صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال 
نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است 
که این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا 3۰ 

درصد رشد را نشان خواهد داد.
به گفته وی، در صورت تداوم این 
توسعه  سازمان  گذاری  هدف  شرایط، 
تجارت برای افزایش پنج میلیارد دالری 

سال  پایان  تا  ایران  غیرنفتی  صادرات 
جاری نیز محقق خواهد شد.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران 
همچنین درباره اثرات طرح جرم انگاری 
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور 
بازنگردانده اند نیز گفت: این طرح برای 
و  بود  خطرناک  بسیار  کشور  صادرات 
در  جدی  منفی  تاثیرات  می توانست 
فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. البته 
این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و 
خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس 
از دستور کار کنار گذاشته شد تا از این 
به  برای صادرکنندگان  تهدیدی  محل 

وجود نیاید.

در سال ۱3۹۹، تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا، میزان صادرات غیر نفتی 
ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای 
کاهش  توجه  قابل  شکلی  به  جهان 

پیدا کرد.
کاهش  با  و  گذشته  ماه های  در 
روند  دیگر  بار  محدودیت ها،  نسبی 
صادراتی ایران رو به رشد شده و پیش 
سال  پایان  تا  روند  این  می شود  بینی 

ادامه پیدا کند.
چین، عراق، ترکیه، امارات متحده 
مقاصد  اصلی ترین  افغانستان  و  عربی 
شمار  به  ایرانی  کاالهای  صادراتی 

می روند.

رئیس کنفدراسیون مطرح کرد؛

افزایش امید به آینده در میان فعاالن اقتصادی 

صفحه 3

کرونا عامل اهمیت دادن به سالمتی شد؛
وزیر بهداشت: برای تامین سالمت جامعه نیاز به کار تشکیالتی داریم

و  درمان  بهداشت،  وزیر  عین اللهی، 
این  فقط  اینکه  بیان  با  پزشکی  آموزش 
سالمت  کننده  تامین  و  تضمین  وزارتخانه 
شیوع  از  پس  مردم  افزود:  نیست،  جامعه 
بیشتر  را  سالمت  اهمیت  کرونا  بیماری 
ارزش  گیری  همه  این  در  و  کردند  درک 

آن مشخص شد.
چهارمین جلسه کمیسیون دائمی ذیل 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور با 
حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان 
وزارتخانه  این  آموزش پزشکی در محل  و 
برگزار و حاضران جلسه از ۱۶ دستگاه اجرایی 
کشور، متن پیش نویس مصوبات دستور کار 
شانزدهمین اجالس شورای عالی که در آینده 
نزدیک در حضور ریاست محترم جمهوری 
تشکیل خواهد شد بحث و تبادل نظر کردند.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
نشست  این  در  شورایعالی  دبیر  و  پزشکی 
های  سازمان  نمایندگان  از  تشکر  ضمن 
این نشست حضور داشتند،  مختلف که در 
بیماری  شیوع  از  پس  مردم  اینکه  بیان  با 
کرونا اهمیت سالمت را بیشتر درک کردند 

مشخص  آن  ارزش  گیری  همه  این  در  و 
شد، گفت: در گذشته بسیاری از افراد تصور 
می کردند تنها وزارت بهداشت باید سالمت 
کرونا  اما  کند  تضمین  و  تامین  را  جامعه 
این حوزه همه وزارتخانه  نشان داد که در 
ها، نهادها و سازمان ها باید پای کار بیایند 
و کمک کنند؛ وزارت بهداشت تنها می تواند 
را  اقدامات  این  راهبری و هماهنگی  نقش 

داشته باشد.
با  بتوانیم  اینکه  برای  داد:  ادامه  وی 
راهبری وزارت بهداشت، سالمت را در جامعه 
ایجاد کنیم احتیاج به همکاری و هماهنگی 
تشکیالت است. پیشنهاد من این است که 
پیوست فرهنگی و عدالت که رهبری معظم 
انقالب اسالمی در شروع کار دولت فرمودند 
برای پیاده سازی هربرنامه ای در نظر گرفته 
شود، و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند.

کردن  بومی  مهم  مسائل  از  یکی 
برنامه ها است

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید اجرا 
پیشنهادی  مصوبات  در  نظارت  و  پایش  و 
به  باید  گفت:  گیرند،  قرار  نظر  مد  حتما 

دنبال برنامه هایی باشیم که هزینه کمتر و 
اثربخشی بیشتری داشته باشند. باید منطبق 
بر بودجه و امکانات کنونی برنامه ارائه کرد، 
کردن  بومی  مهم  مسائل  از  یکی  بنابراین 
واکسیناسیون  موضوع  در  است.  ها  برنامه 
پیشرفته  ما  از  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
چراکه  بود  بیشتر  ما  موفقیت  اما  بودند  تر 
این  و  کردیم  استفاده  معنویت  بحث  از  ما 
از  تنها می خواستیم  اگر  درحالی است که 
امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک 
سال زمان احتیاج داشتیم. اگر در اجرای هر 
برنامه ای مردم حمایت نکنند، آن طرح قطعا 

شکست می خورد.
عین اللهی با تاکید بر اینکه باید کمک 
های خیران و کمیته امداد به سمت برنامه 
های ارائه شده در این جلسه هدایت شوند، 
سهم  که  است  این  ما  هدف  کرد:  مطرح 
مردم  در سالمت  را  نهادی  یا  سازمان  هر 
خود  برنامه  با  رابطه  در  و  کنیم  مشخص 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهش های ما 
همراه با برنامه های شورا نیست، عنوان کرد: 

تحقیقاتی که تنها منجر به مقاله شده و هیچ 
استفاده ای از آن نشود، سودی برای کشور 
ندارد بنابراین باید تالش شود این تحقیقات 
مشکلی را از ما رفع کنند، تحقیقات بدون 
هدفمندی چاره ساز نیست و مراکز تحقیقاتی 
و شورای عالی سالمت باید هماهنگی الزم را 

با یکدیگر داشته باشند.
رییس  نیز،  بهداشت  وزیر  از  پیش 
امنیت  و  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه 
بیان تاریخچه  شکل گیری این  با  غذایی 
شورا در سال ۱3۲۹ و تحت عنوان شورای 
بهداشت کشورگفت: در سال ۱3۷۰ شورای 
تغذیه، در سال ۱3۸۲ شورای عالی  و  غذا 
استان  سالمت  شورای  و  کشور  سالمت 
در سال  و  تشکیل شد  استاندار  ریاست  به 
سالمت  و  تغذیه  و  غذا  شورای  دو   ۱3۸۴
کشور در هم ادغام و شکل گیری شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی براساس ماده 
به  کشور  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   ۸۴

شکل کنونی رقم خورد.
وضعیت  درخصوص  پیشه  دل  علی 
در  غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای 

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت 
آمـوزش و پرورش گفـت: تاکنون ۱۰۵ 
هزار مدرسـه »مجوز بازگشایی« را  در 

سـطح کشـور، دریافت کرده اند.
علیرضا کمرئی در سـفر به استان 
سیسـتان و بلوچسـتان که در اولین روز 
آذرمـاه و همزمـان بـا سـومین مرحلـه 
بازگشـایی مـدارس، صـورت گرفـت، 
در حاشـیه بازدیـد از  نحـوه بازگشـایی 
برخـی مـدارس اسـتان اظهار کـرد: تا 
کنـون ۱۰۵هـزار آموزشـگاه در کشـور 
بهداشـتی«  اصـول  »رعایـت  نظـر  از 
»مجوز بازگشـایی« را دریافت کرده اند 
و انتظـار مـی رود تـا پایان هفتـه آینده 
تمامـی مـدارس کشـور ایـن مجـوز را 

کنند. دریافـت 
نهایـی  و  سـوم  گام  افـزود:  وی 

بازگشـایی حضوری مـدارس در مقطع 
ابتدایی و متوسـطه اول برداشـته شـد.

کمرئی تصریح کرد: خوشـبختانه 
بـا همدلی و هماهنگـی همه همکاران 
سـتادی و صـف، همـه تمهیـدات الزم 
بـرای بازگشـایی حضـوری در  مدارس 
در  و  انجـام شـد  بـه خوبـی  کشـور  
بازدیـدی کـه از مـدارس زاهـدان نیـز 
داشـتیم وضعیـت و شـرایط بازگشـایی 

مـدارس مطلـوب بود.
 وی ادامـه داد: تا کنون ۱۰۵هزار 
واحـد آموزشـی در کشـور، فرآیندهای 
اصلـی را بـرای ورود بـه مرحله ارزیابی 

و دریافـت مجوز طـی کردند.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت 
آمـوزش و پـرورش خاطرنشـان کـرد: 
»رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی« 

مخصوصـا موضـوع فاصلـه گـذاری و 
تهویـه کالس هـای درس در مـدارس 
برخـوردار  زیـادی  بسـیار  اهمیـت  از 
اسـت کـه ایـن نـکات بایـد در طـول 
سـال تحصیلـی با همین دقـت و قّوت 

یابد. ادامـه 
وی بـا بیـان این کـه برنامه زمان 
بنـدی و گـروه بنـدی حضـور دانـش 
آمـوزان در کالس های درس در اختیار 
مدیـران و بـر اسـاس شـرایط مدارس 
در  امیدواریـم   کـرد:  تصریـح  اسـت، 
هفتـه آینده شـاهد حضور همـه دانش 
آمـوزان در کالس هـای درس باشـیم.

بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی 
و  آمـوزش  وزارت  عمومـی  روابـط  و 
نقـش  اهمیـت  بـر  پـرورش، کمرئـی 
والدیـن در آمـوزش نـکات بهداشـتی. 

بـه دانـش آمـوزان تأکید کـرد و گفت: 
رعایت بهداشـت فردی از سـوی دانش 
آمـوزان و رعایـت دسـتورالعمل هـای 
بهداشـتی در محیـط مـدارس توسـط 
اسـتمرار  بـه  قطعـا  مدرسـه  عوامـل 
حفـظ  بـا  همـراه  حضـوری  آمـوزش 
معلمـان  و  آمـوزان  دانـش  سـالمت 

کمـک خواهـد کـرد.
وی اظهـار کـرد: غربالگـری قبل 
از بیماریابـی مهمتریـن راه پیشـگیری 
از ابتـالی دانـش آمـوزان بـه بیمـاری 
کروناسـت کـه در ایـن زمینـه نیازمنـد 
همراهـی والدیـن هسـتیم تـا اگـر در 
آمـوزان  دانـش  اطرافیـان  و  خانـواده 
کسـی بـه عالئم بیمـاری کرونـا دچار 
شـد، از حضـور فرزنـد خود در مدرسـه 

جلوگیـری کننـد.

مجوز بازگشایی تمامی مدارس تا پایان هفته آتی 
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نماینده مردم سمیرم:
وجههدولتسیزدهمتحتتاثیرانتصاباتقرارگرفتهاست
ــار  ــت: انتظ ــس، گف ــمیرم در مجل ــردم س ــده م ــلیمی نماین س
داریــم کــه حتمــا بــرای بحــث بــه کارگیــری نیروهــا در مدیریت هــا 
یــک شــاخص هایی تعییــن شــود تــا طبــق آن شــاخص ها، ان شــاءاهلل 
بقیــه وزارتخانه هــا و ارگان هــا بتواننــد ایــن کار )انتصابــات( را 

انجــام دهنــد.
اصغــر ســلیمی نماینــده ســمیرم در مجلــس شــورای درخصــوص 
برخــی انتصاب هــای فامیلــی و خانوادگــی و همچنیــن انتصاباتــی کــه 
تناســبی میــان کارنامــه و تخصــص فــرد بــا محــل ماموریــت نــدارد، 
گفــت: بحــث بکارگیــری نیروهــا در وزارتخانه هــا و ســازمان ها 
ــن  ــد، ای ــد باش ــص و تعه ــاالری، تخص ــاس شایسته س ــر اس ــد ب بای
ــه آن  ــبت ب ــد نس ــتند و نبای ــی هس ــای مهم ــی اولویت ه ــه ویژگ س

اغمــاض داشــت.
وی افــزود: بعضــی از مراکــز هســتند کــه یــک ســری شــاخص ها 
ــد  ــرد بای ــه ف ــد ک ــتورالعمل هایی دارن ــد و دس ــخص کرده ان را مش
بعضــی از خدمــات را انجــام داده و بعضــی مراحــل را ســپری کــرده 
ــا  ــد ت ــت کن ــد و درخواس ــام کن ــامانه ثبت ن ــد در س ــا بتوان ــد ت باش
ــامانه،  ــام در س ــد از ثبت ن ــا بع ــرد. در آنج ــده بگی ــئولیتی را برعه مس
ــده و  ــی ش ــاخص ها بررس ــاس ش ــر اس ــرد ب ــت ف ــه و صالحی کارنام

ــود. ــن می ش ــه تعیی نتیج
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در ادامــه بیــان 
کــرد: اکنــون در تامیــن اجتماعــی هــم رونــد انتصابات بــه همین صورت 
اســت و کســانی کــه قصــد تصــدی مســئولیت دارنــد، نســبت بــه آن هــا 
بــر اســاس یــک شــاخص هایی کــه تعییــن شــده و بــا توجــه بــه نمــره 

فــرد، تصمیــم گرفتــه می شــود.
ــن  ــای آغازی ــت در ماه ه ــات دول ــه انتصاب ــاره ب ــا اش ــلیمی ب س
شــروع بــه کار، اظهــار داشــت: متاســفانه مــا در دو ســه مــاه شــاهد ایــن 
ــا اصــال  ــی از آن ه ــود برخ ــه انجــام می ش ــی ک ــه انتصابات هســتیم ک
تخصــص یــا تجربــه کافــی در آن حــوزه ندارنــد. برخــی هــم هســتند 
کــه در آن وزارتخانــه یــا ســازمان نیســتند و از جــای دیگــری آمده انــد 
کــه این هــا تــا بتواننــد بــا آن شــرایط وفــق پیــدا کننــد، زمــان ســپری 

ــد. ــدا کنن ــا وفــق پی می شــود ت
وی افــزود: وقتــی مدیــری در یــک مجموعــه ای منصــوب شــود 
ــوند و  ــف می ش ــان تعری ــل ایش ــب ذی ــله مرات ــه در سلس ــانی ک و کس
ــه  ــد ک ــه کاری در آن حــوزه هســتند، ببینن صاحــب تخصــص و تجرب
فــردی کــه در رأس مجموعــه حضــور دارد از شایســتگی الزم برخــوردار 

ــزه کارشــان کــم می شــود. نیســت، آن هــا هــم انگی
ــه  ــورای اســالمی در ادام ــس ش ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
ــه  ــتیم ک ــار داش ــی انتظ ــای رئیس ــت آق ــا از دول ــرد: م ــان ک خاطرنش
ــد، در  ــرح کردن ــه مط ــاالری  را ک ــوری و شایسته س ــث عدالت مح بح
زمینــه انتصابــات در مســیر همــان عمــل کننــد و حتمــا بــه تخصــص 
ــد  ــه و تخصــص خــود بتوان ــرد در همــان وزارتخان و تعهــد و اینکــه ف
رشــد کنــد، توجــه داشــته باشــند. همچنیــن بــرای انتصــاب مدیــران نیاز 
اســت کــه یکســری شــاخص ها تعییــن شــود و اگــر انتصابــات براســاس 
معیارهــای کارشناســی رقــم نخــورد، وجهه ای کــه دولت در ابتدا داشــت 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــداری تحــت تاثی مق
وی گفــت: انتظــار داریــم کــه حتمــا بــرای بحــث بــه کارگیــری 
ــا طبــق آن  نیروهــا در مدیریت هــا یــک شــاخص هایی تعییــن شــود ت
شــاخص ها، ان شــاءاهلل بقیــه وزارتخانه هــا و ارگان هــا بتواننــد ایــن کار 

)انتصابــات( را انجــام دهنــد.

روندنزولیبستریوفوتناشیازکرونا
رئیـس مرکـز مدیریـت بیماری های واگیـر اعالم کرد: واکسیناسـیون 
نوبـت اول کرونـا در ایـران تـا کنـون ۸۲ درصد و در اروپا ۶۴ درصد اسـت.
دکتـر محمـد مهـدی گویـا ضمـن اعـالم ایـن خبـر، گفت: متوسـط 
کشـوری نوبـت اول واکسیناسـیون افـراد ۱۲ سـال بـه باال در ایـران ۸۲ و 

در اروپـا ۶۴ درصـد تـا کنون اسـت.
وی که در وبینار معاونان بهداشـت دانشـگا های علوم پزشـکی کشور 
صحبـت می کـرد، افـزود: متوسـط کشـوری نوبـت دوم واکسیناسـیون ۱۲ 
سـال بـه باال ۶۵ درصد، متوسـط کشـوری نوبـت اول واکسیناسـیون افراد 
۱۸ سـال بـه بـاال ۸3 درصد، متوسـط کشـوری نوبـت دوم واکسیناسـیون 
۱۸ سـال بـه بـاال ۶۶ درصـد، متوسـط کشـوری واکسیناسـیون نوبت اول 
۱۲ تـا ۱۸ سـال ۸3 درصـد و متوسـط کشـوری واکسیناسـیون نوبـت دوم 

افـراد ۱۲ تـا ۱۸ سـال نیـز ۵۴ درصد بوده اسـت.
وی ادامـه داد: دغدغـه کنونـی ما پوشـش گروه های سـنی ۶۰ سـال 
بـه بـاال در نوبـت سـوم واکسیناسـیون کرونا اسـت که دسـتورالعمل آن به 

دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ابالغ شـده اسـت.
رئیـس مرکز مدیریـت بیماری های واگیر، گفـت: امیدواریم با افزایش 
سـرعت و اتمام واکسیناسـیون این گروه بتوانیم به سـراغ گروه های سـنی 

پایین تر برای واکسیناسـیون نوبت سـوم برویم.
گویـا تصریـح کـرد: باید گروه های سـیار واکسیناسـیون در محل های 
پرخطـر بـرای گروه هـای سـنی پرخطـر فعال تـر عمـل کننـد. بویـژه در 
جمعیـت غیـر ایرانـی کـه پوشـش حـدود 3۰ درصـد اسـت بـا انتظـارات 

هنـوز فاصلـه داریم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در عیـن حـال بیـش از ۲ میلیـون نوبـت در 
نوبت هـای اول و دوم واکسیناسـیون بـه غیرایرانی ها واکسـن تزریق شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: بایـد بـا کمـک اسـتانداری ها و فرمانداری هـا و بـه 

وسـیله اقنـاع سـازی، این گـروه را بـرای واکسیناسـیون ترغیـب کرد.
ادامـه بـه بررسـی  رئیـس مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیـر در 
هفتگـی وضعیـت موجـود همه گیـری کرونـا در کشـور پرداخـت و اظهـار 
کـرد: هفتـه چهـارم آبـان ۱۴۰۰ مطابـق با هفتـه ۹۱ همه گیـری کرونا در 
کشـور بـود. در ایـن هفتـه شـاهد ادامه رونـد نزولـی بسـتری ها و فوتی ها 

بـر اثـر کرونـا بودیم.
وی افـزود: رونـد سـرپایی نیـز کاهـش چشـمگیری یافتـه و از ۵3 
هـزار بـه ۴۱ هـزار مـورد رسـیده اسـت. فوتی ها نیـز از ۹۶۴ بـه ۸33 مورد 

است. رسـیده 
وی ادامـه داد: در اسـتان تهـران بـا جمعیت و اهمیتی کـه دارد موارد 
بسـتری کاهشـی اسـت و از ۱۰۱۵ به ۹3۴ مورد و در سـرپایی از ۲۴۲۷ به 

۱۵۵۵ مـورد و فوتی هـا نیـز از ۱3۵ به ۱۰۶ مورد رسـیده اسـت.
وی وضعیـت اسـتان هایی ماننـد ایـالم، آذربایجان غربی، کردسـتان، 
یـزد، خراسـان جنوبی، سـمنان، کرمـان و چهارمحال و بختیـاری را نگران 

کننـده اعـالم کـرد و خواسـتار تمهیداتی بـرای کاهش این روند شـد.
بنابراعالم معاونت بهداشـت وزارت بهداشـت، وی متوسـط کشـوری 
فوتی هـا را ۱۰ مـورد در یـک میلیـون نفـر اعـالم کـرد و گفـت: گلسـتان 
بـا ۲ مـورد در میلیـون کمتریـن فوتـی و بوشـهر بـا 3۰ و خوزسـتان با ۲۱ 
درصـد بیشـترین میـزان فوتـی را در بین اسـتان ها در این هفته داشـته اند.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت:

شکستنرکورداهدایعضودر6ماهنخستسالجاری

مدیریت  مرکز  رییس 
پیوند و درمان بیماری وزارت 
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
عضو  اهدای  اینکه  بیان  با  پزشکی 
بستگی به روحیه ایثار یک ملت دارد، 
گفت: شیوع کرونا سبب شد در سال ۹۹، 
افت چشمگیری در اهدای عضو داشته 
باشیم اما آمارها از رشد ۶۶ درصدی آن 
در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به 

سال ۹۹ حکایت دارند.
مهدی شادنوش با اشاره به اینکه 
پیوند عضو یک روش درمانی انتخابی 
نیست که اگر این درمان انجام نشد اقدام 
به درمان دیگری کرد، اظهار داشت: در 
اکثر موارد فرد در شرایطی قرار دارد که 
یا عضو اهدایی به او پیوند می شود و 
به زندگی ادامه می دهد یا اینکه اجبارا 

با زندگی وداع می کند.
وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا 
باعث کاهش اهدای عضو شد، افزود: در 
سال ۹۸ باالترین میزان اهدای عضو را 
داشتیم اما در سال ۹۹ و با شیوع کرونا، 
بهداشت،  وزارت  تا کمیته های علمی 
شرایط پیوند در دوران کرونا را فراهم 
کنند و شرایط محیطی از قبیل مدیریت 
افت در حوزه  با  کرونا ساماندهی شود 

پیوند اعضا مواجه بودیم.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
از  زیرا  افزود:  بهداشت  وزارت  بیماری 
کادر  و  ها  بیمارستان  امکانات  سویی 
درمان بر روی کرونا تمرکز کرده بود و 
از سویی دیگر آن ها که می خواستند 
پیوند بگیرند نگرانی داشتند و از منزل 
کمتر خارج می شدند. در مورد افرادی 
چون  شد  می  انجام  باید  اهدا  که  هم 
ویروس  به  بودن  آلوده  به  مشکوک 

کرونا بودند امکان اهدا نبود.
این  همه  شد:  یادآور  شادنوش 
افت   ،۹۹ سال  در  شد  باعث  عوامل 
چشمگیری در اهدای عضو داشته باشیم 

اما خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ و ۶ ماه 
آمار نشان داد نسبت به  نخست سال، 
سال ۹۹، رشدی ۶۶ درصدی را داشتیم.

روحیه ایثار اهدای عضو در ۶ ماهه 
نخست سال رکورد شکست

شادنوش با تاکید بر اینکه مساله 
اهدای عضو یک مساله فرهنگی است 
و بستگی به روحیه ایثار یک ملت دارد، 
گفت: تقویت روحیه ایثار میسر نمی شود 
تاثیرگذار  مراجع  آفرینی  نقش  با  مگر 
اجتماعی از قبیل رسانه ها، هنرمندان، 
که  کسانی  همه  و  سینما  ورزشکاران، 
ضریب نفوذ باالیی در مسایل اجتماعی 
افزود: خوشبختانه طی سال  دارند.وی 
های گذشته همه این ارکان به صورت 
جدی تری وارد موضوع فرهنگ سازی 
اهدای عضو شدند تا آنجا که در سال 
۹۸  و پیش از شروع کرونا، به باالترین 
سطح اهدای عضو نسبت به سال های 

گذشته دست یافتیم.
شادنوش یادآور شد: با شیوع کرونا 
این روند دچار اختالل شد اما وضعیت 
۶ ماهه نخست سال جاری که حکایت 
از افزایش ۶۶ درصدی دارد، نشان می 
قبل،  آمادگی  همان  با  مردم  که  دهد 
باید  که  سخت  و  مبادا  روزهای  در 
تصمیمی برای اهدای عضو عزیز دچار 
مرگ مغزی خود بگیرند، تصمیم های 
اهدای  به  اقدام  و  گیرند  می  درست 

عضو می کنند.
استاندارد  شاخص  به  رسیدن  تا 

اهدای عضو فاصله داریم
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری وزارت بهداشت با یادآوری اینکه 
روزانه ۷ تا ۱۰ نفر بر اثر کمبود اعضای 
پیوندی جان خود را از دست می دهند 
و، تصریح کرد: اگر بیماری دچار مرگ 
اهدای  شرایطی  چنین  در  شد  مغزی 
خاک،  به  اعضا  سپردن  جای  به  عضو 
هشت  زندگی  بخش  نجات  می تواند 

فرد و زدودن رنج و درد از خانواده های 
ایشان باشد.

وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به 
نقطه اوج وضعیت مطلوب اهدای عضو 
فاصله زیادی داریم، خاطرنشان کرد: در 
سطح جهانی، شاخصی با عنوان پی ام 
پی برای اهدای عضو در نظر گرفته شده 
است که بر اساس آن برآورد سنجی می 
شود که در  هر یک میلیون جمعیت چند 

نفر اهدای عضو می کنند.
این  ما  در کشور  افزود:  شادنوش 
شاخص در سال ۹۸ به ۱۴.۷ رسید که 
اما  بود.   عضو  اهدای  میزان  باالترین 
نقطه مطلوب ما در جمعیت ۸۲ میلیونی، 
پی ام پی ۲۶ است که با آن فاصله داریم 
در  عضو  اهدای  روند  خوشبختانه  اما 
ایران نشان دهنده این است که همواره 
مردم با شناخت هر چه بیشتر موضوع 

همکاری بیشتری را نشان می دهند.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری وزارت بهداشت با یادآوری اینکه 
پیوند  انتظار  نفر در کشور در  ۱۴ هزار 
عضو هستند، گفت: افرادی هستند که 
نامشان در سامانه پیوند وزارت بهداشت 

ثبت شده که در انتظار پیوند هستند.
تبلیغات و دیوار نوشته های مربوط 

به اهدای عضو کالهبرداری است
بیشترین  اینکه  بیان  با  شادنوش 
نوع پیوند مربوط به کلیه است، اظهار 
داشت: در برچسب ها و دیوار نوشته ها 
شاهد فروش کلیه یا سایر اعضای بدن 
هستیم که با پیگیری از طریق مراجع 
کالهبرداری  که  شد  مشخص  قضایی 

است.
کرد:  تاکید  مردم  به  خطاب  وی 
مردم گول تبلیغات و دیوار نوشته های 
و  نخورند  را  عضو  اهدای  به  مربوط 
به  قطع  زیرا  نکنند  اعتماد  جوره  هیچ 
اینکه  ضمن  است.  کالهبرداری  یقین 
به  اعضا  سایر  و  کلیه  اهدای  سامانه 

بتواند خارج  گونه ای نیست که کسی 
از سیستم تعبیه شده که نزدیک به سه 
سال است راه اندازی شده است کلیه یا 

عضو تهیه کند.
حقیقت  در  داد:  توضیح  شادنوش 
در مراکز پیوند وزارت بهداشت، کسانی 
با  هستند  عضو  دریافت  کاندیدای  که 
نام  ثبت  الزم  مشخصات  و  ملی  کد 
اهدایی  زمان عضوی  هر  در  اند.  شده 
پیدا شود هم وارد سامانه می شود و بر 
اساس شاخص هایی که گیرنده دارد و 
اینکه وضعیت اورژانس او چگونه است، 
ده نفر اولی که با مشخصات اهدا کننده 
مطابقت دارند بررسی می شود تا برای 

پیوند عضو آماده شوند.
و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس   
درباره  بهداشت  وزارت  بیماری  درمان 
نحوه دریافت کارت اهدای عضو توسط 
افراد  کرد:  خاطرنشان  هم  متقاضیان 
برای اهدای عضو می توانند با پیامک 
  3۴3۲ شماره  به  خود  ملی  کد  کردن 
اعالم آمادگی برای اهدای عضو کنند 
و کد ملی آنان در سامانه پیوند ستاره 
دار می شود تا در زمانی که بر اثر اتفاقی 
عضو  اهدای  شدند  مغزی  مرگ  دچار 

صورت بگیرد.
یادآور  مغزی  مرگ  مورد  در  وی 
شد: مرگ مغزی مرگ قطعی است که 
فقط قلب و ریه ها تا زمانی با دستگاه کار 
می کنند که خانواده ها در این فرصت 
برای  گیری  تصمیم  امکان  طالیی 
اهدای عضو عزیزانشان را داشته باشند.

شادنوش با یادآوری اینکه جامعه 
عضو  اهدای  با  خوبی  به  هنرمندان 
رده  در همه  اند گفت:  کرده  همکاری 
های سنی امکان اهدای عضو وجود دارد 
فقط در زمان اهدا، عضو مورد بررسی 
قرار می گیرد که قابل اهدا هست یا خیر. 
حتی در رده های سنی باال با بررسی کبد 
یا کلیه سالم فرد، اهدا صورت می گیرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ثبتنامآزموندکتری۱۴۰۱آغازشد
با اعالم سازمان سنجش، متقاضیان آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال ۱۴۰۱ از اول آذر به مدت هشت روز فرصت دارند نسبت به ثبت نام 

خود اقدام کنند.
متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( سال 
۱۴۰۱ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام 
نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی می توانند با  در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج 
در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت کنند. 
ثبت نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( سال ۱۴۰۱ 
از امروز دوشنبه مورخ اول آذر ماه آغاز شد و در روز دوشنبه مورخ هشتم این ماه 
ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان 

سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در 

آزمون می تواند در یک کدرشته  امتحانی ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  کند.
به متقاضیان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس براساس فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش،  
اطالعات الزم را براساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. همچنین 

الزم است در درج اطالعات ثبت نام دقت کنند. 
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی 

رفتار خواهد شد.
براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال ۱۴۰۱ در روز جمعه مورخ  ۶ اسفند برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم 
است از روز سوم تا روز پنجم اسفند ماه با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای 

شرکت در آزمون اقدام نمایند. 
محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی مندرج در بند ۴۰ 
تقاضانامه تعیین می شود. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره ۲ 
دفترچه راهنمای ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت 
نام اقدام کنند. سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است که متقاضیان پس از 
تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه 
پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند. در انتخاب کدرشته  امتحانی و 
همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنند؛ پس از دریافت کد پیگیری 
۱۶ رقمی در این خصوص، به درخواست های متقاضیان مبنی بر اصالح و یا جابجایی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در 
ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت نام آنان توسط 
دیگران انجام می شود رخ داده است، تاکید می شود که عالوه بر کنترل اطالعات 
ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی 
دیگری به جای عکس شما ارسال نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس 
اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار 

خواهد شد.
هرگونه  تغییری از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبری و اطالع رسانی 
سازمان  سنجش (، درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق 

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد. 
بر اساس تاکید سازمان سنجش و باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به 
منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست 
ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند به 
https:// به آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور  سیستم پاسخگویی 

request.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. به مواردی که 
از طریق دیگری واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرگفردمسلحپسازقتل۵نفروگروگانگیری
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: قاتلی که بامداد دوشنبه یکم آذرماه پنج 

نفر را به قتل رساند و دو نفر را گروگان گرفت، کشته شد.
سردار سرتیپ رهام بخش حبیبی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: 
حوالی ساعت یک بامداد اولین روز از آذرماه ۱۴۰۰ از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل پنج نفر )که بین 3۵ تا ۶۰ سال سن 
داشتند( در خیابان عدالت شیراز به ماموران پلیس اعالم شد و نیروهای انتظامی 

برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: ماموران در بررسی های اولیه مطلع شدند قاتل که داماد خانواده 
بوده با اسلحه کالشنیکف پنج نفر از بستگان درجه یک همسرش شامل ۲ برادر 
زن، همسر، دختر و پسر برادر همسرش را کشته و با گروگان گرفتن دو نفر از 

بستگان مقتولین سریعا متواری شده است.
فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد:ماموران پلیس اقدامات خود را برای 
شناسایی و دستگیری شروع و با تحقیقات فنی و تخصصی محل اختفای قاتل 

را در همان حوالی شناسایی کردند.
وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر 
اعزام شدند که قاتل به محض مشاهده پلیس با اسلحه اقدام به تیراندازی به 

سمت ماموران کرد.

حبیبی با بیان اینکه پس از حدود یک ساعت درگیری، قاتل بدون توجه 
به دستور پلیس همچنان اقدام به تیراندازی می کرد،گفت: ماموران انتظامی در 
درگیری متقابل موفق شدند هر دو گروگان را صحیح و سالم آزاد کنند و قاتل 

۵۵ ساله را از پای درآورند.
جزئیات بیشتری از این موضوع و انگیزه قاتل مشخص نشده است.

مومیاییکردنجسدشوهرتوسطزنشیرازی
زیر  مرد  یک  مومیایی  جسد  گفت:  فارس  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
تخت خواب همسرش در شیراز کشف و مشخص شد این مومیایی یه مدت یک 

سال در این مکان مانده بود.
سرهنگ کاووس حبیبی در این باره اعالم کرد: در مردادماه سال ۹۹ خانمی 
جوان به پلیس آگاهی استان فارس مراجعه کرد و بیان داشت که برادر ۴۵ ساله اش 
چند روز قبل از منزل خارج شده و تاکنون مراجعه نکرده است که بررسی موضوع 

برای یافتن فرد مفقود در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس تحقیقات گسترده خود 
را در این زمینه آغاز کردند و با بدست آوردن سرنخ هایی و با بررسی های تکنیکی 
و اطالعاتی به همسر۴3 ساله فرد مفقود شده  شک بردند و وی را احضار کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: همسر فرد مفقود شده در بازجویی 
اولیه، خود را بی اطالع از موضوع می دانست که در برابر مستندات پلیس لب به 
اعتراف گشود و گفت که  همسرم اعتیاد به مواد مخدر داشت و من با این قضیه 

مشکل داشتم و سال گذشته وی را به قتل رساندم.
حبیبی بیان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی اقرار کرد که همسرش اعتیاد 
به شیشه داشت و شب حادثه به دلیل مصرف مواد مخدر حال وی خراب شد و 
چون از دست او بسیار عصبانی بود با مقدار زیادی قرص وی را مسموم کرد و 

صبح که بیدار شد متوجه شد مرد فوت کرده است.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

کم کد و بدون کد چیست 
و چرا باید به آن توجه داشته باشیم

از  بسیاری  توجه  مورد  کد  بدون  و  کم کد  پلفترم های  روزها  این 
توسعه دهندگان و حتی کاربران عادی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی 

این پلتفرم ها خواهیم پرداخت.
و   )Low-Code( کم کد  پلتفرم های  درمورد  زیادی  اطالعات  خیرا 
بدون  پلتفرم  وعده ی  است.  شده  منتشر   )No-Code( بی کد  یا  بدون کد 
کد این است که توسعه ی نرم افزار را مثل روش کار کردن با برنامه های ورد 
یا پاورپویت، آسان می کند تا حتی کاربران عادی بتوانند پروژه های مورد نیاز 
خود را بدون صرف هزینه های اضافه )از نظر مالی و زمانی( و بدون نیاز به 
تیم مهندسی پیاده سازی کنند. پلتفرم های کم کد برخالف پلتفرم های بدون کد، 
همچنان به مهارت های کدنویسی نیاز دارند، اما این سیستم ها وعده داده اند 
توسعه دهندگان با امکان اجرای کدهای از پیش نوشته شده، زمان و هزینه ی 

کم تری برای پیاده سازی پروژه های خود صرف خواهند کرد.
براساس اعالم گارتنر، تا سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵ درصد از برنامه ها با بهره 

گرفتن از کدهای از پیش آماده، توسعه داده خواهند شد.
مقایسه ای  معیار  آزمایش  یک   ۲۰۱۷ سال  در  ونچربیت،  گزارش  به 
بهره وری، بین روش توسعه ی سنتی )با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا( و 
یک پروژه ی توسعه ی کم کد یا بدون کد مبتنی بر مدل نشان داد که بهره وری 
روش کم کد و بدون کد به ترتیب پنج و هفت برابر بیشتر بوده است. عالوه بر این 
براساس نتایج نظرسنجی No-Code Census در سال ۲۰۲۰، مشخص 
شده است که استفاده از پلتفرم های بدون کد یا کم کد نسبت به روش های سنتی 

برنامه نویسی، بهره وری را تا ۴٫۶ برابر افزایش می دهد.
کم کد و بدون کد: یک بازار پراکنده

بازارهای  و  پلتفرم ها  راهکارها،  ارائه ی  با  بدون کد  یا  کم کد  چشم انداز 
فرعی متعدد، کمی پیچیده است. به عنوان مثال، برخی بازارهای فرعی وجود 
دارد که شرکت های بزرگ، مشاغل متوسط و مشاغل کوچک را هدف قرار 
می دهد. پلتفرم های کم کد و بدون کد سازمانی، قابلیت هایی مثل مقیاس پذیری، 
عملکرد، امنیت و یک پارچگی زیاد با برنامه های کاربردی سازمانی ارائه می دهند 
و هزینه ی استفاده از این نوع پلتفرم ها معموال بیشتر است. در ادامه بخشی از 
توضیحات گارتنر را درمورد پلتفرم های کم کد سازمانی مرور می کنیم. گارتنر، 

پلتفرم اپلیکیشن کم کد )LCAP( را اینگونه توصیف می کند:
پلتفرم برنامه ای که با استفاده از انتزاعات برنامه نویسی سطح باال مثل 
از توسعه ی سریع  زبان های برنامه نویسی مبتنی بر مدل و مبتنی بر فراداده، 

نرم افزارها، استقرار یک مرحله ای، اجرا و مدیریت پشتیبانی می کند.
ارائه  برای مشاغل کوچک  را  از چشم انداز مشابه  نمای کلی  G۲ یک 
و  کوچک  کم کد کسب وکارهای  پلتفرم های  بین  زیادی  تالقی های  می دهد. 
سازمانی وجود ندارد. برخی از فروشندگان پلتفرم های کسب وکارهای کوچک 
مشاغل  مشابه،  به طور  نیستند.  شده  شناخته  خیلی  مختلف  شرکت های  بین 
کوچک و متوسط معموال به دلیل قیمت باال و پیچیدگی پلتفرم های سازمانی، 

تمایلی به خرید این نوع سیستم ها ندارند.
جای تعجب نیست که بسیاری از پلتفرم های کم کد، به عنوان سیستم های 
مدیریت فرایند کسب وکار مورد استفاده قرار می گیرند. BPM از مدت ها قبل از 
توسعه ی مبتنی بر مدل ))MDD پشتیبانی می کند؛ جایی که نمودار، نحوه ی 
عملکرد نرم افزار را قبل از ساخت آن نشان می دهد. این نمودار شبیه رویکرد فرایند 
BPM است که در آن، شکل هایی که زیرفرایندها را به ترتیب صحیح نشان 
می دهند برای مشخص کردن یک فرایند تجاری ترسیم خواهند شد. در حال حاضر، 
محبوب ترین استاندارد در این زمینه که در بیشتر پلتفرم های BPM پشتیبانی 
می شود، BPMN است. بنابراین راهکارهای کم کد و فرایند محور، محبوبیت 
باالیی دارند. نمونه هایی از پلتفرم های کم کد و بدون کد BPM عبارت اند از پگا 
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معاون قوانین مجلس:
متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده 

دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست
نظر  عنوان  با  که  متنی  رد  با  اسالمی  شورای  مجلس  قوانین  معاونت 
انتقال خودرو در دفتر اسناد«  این معاونت مبنی بر لزوم »ثبت سند نقل و 
که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ 
از  یکی  اظهارنظر  به  مربوط  بلکه  نیست  معاونت  این  رسمی  نظر  عنوان 
لذا  دارند،  متفاوتی  نظر  کارشناسان  دیگر  و  است  معاونت  این  کل  ادارات 
اطالع  صریح  صورت  به  نیاز  صورت  در  معاونت  این  رسمی  های  دیدگاه 

شود. می  رسانی 

قوانین مجلس شورای  »معاونت  که  این  بر  مبنی  انتشار خبری  از  پس 
جرایم  به  رسیدگی  قانون   ۲۹ ماده  استفساریه  طرح  به  پاسخ  در  اسالمی 
رانندگی  اعالم کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی 
تاکید  این مطلب،  ثبت شود«، بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس ضمن رد 
و  بوده  معاونت  این  کل  ادارات  از  یکی  دیدگاه  شده،  منتشر  که  متنی  کرد: 
مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخش 

با یکدیگر دارند. های مختلف دیدگاه های متفاوت و متضاد 
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر 
شود، خالف اصول حرفه ای و اخالق رسانه ای است و کسی که آن متن 
را از سامانه طرح ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را 
نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه ها که با آن چه منتشر شده کامال در تضاد 

است نیز اشاره می کرد.
معاونت  این  که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  قوانین مجلس شورای  معاون 
هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز 
آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانه ها درخواست کرد: 
نسبت  اسالمی  به مجلس شورای  را  متنی  آن که  از  پیش  مواقعی  در چنین 
ناقص زمینه  انتشار مطالب  با  تا  از مجاری رسمی پیگیری کنند  را  دهند آن 

ایجاد نشود. قانونگذاری  نهاد  اذهان عمومی و تخریب  تشویش 
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فقط  ینکه  ا وجود  با 
لت  و د عمر  ز  ا ه  ما سه 
طرح ها  می گذرد،  سیزدهم 
در بخش های مختلف  و سیاست هایی 
اقتصادی آغاز شده است که چشم انداز 
امیدوار کننده ای از آینده اقتصاد کشور را 
نشان می دهند، اجرای این سیاست ها در 
حالی بوده که تحریم ها همچنان ادامه 
داشته و این دولت، وارث حجم زیادی 

از کسری بودجه است!
بر همگان روشن است که دولت 
سیزدهم در یک شرایط سخت اقتصادی 
بر سر کار آمد و هنوز مدت چندانی از 
مدت  این  در  است.  نگذشته  آن  عمر 
مردم  مطالبات  و  خواسته ها  کوتاه، 
رنگ و بوی اقتصادی داشته و ارزیابی  
کارشناسان از عملکرد دولت نیز بیشتر 
به حوزه اقدامات اقتصادی آن معطوف 

بوده است.
روز   ۱۰۰ مرز  از  عبور  با  اکنون 
سیزدهم،  دولت  چهارم  ماه  به  ورود  و 
آینده  از  کننده ای  امیدوار  چشم انداز 

اقتصاد کشور ترسیم شده است.
سوال این است که این امیدواری 
ناشی از چیست و چرا باید امیدوار بود؟

این دولت وارث کسری قابل توجه 
 ۴۵ باالی  افسارگسیخته  تورم  بودجه، 
درصد، نوسانات زیاد بازارهای مختلف 
از جمله بازار سرمایه، مسکن، ارز، طال 
دیگر  درشت  و  ریز  مشکالت  سایر  و 

بوده است.
تنها کورسوی امید در ابتدای شروع 
به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی 
اقتصادی مثبت  البته هرچند رشد  بود. 
تورم،  یکه تازی کرونا،  با وجود  اما  بود 
سرمایه گذاری  کاهش  بودجه،  کسری 
و مواردی از این دست، امید زیادی به 
افزایش و تداوم آن وجود نداشت. از این 
رو کمک به ادامه رشد اقتصادی نیازمند 
تصمیم های سریع و عملیاتی بود که چند 
مورد از مهمترین آنها از همان ابتدای 

کار در دستور قرار گرفت.
بهبود  پیش شرط   ، کرونا ر  مها

شرایط اقتصادی
دولت در آغاز کار به درستی مهار 
کرونا از طریق واکسیناسیون را در دستور 
کار قرار داد. اساس آخرین آمار، تا روز 
شنبه ۵۶ میلیون و ۴۷3 هزار و ۱۶۲ نفر 
ُدز اول واکسن کرونا، ۴۴ میلیون و ۲۹۴ 
هزار و ۶۵۲ نفر ُدز دوم و ۷۲۴ هزار و 
۷۲۱ نفر، ُدز سوم این واکسن را تزریق 
تزریق  واکسن های  مجموع  و  کرده اند 
شده در کشور به ۱۰۱ میلیون و ۴۹۲ 

هزار و ۵3۵ ُدز رسیده است.
افزون  روز  گسترش  و  سرعت 
تزریق واکسن کرونا در سراسر کشور، 

بازگشت  و  بیماری  این  مهار  امید 
به شرایط  اقتصاد کشور  به ویژه  جامعه 
ترتیب  بدین  داد.  افزایش  را  عادی 
کسب وکارهای مختلف که به شیوه های 
متفاوتی از کرونا آسیب دیده بودند روال 
عادی کار خود را با کاهش قابل توجه 
کردند.  آغاز  کرونایی  محدودیت های 
به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از 
همین  از  اقتصادی  آینده  به  امیدواری 
جا ناشی می شود. کرونا ضربه سنگینی 
وارد  اقتصادی  مختلف  بخش های  به 
کرد. اثر این بیماری در کنار تحریم ها 
بسیار قابل توجه بود. از این رو مهار آن 
رونق  و  رشد  اندازه  همان  به  می تواند 
اقتصادی را تسهیل و سرعت ببخشد.  

درست  مدیریت  با  تورم  کاهش 
کسری بودجه

دولت سیزدهم بودجه ای را تحویل 
گرفت که نیمی از راه را پیموده و تراز 
 ۶۴۱ و  هزار  چهار  منفی  آن  عملیاتی 
هزار میلیارد ریال بود. به عالوه، تقریبًا 
همه ظرفیت های جبران کسری بودجه 
و رفع این ناترازی نیز پیش خور شده بود.
با این حال راهبرد بودجه ای دولت، 
جبران کسری از طرق غیر تورمی بوده 
و هست. بر این اساس، دولت تاکنون 
از  استقراض  بدون  را  موجود  کسری 
بانک مرکزی و چاپ پول جبران کرده 
است. به عالوه، چاپ و انتشار اوراق را 
نیز در حد بازخرید اوراق فروخته شده 

قبلی انجام داده است.
جبران  دولت،  بودجه ای  راهبرد 
و  بوده  تورمی  غیر  طرق  از  کسری 
تاکنون  دولت  اساس،  این  بر  هست. 
از  استقراض  بدون  را  موجود  کسری 
بانک مرکزی و چاپ پول جبران کرده 
است. بعالوه، چاپ و انتشار اوراق را نیز 

در حد بازخرید اوراق فروخته شده قبلی 
انجام داده است.

نتایج پرهیز از »پولی کردن کسری 
را در کاهش تورم نشان  بودجه« خود 
داده است. بر اساس آخرین آمار اعالمی، 
در   ۱۴۰۰ مهرماه  نقطه ای  تورم  نرخ 
درصد  واحد   ۴.۵ قبل  ماه  با  مقایسه 
نقطه ای  تورم  نرخ  یافته است.  کاهش 
و  آشامیدنی ها  خوراکی ها،  عمده  گروه 
دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و 
خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  گروه 
به ۲۹.۵  با کاهش ۵.۹ واحد درصدی 

درصد رسیده است.
این کاهش تا حدودی در تورم های 
می شود.  مشاهده  نیز  سالیانه  و  ماهانه 
نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به 3.۷ 
درصد رسیده که بیانگر کاهش ۲ دهم 
است.  قبل  ماه  با  مقایسه  در  درصدی 
تورم ساالنه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد 
بوده که از کاهش چهار دهم درصدی 

حکایت دارد.
رشد  پیشران  مسکن،  ملی  طرح 

اقتصادی
 هم اکنون رشد اقتصادی کشور 
مثبت است و مهمتر آنکه خود این رشد 
در دو سال گذشته روند رو به رشدی را 
در پیش گرفته است. به عالوه با انتشار 
بخش نامه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت 
مشخص است که تداوم و حتی افزایش 
رشد اقتصادی تا هشت درصد در کانون 
توجه دولت و بودجه سال آینده قرار دارد.
 یکی از راه های دستیابی به رشد 
و  شناسایی  پایدار،  و  باال  اقتصادی 
تقویت پیشران های رشد است. درواقع 
پیشران ها آینده اقتصادی هر جامعه ای 
را تعیین می کنند. مسیر رشد اقتصادی 
حتی  و  کوتاه مدت  آینده  در  کشور  هر 

تاثیر  تحت  زیادی  حد  تا  بلندمدت 
نقشی است که بخش های پیشران ایفا 
شناسایی  جهت  این  از  و  کرد  خواهند 
بسیاری  اهمیت  از  رشد  پیشران های 

برخوردار است.
مسکن  طرح  با  سیزدهم  دولت 
پیشران های  از  یکی  آن  و شروع  ملی 
نداخته  ا کار  به  را  کشور  اقتصادی 
هستند  بخش هایی  پیشران ها  است.  
از متوسط  با نرخی بیش  که می توانند 

اقتصاد رشد کنند.
ز  ا یکی  مسکن  ملی  نهضت 
در  سیزدهم  دولت  کالن  سیاست های 
این  اساس  بر  که  است  مسکن  حوزه 
واحد  میلیون  چهار  ساخت  سیاست، 
مسکونی در چهار سال در برنامه دولت 
مسکن  ملی  نهضت  است.  گرفته  قرار 
یک ماه پس از ابالغ قانون جهش تولید 
توسط رئیس جمهوری از ۲۸ مهرماه آغاز 

شد که تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.  
عالوه بر آن، بخش هایی که بتوانند 
فعالیت های  سایر  برای  تقاضا  ایجاد  با 
بخش ها  سایر  رشد  موجب  اقتصادی، 
شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران 
حوزه  شک  بدون  می شوند.  محسوب 
صنایع  و  دارد  را  ظرفیت  این  مسکن 
از گچ  پایین دستی زیادی،  باالدستی و 
و سیمان تا صنایع فلزی و صدها کاالی 
ریز و درشت دیگر را به تحرک و رشد 

اقتصادی وادار خواهد کرد.
سیاست های  فوق،  موارد  کنار  در 
اصالح  راستای  در  دولت  بودجه ای 
ساختار بودجه و اعمال انضباط بودجه ای، 
بر  مرکزی  بانک  نظارت  و  کنترل 
عملکرد بانک ها و مواردی از این دست 
نیز امیدها به بهبود شرایط اقتصادی در 

آینده را افزایش می دهد.

پیامتبریکمدیرعاملبانکتوسعهتعاونبهمناسبتهفتهبسیج
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته بسیج 

پیام تبریک صادر نمود. 
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون همزمان 
با هفته بسیج در سال ۱۴۰۰، ضمن گرامیداشت و تبریک هفته 
بسیج اظهار داشت: پنج آذرماه هر سال یادآور واقعه ماندگار 
تشکیل بسیج مستضعفین با فرمان تاریخی حضرت امام 
 خمینی)ره( بنیانگذار کبیر انقالب جمهوری اسالمی ایران است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون که به مناسبت هفته بسیج سخن می گفت، گفت: حضرت 
امام خمینی)ره( همیشه بر نقش مردم و اهمیت حیاتی آن در تأمین سالمت و موفقیت 
نظام تأکید می کردند و با درایت خاصی در آذرماه ۱3۵۸، طی بیاناتی ضرورت تشکیل 
مدرسه عشق یا همان بسیج مستضعفان را اعالم فرمودند. برکات این شجره و عطر 
دالویز شکوفه های آن، در طی بحرانهای سالهای اولیه انقالب و جنگ تحمیلی و بعد از 
آن به سراسر مملکت اسالمی ما رسید و فضای آن را معطر ساخت و انقالب و جنگ را 
به نفع اسالم و مسلمانان رقم زد و همه اینها در پرتو جهان بینی و تدبیر آن پیر فرزانه و 
حضور نیروهای مردمی و پیوند الهی آنان با والیت حاصل شده است. وی همچنین افزود: 
به فرموده مقام معظم رهبری، بسیج یکی از آن پدیده های شگفت آور دوران انقالب 
بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملَهم شد به اینکه این اقدام را بکند؛ بسیج بیست 
 میلیونی که ایشان اعالن کردند و سازمان بسیج که تشکیل شد، خیلی کار بزرگی بود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مورد نقش و فعالیت بسیجیان در شرایط کنونی 
همه  است.  ملت  افراد  میان  مقّدس،  وحدت  یک  مظهر  حقیقت،  در  بسیج  گفت: 
میدانهایی که بسیج در آن حضور پیدا کرده است، میدانهای ملی است؛ میدانهای 
اقتصادی،  روز  اتفاقات  و  مختلف  شرایط  در  امروز  و  است  ملت  همه  به  مربوط 
نماید. می  ایفا  حیاتی  نقش  بسیج  کرونا،  بیماری  فراگیری  با  مقابله  و   فرهنگی 

مهدیان خاطر نشان کرد: ما ملت ایران همواره شاهد ایثار، شجاعت، حضور و مسولیت 
پذیری بسیجیان عزیز در عرصه های مختلف خدمت رسانی علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی در کشور در شرایط عادی و شرایط خاص هستیم. به بهانه و مناسبت 
هفته بسیج، با ارج نهادن به خدمت رسانی این قشر تاریخ ساز ؛ این مناسبت را به 
مردم فهیم و والیت مدار ایران عزیز، خانواده بزرگ تعاون کشور ، به ویژه همکاران 
محترم بانک توسعه تعاون و بسیجیان عزیز بانک توسعه تعاون تبریک عرض می کنم.

گردهماییمدیرانوروسایشعببیمهالبرزبرگزارشد
گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه البرز با حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، مدیران و روسای شعب این شرکت در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، محسن پورکیانی مدیرعامل این شرکت در 
گردهمایی مدیران و روسای شعب با تاکید بر لزوم تحول دیجیتال در شرکت های 
بیمه، اعالم کرد: شرکت های بیمه باید خود را با تغییرات قرن حاضر که در بستر 
تحول دیجیتال صورت گرفته است همگام سازند. در همین راستا هم اکنون بیش از 

۹۰ درصد فعالیت های بیمه البرز در بستر دیجیتال انجام می شود.
وی ادامه داد: کسب علم روز و باورمندی به تغییرات و تحوالت در بستر دیجیتال 
و تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با علوم جدید  دو محور اصلی همگام سازی 

بنگاه های تجاری از جمله شرکت های بیمه با تحول دیجیتال است.
وی افزود: بیمه البرز در سال گذشته چهار هزار و 3۰۰ میلیارد تومان تولید حق 

بیمه داشت که نسبت به سال ماقبل آن، ۴3 درصد رشد داشت.
به گفته پورکیانی، بیمه البرز در هفت ماه سال جاری نیز بیش از ۸۶ درصد در تولید 
حق بیمه رشد داشته این در حالی است که رشد صنعت بیمه نزدیک به ۴۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بیمه گری با مشاغل دیگر بسیار متفاوت است چون کاالی 
بیمه ملموس نیست و فقط در هنگام پرداخت خسارت کیفیت خدمات بیمه مشخص 
می شود. شرکت بیمه البرز همیشه تالش کرده در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت 
بیمه گزاران خسارت دیده خود را جبران کند به همین دلیل بیمه گزاران از خدمات دهی 
بیمه البرز رضایت کامل دارند و اکثر بیمه نامه های شرکت بیمه البرز تمدید می شود.

به گفته پورکیانی شرکت بیمه البرز در راستای مشتری مداری و رعایت حقوق 
اندازی کرده که آماده پاسخگویی به تمام  ارتباط مردمی ۱۵۷۴ را راه  آنان، مرکز 

هموطنان است.
نایب رییس هیات مدیره همچنین بر لزوم توسعه فروش بیمه های زندگی 
تاکید کرد و گفت: یکی از راههای توسعه فرهنگ بیمه و افزایش پورتفوی شرکت 
های بیمه، فروش بیمه های زندگی است چون هم آینده بیمه گزاران را تامین می 
کند هم منابع مالی خوبی را به سمت شرکت های بیمه سوق می دهد و هم اقتصاد 

شبکه فروش را رونق می دهد.
در این گردهمایی از روسای شعب بوشهر ، بندر امام خمینی ، زاهدان ، یاسوج 
و بندر انزلی که بیشترین فروش بیمه های زندگی در سال ۱3۹۹ را داشتند ، قدردانی 

گردید . 
گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه البرز با حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، مدیران و روسای شعب این شرکت در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، محسن پورکیانی مدیرعامل این شرکت در 
گردهمایی مدیران و روسای شعب با تاکید بر لزوم تحول دیجیتال در شرکت های 
بیمه، اعالم کرد: شرکت های بیمه باید خود را با تغییرات قرن حاضر که در بستر 
تحول دیجیتال صورت گرفته است همگام سازند. در همین راستا هم اکنون بیش از 

۹۰ درصد فعالیت های بیمه البرز در بستر دیجیتال انجام می شود.
وی ادامه داد: کسب علم روز و باورمندی به تغییرات و تحوالت در بستر دیجیتال 
و تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با علوم جدید  دو محور اصلی همگام سازی 

بنگاه های تجاری از جمله شرکت های بیمه با تحول دیجیتال است.
وی افزود: بیمه البرز در سال گذشته چهار هزار و 3۰۰ میلیارد تومان تولید حق 

بیمه داشت که نسبت به سال ماقبل آن، ۴3 درصد رشد داشت.
به گفته پورکیانی، بیمه البرز در هفت ماه سال جاری نیز بیش از ۸۶ درصد در تولید 
حق بیمه رشد داشته این در حالی است که رشد صنعت بیمه نزدیک به ۴۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بیمه گری با مشاغل دیگر بسیار متفاوت است چون کاالی 
بیمه ملموس نیست و فقط در هنگام پرداخت خسارت کیفیت خدمات بیمه مشخص 
می شود. شرکت بیمه البرز همیشه تالش کرده در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت 
بیمه گزاران خسارت دیده خود را جبران کند به همین دلیل بیمه گزاران از خدمات دهی 
بیمه البرز رضایت کامل دارند و اکثر بیمه نامه های شرکت بیمه البرز تمدید می شود.

به گفته پورکیانی شرکت بیمه البرز در راستای مشتری مداری و رعایت حقوق 
اندازی کرده که آماده پاسخگویی به تمام  ارتباط مردمی ۱۵۷۴ را راه  آنان، مرکز 

هموطنان است.
نایب رییس هیات مدیره همچنین بر لزوم توسعه فروش بیمه های زندگی 
تاکید کرد و گفت: یکی از راههای توسعه فرهنگ بیمه و افزایش پورتفوی شرکت 
های بیمه، فروش بیمه های زندگی است چون هم آینده بیمه گزاران را تامین می 
کند هم منابع مالی خوبی را به سمت شرکت های بیمه سوق می دهد و هم اقتصاد 

شبکه فروش را رونق می دهد.
در این گردهمایی از روسای شعب بوشهر ، بندر امام خمینی ، زاهدان ، یاسوج 
و بندر انزلی که بیشترین فروش بیمه های زندگی در سال ۱3۹۹ را داشتند ، قدردانی 

گردید .  

همهچیزدربارهباشگاهمشتریانبانکایرانزمین
بانک ایران زمین به منظور تقدیر از مشتریان خود و 
همچنین تعامل دوسویه با مشتریان خود از سال ۹۴ باشگاه 

مشتریان خود را راه اندازی نمود.
به گزارش  الفباخبر، برای هر بانک مشتریان وفادار 
حائز اهمیت است، همچنین برای رقابت با برخی بانک های 
دیگر نیاز به توجه ویژه مشتریان احساس می شود. اگر یک 
بانک خدمات خود را به بهترین شکل به مشتریان ارائه نماید 

بدیهی است مشتریان حتی با صرف هزینه باالتر ترجیح می دهند از آن خدمت استفاده 
نمایند موضوعی که از نگاه بانک ایران زمین پنهان نمانده است.

اساس فعالیت بانک ها مشابه است و تنها نحوه خدمت رسانی یک بانک آن را از 
سایرین متمایز می نماید. در این راستا بانک ایران زمین با نگاه ویژه خود به مشتریان 

سعی در حفظ روابط داشته است تا بتواند خدمات بهتر و باالتری را ارائه نماید.
بر این اساس باشگاه مشتریان برای حفظ تعامل بانک با مشتری است تا به 
وسیله آن نیز از خدمات بانک استفاده نمایند و خدمات به صورت ویژه در اختیار 

کاربر قرار گیرد.
البته این فرآیند تنها به سود مشتری نیست و بانک نیز از حفظ سهام بازار، 
تقویت برند، ماندگاری برند در ذهن، کاهش هزینه تبلیغات و جذب مشتریان جدید 

بهره مند می شود.
به  با  بانک  این  بوده و  از سال ۹۴  ایران زمین  بانک  باشگاه مشتریان  شروع 
روزرسانی متنوع خود به قدری توسعه پیدا کرده است که در سرچ  های گوگل با ۴ 

میلیون و ۱۲۰ هزار نفر جایگاه ۱۲۸ را در ایران از آن خود کرده است.
معرفی سرویس ها و خدمات باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد؛
دستخالیایرانازذخایرگازیخزر

کارشناس حوزه قفقاز گفت: در هر حال برداشت از ذخایر خزر بیش 
از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است و روس ها و آذربایجان، ترکمنستان 
و قزاقستان به خوبی این مسئله را درک کرده و سرمایه گذاری کرده و در 

حال اکتشاف هستند و تنها دست ایران خالی است.
جمهوری  ایران-  گازی  همکاری  امکان  درباره  مومنی،  میرقاسم 
آذربایجان در حوزه خزر اظهار داشت: یکی از مشکالت در این حوزه ما 
رژیم حقوقی بر بستر دریا بوده که هنوز تفاهمنامه کامل و جامعی نداریم، 
توافقنامه ای بین روسای جمهور کشورهای این حوزه امضا شده اما تفاهمی 

در زمینه تقسیم منابع و ذخایر صورت نگرفته است. 
از  ترکمنستان  و  قزاقستان  آذریایجان،  روسیه،  اکنون  افزود:  وی 
با همکاری یک  چاه  تعدادی  قبال  ایران هم  دارند،  استخراج  بستر  این 
شرکت برزیلی احداث کرد اما به دلیل عمق خزر مقرون به صرفه نبود 
استخراج می کردیم، دومین  با هزینه کمتر  را  از جنوب نفت و گاز  زیرا 
انتقال انرژی است، ما از خط  مسئله ما در تعلل برداشت از این ذخایر، 
لوله باکو-تفلیس-جیحان که قرار بود ۵ درصد آن متعلق به ایران باشد 
به دلیل اعمال نفوذ امریکا کنار گذاشته شدیم و ترکیه جای ما را گرفت. 
این کارشناس حوزه قفقاز تصریح کرد: در هر حال برداشت از ذخایر 
خزر بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است و روس ها و آذربایجان، 
ترکمنستان و قزاقستان به خوبی این مسئله را درک کرده و سرمایه گذاری 
کرده و در حال اکتشاف هستند و تنها دست ایران خالی است و بیشتر روی 

مانور و تبلیغات کار می کنیم.
انرژی  وی گفت: ما به دو دلیل تحریم و سوءمدیریت در حوزه 
حزبی  و  سیاسی  مقطعی،  منافع  فدای  را  ملی  منافع  داریم،  مشکل 
کرده ایم در حالی که جنگ های دنیا بر سر انرژی است، روس ها برای 
اینکه جلوی ورود انرژی به اروپا را بگیرند در سوریه می جنگند تا کسی 
جایگزین شان نشود، در قره باغ با همین هدف جنگ راه می افتد، اما ما 
از منابع خودمان استفاده نمی کنیم و این در حالی است که چند سال 
چراکه  داشت  خواهیم  همسایگان  با  خزر  انرژی  نام  به  بحرانی  دیگر 
ذی نفع  را  کالن  شرکت های  و  می کنند  سرمایه گذاری  همسایگان 
می کنند و اگر بخواهیم رقابت کنیم به جای کشورها، کنسرسیوم های 
بین المللی با ما درگیر می شوند درواقع وارد چالش بزرگتری می شویم، 
به طوری که شاهدیم اکنون آذربایجان به شرکت های بزرگ اروپایی، 
یارگیری  و  می دهد  سهم  پاکستان  به  حتی  و  اسرائیلی  و  امریکایی 
درگیر  آذربایجان  با  اینکه  جای  به  مجبوریم  ما  بنابراین  می کند، 
می شویم،  طرف  بین المللی  بزرگ  و  کوچک  شرکت  چندین  با  شویم 
می شود  گیر  در  ما  با  نمی آید،  کوتاه  کرده  سرمایه گذاری  که  شرکتی 
مثل  بپردازیم،  هم  جریمه  مجبوریم  و  می شویم  بدهکار  نهایت  در  و 

آنچه در کرسنت رخ داد.
در  آذربایجان  همکاری  با  انرژی  صادرات  امکان  درباره  مومنی 
حوزه خزر گفت: بیشترین صادرات به اروپا دست روسیه است و برای 
۲ را راه اندازی کرده است،  ۱ و  این منظور دو خط لوله نورد استریم 
طریق  از  ایران  گاز  بود  قرار  کنیم  نگاه  منطقه  بحران  به  اگر  اکنون 
و  کرده  پیدا  سوریه حضور  در  روس ها  اما  برود  اروپا  به  سوریه  بنادر 
حال  در  زیرساخت ها  که  زمانی  قفقاز هم  در حوزه  کردند  مانع تراشی 
آماده شدن بود مشکل قره باغ بوجود آمد، بنابراین هر زمانی که اروپا 
ایجاد  بحران  کند  تامین  روسیه  از  خارج  را  خود  گاز  و  نفت  بخواهد 

می شود مثل بحران قفقاز و خاورمیانه.  
 وی خاطرنشان کرد: حتی اگر هزینه سرمایه گذاری در خزر باالتر از 
دیگر مناطق بود ما باید این کار را می کردیم، حتی برای سرمایه گذاری 
می توانستیم بخش خصوصی را وارد کنیم، هر روز نفت و مشتقات نفتی 
گران تر می شوند اما کوتاهی شد، در حالی که می توانستیم در حوزه خزر 

با قدرت حضور داشته باشیم. 
این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: اکنون آذربایجان با جمعیت ۱۰ 
میلیون نفری بشدت به دنبال اکتشاف، جذب سرمایه و انعقاد قراردادهای 
جدید با کنسرسیوم های دنیا است، ما نیز باید در نظر داشته باشیم منابع 
پارس جنوبی و همه میادین مشترک روزی به پایان می رسند باید استراتژی 
سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی بکار ببندیم حتی با کشورهای منطقه از 

جمله آذربایجان در حوزه انرژی همکاری کنیم تا عقب نمانیم.

کسری بودجه بار گران بر دوش دولت؛
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جریمه سنگین در انتظار مشترکین
 پر مصرف گاز

گاز  صنعت  مشترکان  درصد   ۲۵ گفت:  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
ها  آن  برای  ماه جرایم سنگینی  این  از  که  قرار شده  و  پرمصرف هستند 

اعمال شود.
محمد عسگری، با اشاره به اجرای طرح جریمه مشترکان پرمصرف، 
اظهار کرد: این طرح به منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد 

شد و برای آن نیز دستورالعمل هایی تعریف شده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور گفت: در حال 
حاضر میزان مصرف روی ۵3۶ میلیون مترمکعب است که به طور میانگین 
در آبان ماه نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش 

مصرف داشته ایم.
سخنگوی شرکت ملی گاز اظهار کرد: الزم است مشترکان با انجام 
سانتی گراد،  درجه   ۲۱ تا   ۱۸ رفاه  دمای  تنظیم  مانند  ساده ای  اقدام های 
پوشیدن لباس های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل، خاموش 
کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی، ما را 
در بخش مصرف همراهی کنند تا بتوانیم بی دغدغه زمستان امسال را هم 

پشت سر بگذاریم.
به گفته عسگری این اقدامات می تواند تا ۱۰ درصد ذخیره انرژی را 
به دنبال داشته باشد و به ما این امکان را می دهد تا در تأمین گاز نیروگاه ها 

و بخش خانگی و تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.
از مردم برای  با دعوت  روز یکشنبه گذشته جواد اوجی- وزیر نفت، 
مصرف بهینه گاز از افزایش تعرفه ها و جرائم برای مشترکان پرمصرف و 
بدمصرف گاز از یکم آذرماه خبر داد و گفت: مشترکانی که در سقف الگوی 
مصرف هستند، تشویق و مشترکان بدمصرف همان طور که بارها هم اعالم 

کردیم جریمه می شوند.
وی درباره میزان افزایش قیمت برای مشترکان پرمصرف هم اظهار کرد: 
قیمت گاز به صورت پلکانی و در ۱۲ پله برای مشترکان محاسبه می شود، 
مشترکانی که در سه پله نخست هستند همان قیمت گاز پارسال محاسبه 
می شود و هیچ افزایش قیمتی داده نخواهد شد، اما مشترکان پر مصرف و 

خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی شامل جریمه می شوند.
به گفته وزیر نفت بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت 
می کنند که نشان دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این 
حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پر مصرف قیمت گاز صادراتی نیست 

و خیلی پایین تر از آن است و به صوت پلکانی محاسبه می شود.
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مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
جهش سنگین واردات با ارز 4۲00 تومانی

در سال جاری حجم واردات کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دولت  رشد موجب شد  به  رو  روند  است، همین  داشته  افزایش  درصد  تا ۹۰ 

درخواست افزایش سقف استفاده از ارز ترجیحی در سال جاری را مطرح کند.
در بودجه سال جاری هشت میلیارد دالر جهت تامین ارز کاالهای اساسی 
پیش بینی شده بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال 
ارز ترجیحی طوری بوده که هشت میلیارد دالر تقریبا تمام  با  حجم واردات 
شده است که البته باید به آن واردات بیش از یک میلیارد دالری واکسن را 

نیز اضافه کرد.
 رکورد ارزی واردات کاالی اساسی

این در حالی است که بررسی وضعیت واردات ایران در فاصله فروردین 
 تا ۱۰ آبان ماه امسال در آمار گمرک ایران نشان می دهد که از مجموع ۱۱.۵ 
میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی در ۲۵ گروه بالغ بر ۹.۱ میلیارد دالر آن 
با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است که حجم آن به ۱۶.۴ میلیون تن می رسد، براین 
اساس  واردات کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰  از لحاظ وزنی 3۴ درصد و از نظر 

ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر این اساس واردات با ارز ترجیحی در پایان هفت ماهه امسال، بیش از 

یک میلیارد دالر باالتر از هشت میلیارد دالر مصوب بودجه بوده است.
این روند افزایش در کل واردات ۱۱.۵ میلیارد دالری اقالم اساسی هم وجود 
دارد  و برای این دوره رشد ۲۹ درصدی وزن و ۶3 درصدی ارزش ثبت شده است. 

مرکز آمار هم تائید کرد 
روند تند ارزش واردات کاالهای اساسی در حالی ثبت شده که گزارش 
ماه های اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم کاالهای وارداتی نشان داده بود 
که حتی تا مقاطعی تورم  بیش از ۵۰۰ درصدی هم ثبت شده است که از جمله 

دالیل این روند، افزایش قیمت کاالهای اساسی در سطح جهان و البته برخی 
هزینه های مبادالت کاال است. 

افزایش ۹۲ درصدی واردات گندم 
اما این که کدام اقالم با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده و میزان رشد آن چقدر 
است بررسی از این حکایت دارد که در هفت گروه مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
بیش از 3.۶ میلیون تن گندم به ارزش بالغ بر ۱.۲ میلیارد دالر وارد شده که گندم 
وارداتی در این دوره ۶۰ درصد از نظر وزن و ۹۲ درصد بر ارزش رشد داشته است.

وزن ذرت منفی شد
همچنین ذرت به عنوان یکی از عمده ترین کاالهای وارداتی در سال، بالغ 
بر ۵.۵ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دالر واردات داشته که از نظر وزنی ۱۱ 
درصد کاهش دارد ولی از لحاظ ارزش ۲۶ درصد رشد دارد. ذرت تنها کاالیی 
است که در بین اقالم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومان با کاهش واردات از نظر 

حجم همراه بوده است.
رشد ۱3۴ درصدی واردات جو

دیگر کاالی اساسی جو است که ۲.۲ میلیون تن به ارزش ۶۵۶.۶ میلیون 
دالر واردات داشته که رشد ۹۶ درصدی وزن و ۱3۴ درصدی ارزش برای آن 

ثبت شده است.
دانه های روغنی هم ۱۰۱ درصدی شد

بر  بالغ  ارزش  و  تن  میلیون   ۱.۷ از  بیش  وزن  به  روغنی  دانه های  انواع 
۱.۲ میلیارد دالر وارد شده که رشد ۴۷ درصدی وزن و ۱۰۱ درصد ارزش دارد.

روغن رکورد دار افزایش واردات 
اما روغن های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام باالترین میزان افزایش را 
بین دریافت کنندگان ارز ترجیحی در واردات دارد به نحوی که ۱.3 میلیون تن 
به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد دالر واردات این گروه صورت گرفته که از نظر 

وزن ۱۲۸ درصد و ارزش ۲۸۰ درصد رشد دارد.
کنجاله سویا هم از ۲۰۰ درصد گذشت

کنجاله سویا دیگر کاالیی است که واردات آن در حدود هفت ماهه اول 
امسال بالغ بر ۱.۷ میلیون تن به ارزش ۹۵۲.۱ میلیون دالر بوده است که نشان 
ارزش  درصد   ۲۰۱ و  وزن  لحاظ  از  درصد   ۱۲۵ سویا  کنجاله  واردات  می دهد 

افزایش دارد.
اوضاع واردات دارو

اما دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز گروه دیگر دریافت کننده ارز 
ترجیحی است که با افزایش 3۴ درصدی واردات در وزن و 3۸ درصدی ارزش 
همراه بوده؛ به طوری که ۱۲.۵ هزار تن از این کاال به وزن بیش از ۱.3 میلیارد 

دالر واردات داشته است.
دولت ۴۲۰۰ را کم آورد 

روند افزایشی واردات با کاالی اساسی چه 
از نظر وزنی و به ویژه ارزشی موجب شد که با 
توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دالری واردات 
کاالی اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش 
دولت جهت تامین ارز واردات این اقالم در نیمه 
دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد 

دالر را مطرح کند.
 در هر حال تکلیف جریان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در سال جاری مشخص نیست و این که در این 
فاصله حذف خواهد شد و تامین ارز با سامانه نیما 
صورت می گیرد و یا این که همچنان پرداخت ارز 
ادامه دارد، مبهم است ولی فعال  ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت این ارز پابرجاست تا اینکه در نهایت در 
زمان الیحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد 
دولت چه تصمیمی در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

و نحوه پرداخت یارانه ها اعمال می کند.
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و  فرهنگ   کل  مدیر 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
مدیریتی  مدل  به  اشاره  با 
و  سیاسی  شخصی،  زندگی  در  شهدا 
تواند  می  که  داد  نشان  آنها  اجتماعی 
امید  مدل  یک  ما  کشور  آینده  برای 
ساز  جریان  و  بخش  نتیجه  بخش، 
باشند گفت: بسیاری از شهدای مدافع 
حرم ما الگوهای زندگی خود را شهدای 
دفاع مقدس قرار دادند و آنها خود امروز 

ستاره و الگو شدند.
یازدهمین  در  زاده  حسین  محمد 
مقاومت  و  جهاد  ادبیات  پاسداشت 
بر  با تقریظ آیت اهلل خامنه ای  همراه 
کتاب تنها گریه کن که در تاالر شهر 
برگزار شد؛ ضمن خیر مقدم به خانواده 
شهدا و حاضرین در جلسه؛  بیان کرد: 
اینکه خانواده، محله و جامعه  برای  ما 
سالمی داشته باشیم و حرکت آینده خود 
، خانواده و کشور را تضمین و بیمه کنیم 

نیاز به یک الگو و مدل سالم داریم.
ما  کشور  در  کرد:  تصرییح  وی 
در طول این سالها مدل ها ی مختلف 
والتقاطی  شرق  و  غرب  از  حکمرانی 
امتحان شده است، گروهی به سمتی و 
گروه دیگر به سمت دیگر حرکت کردند 
و بسیاری از التهاباتی که در جامعه شاهد 
آن هستیم به واسطه این مدلهای کپی 
طرف  آن  های  نسخه  و  شده  برداری 
آب پیچیده شده است و کسانی که به 
امضای  و  اعتماد کردند  این نسخه ها 
دانستند،  حجت  را  ها  آبی  طرف  آن 
را  کشور  پیشرفت  و  رشد  مسیر  سالها 

متوقف کردند.
وی گفت: اگر قرار بود شهدای ما 
منتظر کمک  دفاع مقدس  ۸ سال  در 
کشورهای دیگر و سازمان بین المللی 
از  مقدار  چه  االن  نبود  معلوم  باشند 

کشور ما باقی مانده بود و اگر مدافعان 
لمللی  ا بین  سازمانهای  منتظر  حرم 
محور  کشورهای  تنها  نه  امروز  بودند 
مقاومت بلکه بیشتر شهرهای ایران و 
تا خود مشهد و تهران زیر چکمه های 

بود. تکفیریها 
شهدا  اینکه  بیان  با  زاده  حسین 
تکلیف  به  برای عمل  که  کردند  ثابت 
مدل  کرد:  تصریح  مانند؛  نمی  منتظر 
شخصی،  زندگی  در  شهدا  مدیریتی 
که  داد  نشان  آنها  اجتماعی  و  سیاسی 
می تواند برای آینده کشور ما یک مدل 
امید بخش، نتیجه بخش و جریان ساز 
باشد و بسیاری از شهدای مدافع حرم 
ما الگوهای زندگی خود را شهدای دفاع 
مقدس قرار دادند و آنها خود امروز ستاره 
و الگو شدند لذا اگر می خواهیم آینده 
کشور ما درخشان باشد ، باید همه توان 
برای  این ستاره ها  تا  را بگذاریم  خود 

عموم مرد شناخته شوند.
مذهبی،  جامعه  کرد:  بیان  وی 
شهدا  این  با  ما  نقالبی  ا و  ارزشی 
شناسند  می  را  آنها  و  بودند  محشور 
را  شهدا  این  که  آنهایی  برای  اما 
کمتر دیدند و می شناسند، ابزار هنر و 
تا  بیاید  میدان  و  به کمک  باید  رسانه 
ما بتوانیم این شهدا را به آنها معرفی 
کنیم. بارها تجربه کردم کسانی که در 
این فضاها نبودند با خواندن یک کتاب 
فضای آنها عوض شده و ارتباط قلبی 
آن  زندگی  مدل  از  و  گرفتند  با شهید 

شهید الگو گرفتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی با بیان اینکه اگر همه 
ما یک وظیفه برای آینده کشور داشته 
باشیم، نشان دادن مسیرهای درخشان 
شهدا به مردم است؛ گفت: حضرت آقا 
ترویج نام و یاد شهدا را همیشه مورد 

های  تقریظ  اکثر  و  دادند  قرار  تاکید 
و  است  شهدا  کتب  حوزه  در  ایشان 
آینده  تضمین  که  است  این  آن  دلیل 
و  راه  تببیین  و  ترویج  گرو  در  کشور 
این مسیر  مسیری است که شهدا در 

برداشتند. قدم 
افزود: خانواده شهدا چشم و  وی 
چراغ محله های ما هستند تا ما راه را 
گم نکنیم و به دعای آنها نیاز داریم که 

این ماموریت را به سرانجام برسانیم. 
در ادامه معرفی و رونمایی کتاب 
حرم  مدافع  شهید  زندگینامه  پایکوب 
 ۸ از  رونمایی  رضایی،  محمد  شیخ 
قسمت مستند ۱۵ قسمتی راوی، تجلیل 
از خانواده شهید مهدی سورچی ، جانباز 
علی پهلوان مقدم، محمد جاودانی شهید 
مدافع حرم،  شهید جواد جهانی، شهید 
نوجوان سید محمد حسینی رزمنده دفاع 

مقدس انجام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

شهدابهترینمدلالگویمدبریتیبرایآیندهکشورهستند
رونماییازتقریظرهبرانقالباسالمیبرکتاب»تنها

گریهکن«باحضوراستانداراردبیل

انقالب اسالمی بر کتاب »تنها گریه کن«  از تقریظ رهبر   رونمایی 
همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل و با حضور استاندار برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل، 
به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی، »یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت« همراه با انتشار تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر کتاب “تنها گریه کن” 
از سوی مؤسسه ی پژوهشی-فرهنگی انقالب اسالمی در تهران برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان 
رعایت  با  مقدس،  دفاع  هنر  و  ادبیات  حوزه ی  فعاالن  و  مقاومت  و  جهاد 
شد  برگزار  استانها  دیگر  و  تهران  در  همزمان  بهداشتی  دستورالعمل های 
که در استان اردبیل نیز به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان در سالن والیت سپاه حضرت عباس)ع( 
و با حضور سید حامد عاملی استاندار اردبیل و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.

در این مراسم، از مادران شهید بهنام وفایی ارشادی، شهید بهنام مناری، 
شهید حاتم حسینی، شهید بهنام یوسفی اردبیلی و شهید محمدحسنعلی زاده نیز 
با اهدای لوح سپاس تقدیر و قدردانی گردید. کتاب »تنها گریه کن«، روایت 
زندگی »سرکار خانم اشرف سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان«، در 
دوران مبارزات انقالب اسالمی، جنگ  تحمیلی و پس از آن است که به قلم 
خانم اکرم اسالمی تدوین و توسط انتشارات حماسه یاران منتشر شده است.

در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  این  از  پیش 
همایش های جداگانه ای از نویسندگان و راویان کتاب های »نورالدین پسر 
ایران«، »پایی که جا ماند«، »لشکر خوبان«، »من زنده ام« ، »آن بیست و سه 
نفر«، »وقتی مهتاب گم شد، گلستان یازدهم، دختر شینا، آب هرگز نمی میرد«، 
»عصرهای  و  قرمز«  »مربع های  سرخ«،  گل  کمین  »در  »فرنگیس«، 
کریسکان« تقدیر نموده و یادداشت ها و تقریظ های رهبر انقالب اسالمی را 

بر این کتاب ها منتشر کرده بود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
توسعهبرنامههایفرهنگیوکتابخوانیهموارهمورد

توجهقرارگرفتهاست
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: حمایت از 
برنامه های فرهنگی به ویژه در حوزه کتاب و کتابخوانی در سال های اخیر 

همواره مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  گزارش  به 
ریزی استان اردبیل، داود شایقی اظهار کرد: به رغم تنگناهای مالی و تمرکز 
مسئوالن در حوزه های اقتصادی و فعالیت های عمرانی و زیربنایی همواره 
در توزیع اعتبارات و منابع استانی و شهرستانی سعی کردیم بخش فرهنگ 
را پررنگ دیده و به تکمیل پروژه های سخت افزاری و اجرای برنامه ها در 
بخش نرم افزاری کمک جدی کرده باشیم.وی خاطرنشان کرد: در این بین 
تکمیل کتابخانه های عمومی به ویژه تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل در سال 
های اخیر مورد توجه قرار گرفته و در سفر رئیس جمهور نیز قرار شده در این 
بخش با تزریق منابع مورد نیاز تحولی را در سال های پیش رو شاهد باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: گره کور در حل 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم اصالح فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی 
است که ضروری است با تقویت برنامه ها در این بخش و همراهی خانواده 
ها در مسیری حرکت کنیم تا براساس الگوهای فرهنگ اسالمی افراد جامعه 
بتوانند زندگی آرام و معیشت مناسبی را تجربه کنند.شایقی با گرامیداشت هفته 
کتاب و کتابخوانی و ضرورت افزایش سرانه مطالعه در استان اردبیل تصریح 
کرد: نباید فضای مجازی مانع از توسعه و تقویت فعالیت ها در بخش کتاب و 

کتابخوانی شود بلکه شایسته است با برنامه ریزی دقیق در ک

مدیرعامل:۵۰۱روستادراستانایالمگازدارهستند
 مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: هم اکنون ۵۰۱ روستا در استان 
ایالم گازدار هستند که با بهره برداری از ۹ روستای دیگر تا پایان سال جاری 

تعداد روستاهای برخوردار از گاز در این استان به ۵۱۰ روستا خواهد رسید.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: سال گذشته عملیات گاز رسانی به 3۵ 
روستا در دستور کار این شرکت قرار گرفت که با اتمام گازرسانی به این تعداد 

روستاها برنامه این شرکت به طور ۱۰۰ درصدی محقق شد.
وی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری استان تاکید کرد: 
شهر پهله از توابع شهرستان مرزی دهلران به عنوان آخرین شهر استان با 
تالش جهادی همکاران شرکت گاز به شبکه گاز سراسری متصل و ضریب 

نفوذ گاز در مناطق شهری به ۱۰۰ درصد رسید.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه با اتصال گاز به شبکه شهر پهله 
یک هزار و ۱۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند، اظهار داشت: 

کلیه روستاهای مسیر نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
شمس اللهی ادامه داد: برای گازرسانی به پهله و روستاهای مسیر ۲۴ 
کیلومتر شبکه توزیع، 3۹ کیلومتر خط تغذیه فلزی در سایزهای ۶  و ۸ و ۱۲ و 
سه ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت ۲۵۰۰ ، ۵ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در ساعت  

نصب و راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰۰ عملک در شهر پهله و روستاهای 
اطراف نصب شده است، تاکید کرد: برای گازرسانی به شهر پهله و روستاهای 
مسیر بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملّی گاز 
ایران هزینه شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اقدامات 
شرکت گاز استان در سال جاری اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهرماه پنج هزار و ۴۲۵ اشتراک جدید در نقاط مختلف شهری و روستایی به 

مشترکان گاز استان افزوده شده است.

گازاداراتدولتیپرمصرفدرخراسانرضویازاول
آذرماهقطعمیشود

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف 
بهینه گازطبیعی در همه بخش های مصرفی گفت: گاز ادارات و موسسات 

دولتی پرمصرف استان از ابتدای آذرماه قطع خواهد شد.
 حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: مطابق بخشنامه معاون 
اول رئیس جمهوری، تمام ادارات، سازمان ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی، 
نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها ملکف به رعایت 

ضوابط مصرف انرژی هستند.
وی با بیان این مطلب که شرکت گاز استان با تشکیل گشت های پایش 
نسبت به کنترل رعایت دمای رفاه ادارات و ساختمان های دولتی اقدام می کند 
افزود: گاز ادارات و موسسات دولتی پرمصرف که به بخشنامه مدیریت مصرف 

بهینه گازطبیعی توجه نکنند از ابتدای آذرماه قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: ادارات و موسسات دولتی پرمصرف 
در مرحله اول اخطار کتبی دریافت نموده و در صورت مشاهده مجدد عدم 
رعایت صرفه جویی یا عدم رعایت دمای رفاه، جریان گاز طبیعی آنان با 

هماهنگی استانداری قطع می شود.
تا ۲۱ درجه سانتی گراد در  رفاه ۱۸  افتخاری، رعایت دمای  به گفته 
فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای 
عمومی سرپوشیده، روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغار 
اداری،  پایان وقت  از  قبل  آنها یک ساعت  نمودن  اداری و خاموش  وقت 
خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، استفاده از دستگاه های 
گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال A و B، انجام معاینه فنی موتورخانه ها 
توسط شرکت های تأیید صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، 
از طریق متخصصان مجاز و  تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز  و  سرویس 
ایمنی و  افزایش ضریب  به منظور  پایش هوشمند موتورخانه  نصب سامانه 
بازدهی وسایل گاز سوز از اصلی ترین نکات مطرح شده در بخشنامه معاون 

اول رئیس جمهوری است.
ادارات، مؤسسه ها  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: 
و شرکت های دولتی ملکف هستند در چهار ماهه پایانی امسال حداقل ۱۰ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
وی تصریح کرد: مسئوالن متولی انرژی در دستگاه های دولتی می توانند 
از طریق تماس با شماره تلفن ۱۵۹۴ مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات 
مردمی شرکت گاز خراسان رضوی نسبت به دریافت مشاوره و راهنمایی در 
زمینه راهکارهای کاهش مصرف گاز طبیعی در ساختمان های اداری اقدام کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:
اقداماتشرکتآبوفاضالباستانبوشهرجهادیاست

دکتر جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس از روند اجرایی سه 
پروژه خط انتقال آبرسانی مناطق شمالی شهر بوشهر، ۱۷کیلومترخط انتقال 
آب شیرین کن ۱ و همچنین تأسیسات آب شیربن کن در حال بهره برداری 
۲۲ هزار و ۵۰۰ هزار متر مکعبی و آب شیرین کن ۱۷ هزار متر مکعبی در 

حال احداث شهر بوشهر بازدید کرد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در این بازدید از خدمات شرکت 
آب و فاضالب استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات شرکت آب وفاضالب 

استان بوشهر در اجرا طرح های آبرسانی واقعا جهادی است.
را  شرب  آب  تأمین  مهم  ظرفیت های  از  یکی  جمیری  عبدالکریم 
خلیج فارس دانست و اظهار داشت: در این راستا طرح های مهمی در حال 

اجرا است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر با قدردانی از تالش شرکت آب 
و فاضالب در خدمات رسانی مطلوب به مردم در حوزه آبرسانی خاطر نشان 
کرد: ۲ پروژه آب شیرین کن به ظرفیت ۵۲ هزار مترمکعب در کنار ساحل 
خلیج فارس بوشهر در حال اجرا است که با تکمیل آنها یکی از مشکالت 

مهم مردم برطرف می شود.
پروژه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  نماینده 
آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب پرداخت و بیان کرد: بر اساس وعده مجری 
این طرح تا پایان امسال آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر تکمیل 

می شود که نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب مردم دارد.
پروژه های  از  یکی  افتتاح  با  امسال  پایان  تا  کرد:  اضافه  جمیری 
آب شیرین کن، ۱۷ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب شرب بوشهر افزوده 

می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیزیکی از راهبردهای 
وزارت نیرو در تأمین آب شرب را شیرین سازی آب دریا در شهرها و روستاهای 
ساحلی دانست و تصریح کرد شهر بوشهر که با مشکالت آبرسانی مواجه 
است طرح آب شیرین کن در دستور کار قرار گرفته که در مرحله نخست به 

ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است.
عبدالحمید حمزه پور از اجرا ۲ پروژه آب شیرین کن در ساحل بوشهر خبر 
داد و خاطر نشان کرد: پروژه آب شیرین کن به ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب 
دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که تالش می شود تا قبل از عید 
نوروز تکمیل و افتتاح شود. وی با اشاره به اجرا خط انتقال این آب شیرین کن 
تا مخزن ذخیره اصلی شهر تصریح کرد: این خط انتقال در مرحله پایان و 

دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر میزان سرمایه گذاری در 
اجرا آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر را ۲۵۰ میلیارد تومان دانست 
و افزود: با افتتاح این پروژه مشکل دیرینه شهر بوشهر در تأمین آب شرب 

برطرف می شود و قطعاً تابستان آینده مشکالت به شدت کاهش می یابد.

توزیع  اندازه گیری شرکت  لوازم  کنترل  و  نظارت  مدیر دفتر 
برق اصفهان 

دقتترازویشرکتتوزیعبرقاصفهانبیشازگذشته
مهندس حمید رضا جاوری مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت :میزان انرژی برگشتی کنتورهای دیماند 
و غیر دیماند در ۶ ماهه اول سال جاری ۲ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۸۸۷ کیلو 
وات ساعت بوده است که این میزان برای کنتورهای دیماندی ۸میلیون و 

3۲۹ هزار و ۲۹۹ ساعت انرژی احصا شده است.
وی عنوان کرد :طرح تعویض کنتتورهای معیوب در دو فاز شناسایی 
کنتورهای معیوب و تعویض آنها برنامه ریزی شد که در ۶ ماهه اول سال ۶ 

هزار و ۷۴۲ کنتور دیماندی و غیر دیماندی تعویض شد
وی تصریح کرد :این اقدامات در راستای اجرای طرح کاهش تلفات و به 
منظور اصالح لوازم اندازه گیری مشترکین و رضایتمندی مردم صورت گرفته 
استوی گفت :در برنامه های این شرکت پایش شبکه های فشار ضعیف و جمع 
آوری انشعابات غیر مجاز ،تست و بازرسی کنتورهای معیوب ،نصب کنتوربرای 
مصرف کنندگان فاقد کنتور از جمله چراغ های راهنمایی و رانندگی ،افزایش 
تعداد و قرائت دقیق کنتورهای روشنایی معابر از جمله اقدامات ما در حوزه 

لوازم اندازه گیری بوده است .

معاوناشتغالوخودکفاییکمیتهامدادامامخمینی
رهشهرستانگرمسار

معاون اشتغال و خودکفایی به همراه روئسا و کارشناسان اشتغال ادارات 
کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان گرمسار و آرادان با دکتر اردشیر مطهری 
دیدار و از رهنمودهای نماینده مردم شریف شهرستانهای گرمسلر و آرادان بهره 
مند شدند . در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید ، موضوعات 
مختلف فضای کسب و کار خرد ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . دکتر 
مطهری در این جلسه گفت : کمیته امداد امام خمینی ره نقش اثرگذاری در 
محرومیت زدایی دارد . ایشان شناسایی افراد نیازمند و ارائه خدمات مطلوب 
به نیازمندان را از موضوعات مهم برشمرد و افزود : خدمات این نهاد که یادگار 
امام راحل می باشد ، می بایست به دست نیازمندان واقعی برسد . نماینده مردم 
شریف شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
استفاده درست از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود اشاره گفت : ظرفیت صنعت 
در شهرستان گرمسار بی بدیل است و بکارگیری مددجویان در این صنایع 
، نیازمند برنامه ریزی و ساماندهی به نفع محرومین و نیازمندان می باشد .

ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
چشمه  ارتباطی  راه  از  برداری  بهره  از 
چاهی- سفید خانی تا پایان سالجاری 

خبر داد.
خصوص  در  دری  بها عبداهلل 
چشمه  ارتباطی  راه  احداث  مراحل 
چاهی- سفید خانی اظهار داشت: طول 
ظرف  که  است  کیلومتر   ۷ پروژه  این 
طرح  این  کیلومتر   3 گذشته  روزهای 
و  تکمیل  از سمت شهرستان سیروان 
آسفالت شد و ۴ کیلومتر باقیمانده نیز 
با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

در حال اجرا است
 ۷ پروژه  این  احداث  افزود:  وی  
کیلومتری، ضمن حذف نقاط پرحادثه، 
به  را  استان  مرکز  ۸کیلومتر  از  بیش 
و  کند  می  نزدیک  سیروان  شهرستان 
انشااهلل تا پایان سال شاهد بهره برداری 

از این پروژه خواهیم بود.
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
راه  از  برداری  بهره  با  داشت:  بیان 
خانی  سفید  چاهی-  چشمه  ارتباطی 
 ۸ سیروان  شهرستان  به  ایالم  محور 

کیلومتر کوتاهتر می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم خبر داد: 

بهره برداری از راه ارتباطی چشمه چاهی- سفید خانی تا پایان سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
دکتر علیرضا مرتضوی با اشاره به اینکه 
استان های  از  شرکت   ۱۵۰ از  بیش 
سنگ  نمایشگاه  در  کشور  مختلف 
گفت:  داشت،  خواهند  حضور  اصفهان 
تا  سوم  روزهای  طی  نمایشگاه  این 
ششم آذرماه برپا می شود و شرکت های 
با نمایشگاه  فعال در حوزه های مرتبط 
طی چهار روز دستاوردها، پتانسیل ها و 
توانمندی های خود را به نمایش خواهند 

گذاشت.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه، 
معادن  و  سنگ  نمایشگاه  بزرگترین 
شمار  به  کشور  جنوب  و  مرکز  منطقه 
می رود، افزود: نمایشگاه سنگ، معادن 
هزار   3۰ در  اصفهان  وابسته  صنایع  و 
مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود 

تهران،  استان های  از  شرکت هایی  و 
اصفهان، قم، خراسان رضوی، آذربایجان 
البرز، فارس، آذربایجان شرقی،  غربی، 
لی،  شما خراسان  جنوبی،  خراسان 
و  کردستان  بلوچستان،  و  سیستان 

لرستان در آن حضور دارند.
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
حوزه  به  اصفهان  استان  بین المللی 
فعالیت شرکت های حاضر در نمایشگاه 
فعاالن  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  سنگ 
بهره برداری  استخراج،  اکتشاف،  حوزه 
 ، ر و مشا ن  مهندسا سنگ،  دن  معا
ماشین آالت  حوزه  فعاالن  پیمانکاران، 
فعاالن  سنگ،  فرآوری  و  استخراج 
و  معادن  ادوات  و  تجهیزات  بخش 
و  تولیدکنندگان  سنگ،  کارخانجات 
عرضه کنندگان تجهیزات ایمنی مرتبط 
فعاالن حوزه حمل  و معادن،  با سنگ 

فعاالن  همچنین  و  بازرگانی  و  نقل  و 
حوزه محیط زیست، نشریات تخصصی، 
تشکل ها، سازمان ها و موسسات دولتی 
حضور  نمایشگاه  این  در  خصوصی  و 

خواهند داشت.
کشور  هفت  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  معادن  و  سنگ  حوزه  در  فعال 
بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین  در 
سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان 
کرد:  تصریح  داشت،  خواهند  حضور 
روسیه،  کشورهای  ز  ا نی  یندگا نما
اردن  چین،  ایتالیا،  ارمنستان،  ترکیه، 
و امارات در نمایشگاه سنگ و معادن 
و  داشت  هند  ا خو حضور  صفهان  ا
فعاالن  میان  تجاری  تبادالت  زمینه 

اقتصادی را فراهم خواهند آورد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه سنگ 
اصفهان، به عنوان معتبرترین نمایشگاه 

تجاری سنگ در ایران، ارتقا و پیشرفت 
شرکت هایی که تولید فناوری برای این 
صنعت انجام می دهند را هدف خود قرار 
داده است، تاکید کرد: یکی از اصلی ترین 
که  است  آن  نمایشگاه  این  اهداف 
فناوری های  و  تجهیزات  محصوالت، 
فرصتی  و  بگذارد  نمایش  به  را  جدید 

برای تجارت فراهم کند.
 ، ش ر ا گز ین  ا س  سا ا بر 
لمللی  بین ا ه  یشگا نما همین  د نز شا
ز  ا بسته  وا صنایع  و  معادن  سنگ، 
تا  سوم  روزهای   ۱۸ تا   ۱۰ ساعت 
بین المللی  نمایشگاه  در  آذرماه  ششم 
شرق،  کمربندی  در  واقع  اصفهان 
پا  بر روشن دشت  منطقه  بروی  و ر
می شود و میزبان فعاالن، کارشناسان، 
حوزه  این  عالقمندان  و  متخصصان 

بود. خواهد 

نمایشگاه اصفهان میزبان بزرگان سنگ و معادن کشور می شود

استان  گاز  شرکت  عامل  “مدیر 
از برگزاری ۱۶۹۵۲ نفر ساعت  بوشهر 
آموزش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ 

در این شرکت خبر داد  
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
گاز استان بوشهر مدیر عامل این شرکت 
گفت: با توجه به اینکه یکی از مکانیزم 
های اصلی توسعه منابع انسانی در شرکت 
گاز استان  آموزش  می باشد در شش 
ماهه اول سال جاری در شرکت گاز استان 
۱۶۵۹۲  نفر ساعت آموزش برای مدیران 
مجازی  صورت  به  سازمان  کارکنان  و 

آنالین و آفالین برگزار شده است.
رحمانی با اعتقاد به این که آموزش 
اساسَا یادگیری است و همه کارکنان در 
هر سطحی نیاز به آموزش دارند گفت: 
در شش ماهه اول سال جاری نیز ۴ دوره 
ی آموزشی برای امدادگران و گازبانان 

در سطح استان برگزار شده است.
وی در ادامه افزود : آموزش با باال 
بردن توانایی کارکنان شرکت در انجام 
از  بهتر  استفاده  امکان  محوله  وظایف 

منابع انسانی را پدید می آورد.
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
بوشهر در ادامه افزود: برای ۱۰۰ دفتر 
پیش خوان استان نیز ۲ دوره آموزشی 
را برگزار کردیم و در این دوره همکاران 
با سامانه جدید  استان  پیشخوان  دفاتر 

مشترکین شرکت گاز آشنا شدند.
با  قرارداد  عقد  به  پایان  در  وی 
مشاوره  خدمات  ارائه  و  مشاوره  مرکز 
ایشان  های  خانواده  و  کارکنان  به 
های  برنامه  گفت:  و  داشت  اشاره 
در  و  مستمر  طور  به  شرکت  آموزشی 
رشته های مختلف در طول سال ادامه 

خواهد داشت.

 

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر:

اجرای 1695۲ نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان بوشهر

و  راهداری  کل  اداره  نقل  و  معاون حمل 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از آغاز طرح 
توزیع روغن موتور بی واسطه به مالکان ناوگان 

حمل و نقل جاده ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
علی  مرکزی،  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
امیری معاون حمل و نقل این اداره کل با اشاره 
تحقق  راستای  در  گرفته  صورت  پیگیری های 
مالکان  به  خدمات  ارائه  برای  سازمانی  رسالت 
ناوگان حمل و نقل جاده ای افزود: طرح توزیع 

نقل  و  حمل  ناوگان  مالکان  به  موتور  روغن 
شروع  مرکزی  استان  در  شنبه  روز  از  جاده ای 
ناوگان  رانندگان  کرد:  تصریح  است.وی  شده 
حمل و نقل جاده ای در حوزه حمل کاال و مسافر 
می توانند با به همراه داشتن مدارک الزم جهت 
با  را  خود  مصرفی  موتور  روغن  مالکیت  احراز 
مراجعه به پایانه بار اراک با نرخ مصوب دولتی 

دریافت نمایند.
به گفته امیری استان مرکزی از نخستین 
را  این طرح  استان های کشور است که اجرای 

به انجام رسانده است.
حمل  شرکت   ۱3۹ دارای  مرکزی  استان 
و نقل کاال و ۴۷ شرکت حمل و نقل مسافری 
است که در حال حاضر بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۰۰ 
نفر راننده ناوگان عمومی )بار و مسافر( در آن 

فعالیت دارند.
معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل 
سال  ابتدای  از  گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 
جاری تاکنون افزون بر ۱۱ میلیون و ۲۹۲ هزار 
نقاط  اقصی  به  استان مرکزی  از مبدأ  تن کاال 

کشور حمل شده که مقصد اصلی کاالهای استان 
مرکزی، سه استان تهران، اصفهان و خوزستان 

با برخورداری ۴۰ درصد از مجموع بوده است.
وی افزود: ۱۲ درصد بارهای استان مرکزی 
بصورت درون استانی و ۸۸ درصد آن بصورت 
برون استانی جابجا شده و سه شهر اراک، ساوه 
و دلیجان به ترتیب رتبه اول تا سوم مبدأ اصلی 

بار در استان را شامل می شوند.
شده  حمل  کاالهای  از  درصد   3۷ امیری 
از مبدأ استان را کاالهای معدنی مانند سیمان، 

سنگ و... و 3۲ درصد از آن را کاالهای شیمیایی 
برشمرد.

ارائه  با  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
خدماتی مانند توزیع روغن موتور با نرخ مصوب 
طرح های  ارائه  و  سهمیه ای  الستیک  دولتی، 
ناوگان  فعال  مالکان  و  رانندگان  به  تشویقی 
حمل و نقل جاده ای توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، شاهد ارتقای 
شاخص های توسعه اقتصادی در حوزه حمل و 

نقل جاده ای استان باشیم.

خدمتی دیگر در حوزه حمل و نقل جاده ای،
توزیع روغن موتور بی واسطه به مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای در استان مرکزی
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اینمقاالتودرادامهآنمقاالتبعدیترجمهایاستازکتابدرسیکهمطالب
کسبوکارومسائلومقولههایمالیواقتصادیرادربرمیگیردکهترجمهآنرادر

ادامهمیخوانید:

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.، ۲008(. 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 ۲008، 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 ۲008، 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، ۲008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲011 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 ۲4 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

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

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

پیشرفتهایتکنولوژیودنیایهیجانانگیزکسبوکار)قسمتچهارم(

اخالقکسبوکارومسئولیتاجتماعی

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

فصلدوم:اخالقکسبوکارومسئولیتاجتماعی

2.۱شرکتهایغیرواقعی:یکمرورکلی
اهداف یادگیری

۱. تعریف اخالق تجارت و توضیح آنچه به معنای عمل اخالقی در 
کسب و کار است.

۲. توضیح دهید چگونه می توانید سازمان اخالقی را تشخیص دهید.
وضعیت WorldCom یک حادثه جدا نیست. سالهای بیداری دهه 
۱۹۹۰ توسط فاش شدن فساد بزرگ شرکتی، از جمله طرح های جنایی 
در شرکت هایی مانند انرون، آدلفیا و Tyco، پیگیری شد. در اواخر سال 
۲۰۰۱، مدیران انرون، یک تامین کننده انرژی، به اقدامات حسابداری متعهد 
شدند تا درآمد شرکت را بیش از چهار سال افزایش دهند. پس از فروپاشی 
شرکت، قیمت سهام از ۹۰ دالر به ۱ دالر به ازای هر سهم کاهش یافت و 
زیان های مالی زیادی در جامعه سرمایه گذاری ایجاد کرد. هزاران کارمند نه 
تنها شغل خود را از دست دادند، بلکه صندوق بازنشستگی خود را نیز از دست 
دادند )Kadlec، ۲۰۰۲(. پیش از آغاز داستان Enron از صفحات اول، 
مقامات در Adelphia، ششمین شرکت بزرگ کابل، اعالم کردند که جان 
ریگاس، موسس و مدیرعامل، از شرکت دولتی به عنوان یک بانک شخصی 
خوک برخوردار بود و میلیاردها دالر برای حمایت از خانواده اش در اختیار 
داشت. شیوه زندگی عجیب و غریب و ورشکستگی شرکت در روند )لیبرمن، 
 Tyco مدیر عامل شرکت ،Koslowzki ۲۰۰۴(. به همین ترتیب، دنیس
International، ظاهرا در مورد آنچه که او و آنچه متعلق به شرکت بود، 
گیج شد. Koslowzki عالوه بر درمان خود به دارایی 3۰ میلیون دالری 
در فلوریدا و آپارتمان ۷ میلیون دالری در پارک خیابان، Koslowzki از 
طعم لوازم جانبی گران قیمت اداری مانند صندلی چتربازی ۱۵،۰۰۰ دالری، 
جعبه ی توالت جعبه ای ۱۷،۰۰۰ دالری و صندوق پستی ۲۲۰۰ دالر صرف 

نظر کرد که در نهایت ۶۰۰ دالر میلیون نفر از خزانه شرکت ۱.
Bernie Madoff، موسس بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری برنارد 
L. Madoff و رئیس سابق بورس اوراق بهادار NASDAQ، به عنوان 
مدیران اجرایی کج شده، باعث می شود آنها را به عنوان فروشگاه های خرده 
فروشی دوام بیاورند. مدافع ادعا کرده است که یک طرح بزرگ Ponzi را 
اجرا کرده است )Langan، ۲۰۰۸( که سرمایه گذاران را تا ۶۵ میلیارد دالر 
 Crooued ۱۰ Top فریب داد. اشتباهات وی او را در باالی ۱۰ مدیر ارشد
مجله Time Magazine به دست آورد. با توجه به اتهام SEC، مادوف 
متقاعد سرمایه گذاران به پرداخت مبالغ هنگفتی شد. در عوض، او را به میزان 
قابل توجهی ۸ تا ۱۲ درصد به یک سال بازگشت داد. اما مادوف هرگز پول 
خود را سرمایه گذاری نکرد. در عوض، او آن را برای خود حفظ کرد. او برای 
رسیدن به سرمایه گذاران جدید پول خود را برای اولین بار سرمایه گذاران 
خود پرداخت )و یا پول خود را برای درخواست آنها( پرداخت کرد. همه چیز 
به هم رفته بود تا سقوط سال ۲۰۰۸، زمانی که بازار سهام کاهش یافت و 
بسیاری از سرمایه گذاران خود خواستار بازگشت پول خود شدند. همانطور که 
دیگر پولش را نداشت، بازی تمام شد و او مجبور شد اعتراف کند که همه 
چیز تنها دروغ بزرگ است. هزاران سرمایه گذار، از جمله بسیاری از دوستان 
ثروتمند او، بازنشستگان غیر ثروتمند که او را با پس انداز زندگی خود و پایه 
های خیریه به او اعتماد داشتند، از بین رفتند. همه کسانی که مدوف را به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدند، زمانی که به مدت صد و پنجاه سال 

به زندان محکوم شدند.
آیا این موارد صرفا انحراف است؟ نظرسنجی Time / CNN در 
میان تمام این آشکارا نشان داد که ۷۲ درصد از کسانی که مورد بررسی قرار 
گرفته اند فکر نمی کنند. آنها بر این باورند که نقض اعتماد سرمایه گذار و 
کارمند، یک الگوی مداوم و دیرینه رفتارهای فریبنده توسط مقامات در تعداد 
زیادی از شرکت ها است )گیبس و همکاران، ۲۰۰۲(. اگر آنها درست باشند، 
باید پاسخ های زیادی داده شود. چرا این حوادث اتفاق می افتد )و با چنین 
منظمی ظاهری(؟ مظنونین معمولی چه کسانی هستند؟ چه مدت تا رکورد 
شرکت ورشکستگی بعدی تعیین می شود؟ چه اقداماتی می تواند توسط افراد، 

سازمان ها و دولت انجام شود تا مانع چنین رفتاری شود؟

ایده اخالق کسب و کار
این به نفع یک شرکت برای کار اخالقی است. شرکت های قابل اعتماد 
در جذب و حفظ مشتریان، کارکنان با استعداد و سرمایه هستند. کسانی که با 
اخالق مشکوک نقض می شوند، از کاهش پایگاه مشتریان، گردش کارکنان 

و عدم اعتماد سرمایه گذاران رنج می برند.
بیایید این بخش را با پرداختن به یکی از پرسش هایی که ما قبال مطرح 
کرد: افراد، سازمان ها، و سازمان های دولتی چه می توانید انجام دهید به 
منظور ایجاد محیطی رفتار اخالقی و مسئولیت اجتماعی در کسب و کار؟ اول، 
البته، ما باید دو اصطالح را تعریف کنیم: اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی. 

آنها اغلب به طور تعویض استفاده می شوند، اما آنها به همین معنی نیست.

اخالق چیست؟
شما احتماال می دانید به چه معناست اخالقی: به درست را از نادرست و 
به زمانی که شما در حال تمرین یک جای دیگر. پس از رفع ابهام، می توان 
گفت که اخالق تجاری، کاربرد رفتار اخالقی در زمینه کسب و کار است. 
اقدام اخالقی در کسب و کار به معنای بیش از سادگی پیروی از قوانین و 
مقررات قابل اجرا: این همچنین به معنای صادق بودن، انجام هیچ آسیبی به 
دیگران، رقابت منصفانه، و کاهش به قرار دادن منافع خود را باالتر از شرکت 
شما، صاحبان آن، و کارگران آن است. اگر شما در کسب و کار هستید، به 
وضوح نیاز به یک حس قوی از آنچه که درست است و چه چیزی اشتباه 
است )همیشه یک کار آسان نیست(. شما نیاز به حصول اطمینان شخصی 
دارید که درستی انجام دهید، حتی اگر این کار به معنای انجام کاری است که 

دشوار است یا شخصا زیان آور است.

مسئولیت اجتماعی چیست؟
مسئولیت اجتماعی شرکت ها با اقداماتی که بر روی گروه های مختلف 
در یک محیط شرکت تأثیر می گذارند. یک شرکت اجتماعی مسئول، نگرانی 
از سهامداران خود را نشان می دهد - هر کسی که مانند صاحبان، کارکنان، 
مشتریان و جوامع که در آن تجارت می کند، »عالقه« یا عالقه ای به آن 
دارد. ما در فصل بعد درباره مسئولیت های شرکت صحبت خواهیم کرد. در 

این نقطه، ما بر روی اخالق تمرکز می کنیم.
چگونه می توان سازمان اخالقی را شناخت؟

یکی از اهداف هر کسی که در کسب و کار دخیل است، باید رفتار اخالقی 
در محیط سازمانی را تقویت کند. چگونه می توانیم بدانیم که یک سازمان 
رفتار اخالقی دارد؟ اکثر فهرست های فعالیت های سازمانی اخالقی عبارتند از:

• رفتار صحیح کارمندان، مشتریان، سرمایه گذاران و عموم مردم
• ایجاد عدالت در اولویت اول

• برگزاری هر عضو شخصا برای اقدام خود پاسخگو باشد
• برقراری ارتباط ارزشها و اصول کلیدی به همه اعضا

 ،Axelrod( تقاضای و تقدس یکپارچگی از همه اعضا در همه شرایط •
)۲۰۰۴

این که آیا شما برای یک کسب و کار یا برای یک سازمان غیر انتفاعی کار 
می کنید، احتماال حس دارید که آیا کارفرمای شما اخالقی یا غیر اخالقی است 
یا خیر. کارکنان شرکتهایی که به طور مداوم فهرست مجالت اخالق کسب و 
کار »۱۰۰ بهترین شهروندان سازمانی« را به عنوان کسب و کار در محل کار 
در نظر می گیرند. شرکت هایی که به طور معمول جوایز شهروندی را به دست 
 Procter & Gamble، Hewlett-Packard، می آورند عبارتند از

.Merck3 و Intel، Avon Products، Cisco Systems
در مقابل، کارکنان با نگرش های زیر تمایل دارند که مشکوک باشند 

که کارفرمایان آنها به همان اندازه اخالقی نیستند:
• آنها به طور مرتب در مورد کارهایی که انجام می دهند احساس 

ناراحتی می کنند.
• آنها به شیوه رفتار آنها متوسل می شوند.

• آنها در مورد نحوه برخورد همکاران، ناراحت هستند.
• آنها مربوط به مناسب بودن دستورالعمل ها و سیاست های مدیریت 

.)۲۰۰۴ ،Axelrod(

شکل ۲.۱
 

در اوایل دهه ۱۹۹۰، بسیاری از مشتریان Sears از خودروهای سنگین با 
روندهای تعمیراتی شگفت زده شدند. شکایات آنها پرچم های قرمز را با مقامات 

انتظامی مطرح کرده و سیرز را مجبور به پرداخت ۶۰ میلیون دالر می کند.
کوین مکشاین - رسید برای جوراب های جدید من طوالنی تر از جوراب 

.۲.۰ CC BY-NC - های جدید من است
در اوایل دهه ۱۹۹۰، بسیاری از کارکنان مرکز خدمات سایرس سؤاالتی 
را درباره سیاستهای خاصی از جمله راهکارهایی که در آن قرار بود با مشتریان 
مطرح کنند، به اشتراک گذاشتند. به ویژه، آنها احساس ناراحتی با یک طرح 
جبران جدید داشتند که آنها را برای فروش ترازو، ترمزهای شغلی، کمک فنرها و 
سایر قطعات و خدمات پاداش داد. کسانی که مقررات را رعایت کرده اند پاداش 
دریافت می کنند؛ کسانی که نبودند اغلب اخراج شدند. نتایج نباید شگفت انگیز 
باشد: در اشتیاق آنها به رعایت مقررات و حفظ کارشان، برخی از کارکنان به 
مشتریان گمراه شدند تا اعتقاد داشته باشند که آنها نیاز به قطعات و خدمات 
دارند، در حقیقت، آنها مورد نیاز نبودند. پیش از این، سیرز با شکایت مشتریان، 
مانند مقامات انتظامی، در بیش از ۴۰ ایالت، سیل شد. Sears هر گونه قصد 
فریب مشتریان را انکار کرد اما مجبور شد که نه تنها از میان برداشتن کمیسیون 

فروش، بلکه همچنین مبلغ ۶۰ میلیون دالر بازپرداخت را نیز پرداخت کند.

چرا اخالق مطالعه؟
در حالت مطلوب، شرایط زندان، جریمه های شدید و موارد منع خشونت 
علیه زنان باید از رفتارهای غیرقانونی شرکت محرز باشد اما متاسفانه بسیاری 
از متخصصان معتقدند این فرض ممکن است کمی خوش بینانه باشد. هرچند 
شرایط محیط اخالقی در آینده ای نزدیک، به نظر می رسد یک چیز کامال 
روشن است: نسل بعدی کسب و کار که شامل بسیاری از شما می شود، دنیایی 
بسیار متفاوت از آنچه که برای نسل های گذشته منتظر است. تاریخ اخیر به 
ما می گوید که هیچ تعریفی مشخص نیست که امروزه دانشجویان کسب و 
کار، که بسیاری از آنها رهبران کسب و کار فردا هستند، نیاز به درک دقیق تر 
از تفاوت بین آنچه که از نظر اخالقی قابل قبول است نیست. به عنوان یک 
دانش آموز کسب و کار، یکی از وظایف کلیدی شما یادگیری نحوه تشخیص 

و مقابله با چالش های اخالقی است که با شما مقابله می کند.
عالوه بر این، دانستن درست از اشتباه، شما را به عنوان یک نامزد شغلی 
تبدیل می کند. وارن بافت، موفق ترین سرمایه گذار در دنیا، در پاسخ به این 
که چه چیزی را در استخدام جدیدش جستجو کرده است، پاسخ داد: »من به 
دنبال سه چیز هستم. اول، یکپارچگی فردی است، دوم هوش است و سومین 
سطح انرژی باال است. «او متوقف شد و سپس افزود:» اما اگر اولی نداشته 

باشید، دو دوم مهم نیست. «۴

گیرنده های کلیدی
برای اخالقی عمل می کند.  بهترین شرایط شرکت  امر در  این   •
شرکت های قابل اعتماد قادر به جذب و حفظ مشتریان، کارکنان با استعداد 

و سرمایه هستند.
• اخالق تجارت، کاربرد رفتار اخالقی در زمینه کسب و کار است.

• رفتار اخالقی در کسب و کار به معنای بیش از آن است که فقط از 
قوانین و مقررات اطاعت کنید. این بدان معناست که صادقانه بودن، انجام 
دادن دیگران به دیگران، مقابله با عادالنه بودن، و از بین بردن منافع خود در 

برابر کارفرمایان و همکاران خود نیست.
• برای رفتار اخالقی در شرایط کاری، نیاز به یک ایده خوب از آنچه 

درست و غلط است )همیشه یک کار آسان نیست(.
• شما همچنین باید به اعتقاد شخصی برای انجام آنچه که درست است، 

حتی اگر به معنای انجام چیزی است که دشوار است و یا شخصا زیان آور.
• سازمان های اخالقی نسبت به کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران و 
مردم عادالنه رفتار می کنند. آنها عدالت را یک اولویت مهم می دانند، ارزش 
های اصلی را به افراد سازمان می دهند و تقاضای و پاداش یکپارچگی را از 

همه اعضا در حالی که آنها را مسئول اعمال خود می کند.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

آیا صداقت آکادمیک است؟
درست همانطور که کسب و کارها رفتارهای کتبی برای هدایت رفتار 
کارکنان در فعالیت های مربوط به شغلی دارند، بنابراین، کالج ها و دانشگاه ها 
نیز کدهای رفتار را برای هدایت رفتار علمی دانش آموزان دارند. آنها چیزهای 
مختلفی هستند: کد های احترام، سیاست های یکپارچگی تحصیلی، سیاست 
های مربوط به صداقت تحصیلی، کدهای رفتاری دانش آموزان، اما همه آنها 
هدف مشابهی دارند: ارتقاء یکپارچگی تحصیلی و ایجاد یک محیط عادالنه 

و اخالقی برای همه دانش آموزان.
در بیشتر مدارس، اطالعات در مورد یکپارچگی تحصیلی از یکی از 

منابع زیر قابل دسترسی است:

• وب سایت مدرسه )احتماال تحت تب »دین دانشجویان« یا »زندگی 
دانشجویی«(

• کتاب راهنمای دانشجویی
• مواد چاپی موجود در دفتر نمایندگان دانشجویان

وظیفه
اطالعات مربوط به سیاست های یکپارچگی تحصیلی مدرسه را تعیین 

کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید:
۱. کدام رفتارها یکپارچگی تحصیلی را نقض می کنند؟

۲. اگر متهم به ناسازگاری علمی هستید چه اتفاقی می افتد؟
3. اگر شاهد یک حادثه غیرقانونی تحصیلی هستید چه کاری باید 

انجام دهید؟

 ۱۷ ،Tyco Wants Money Back«، CNNMoney« ۱
news//۱۷/۰۹/۲۰۰۲/http://money.cnn.com  ،۲۰۰۲ سپتامبر 
companies/tyco/index.htm )به تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲ دسترسی 

پیدا می کند(.
 Crooued«، Specials Time، ۱۰ Top ۲ »مدیران اجرایی
Time.com، http://www.time.com/time/specials/
.۱۹۰3۱۶۰،۰۰_۱۹۰3۱۵۶_۰،۲۸۸۰۴،۱۹۰3۱۵۵/packages/article

html )به تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۱ دسترسی داشته باشید(.
3 »۱۰۰ بهترین شهروندان سازمانی برای سال ۲۰۱۰«، مجله مسئولیت 
-۱۰۰/http://thecro.com/content ،۲۰۱۱ شرکت، شماره. ۱۱، بهار

best-corporate-citizens )دسترسی به ۵ سپتامبر ۲۰۱۱(.
 Telford، Advantage دانا  و   Adrian Gostick با   ۴

Integrity )سالت لیک سیتی: گیبس اسمیت، ۲۰۰3(، ۴-3.

2.2رویکردفردیبهاخالق
هدف یادگیری

۱. مراحل را که می خواهید برای حل معضل اخالقی و تصمیم گیری 
اخالقی انجام دهید مشخص کنید.

بتی وینسون در WorldCom با قصد رفتن به زندان آزاد نشد. او 
بدون شک می دانست که رفتار درست چیست، اما خط پایین این است که 
او این کار را انجام نداده است. چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که چیز 
درستی در دنیای کسب و کار انجام می دهید؟ چطور باید به چالش هایی که 
با آن مواجه هستید پاسخ دهید؟ از آنجا که اقدامات شما در دنیای کسب و کار 
به شدت توسط شخصیت اخالقی شما تحت تاثیر قرار می گیرد، با ارزیابی 
وضعیت فعلی اخالقی خود، شروع می کنیم. کدام یک از موارد زیر برای شما 

مناسب است )یکی را انتخاب کنید(؟
۱. من همیشه اخالقی هستم
۲. من بیشتر اخالقی هستم

3. من تا حدودی اخالقی هستم
۴. من به ندرت اخالقی هستم

۵. من هرگز اخالقی نیستم
اکنون که شما خود را در یکی از این دسته قرار داده اید، در اینجا برخی 
از مشاهدات کلی وجود دارد. تعداد کمی از افراد زیر رده دوم قرار می گیرند. 
اکثر ما بیشتر از زمان اخالقی هستند و اکثر افراد خود را به دو دسته طبقه 
بندی می کنند: »من بیشتر اخالقی هستم.« چرا مردم بیشتر ادعا نمی کنند 
که همیشه اخالقی هستند؟ ظاهرا، اکثر مردم متوجه می شوند که اخالق 
اخالقی در تمام طول زمان انرژی زیادی را به ارمغان می آورد. اگر خودتان را 
در رده دوم قرار دهید، این سؤال را بپرسید: چگونه میتوانم رفتار خود را تغییر 
دهم تا بتوانم یک نمره را تغییر دهم؟ پاسخ به این سوال ممکن است ساده 
باشد فقط خودتان سوال ساده ای بپرسید: چگونه می خواهم در یک وضعیت 

خاص درمان شود )ماکسول، ۲۰۰3(؟
متاسفانه تمرین این فلسفه در زندگی شخصی شما آسان تر از دنیای 
کسب و کار است. چالش های اخالقی در کسب و کار بوجود می آیند زیرا 
سازمان های تجاری، به ویژه بزرگ، دارای ذینفعان متعدد هستند و ذینفعان 
خواسته های متناقض دارند. تصمیم گیري که بر چندین ذینفع تأثیر مي 
گذارد، حتی براي مدیران با تجربه نیز آسان نیست؛ و برای تازه واردان جهان 
کسب و کار، این کار می تواند بسیار دلهره آور باشد. بسیاری از مدیران نیاز 
به یک سال تجربه در سازمان دارند تا احساس راحتی در تصمیم گیری کنند 
که بر ذینفعان مختلف تأثیر می گذارد. با این حال، می توانید شروع کنید به 
یادگیری نحوه تصمیم گیری اخالقی با نگاه کردن به دو نوع چالش که در 
دنیای کسب و کار مواجه خواهید شد: معضالت اخالقی و تصمیمات اخالقی.

رفع معضالت اخالقی
معضل اخالقی وضعیت اخالقی مشکل است: شما باید بین دو یا چند 
گزینه قابل قبول اما اغلب متضاد که برای گروه های مختلف مهم هستند 
را انتخاب کنید. کارشناسان اغلب این نوع وضعیت را به عنوان یک تصمیم 
»درست در مقابل« درست می کنند. تصمیمات جانسون و جانسون )جی 
جی( مدیر عامل شرکت جیمز برک در سال ۱۹۸۲ بود )کاپالن، ۲۰۱۲(. 
در 3۰ سپتامبر، ماری کلرمن دوازده ساله از شیکاگو فوت کرد پس از آنکه 
والدینش تیلنول فوق العاده قوی خود را به وی داد. صبح همان روز، آدام 
 Tylenol جانوس، بیست و هفت ساله، همچنین از شیکاگو، پس از مصرف
برای درد جزئی قفسه سینه، فوت کرد. در آن شب، وقتی اعضای خانواده به 
کنسول والدین خود آمدند، برادر آدم و همسرش تایلنول را از همان بطری 
گرفتند و در عرض چهل و هشت ساعت درگذشت. طی دو هفته آینده، چهار 
نفر دیگر در شیکاگو پس از مصرف Tylenol فوت کردند. ارتباط واقعی 
بین تیلنول و سری مرگ ها تا زمانی اتفاق می افتاد که یک هواپیمای بدون 
سرنشین از گزارش های خبری متوجه شد که هر قربانی Tylenol را گرفته 
 J & J Tylenol ،است. همانطور که مصرفکنندگان از آن پریشان بودند
را از قفسه های خرده فروشی منطقه شیکاگو خارج کرد. محققان کشف تپه 
های تایلنول حاوی مقادیر زیادی از سیانید کشنده را کشف کردند. از آنجا که 
 ،J & J بطری های مسموم شده از دسته های تولید شده در گیاهان مختلف
محققان مشخص کردند که دستکاری پس از حمل محصول رخ داده است.

بنابراین J & J گناه نداشت. اما مدیر عامل شرکت بورک هنوز با یک 
معضل بسیار جدی مواجه شد: آیا امکان پاسخ دادن به موارد دستکاری بدون 

رفع اعتبار نام تجاری بسیار سودآور بود؟ برک دارای دو گزینه بود:
• او می تواند فقط تعداد زیادی از Tylenol فوق العاده قوی که به 
نظر می رسد با سیانید آسیب دیده یاد می شود. این مسیر بود که مدیران 
Perrier در سال ۱۹۹۱ آن را کشف کردند که موارد آب آشامیدنی با بنزین 
مسموم شده است. این گزینه به نفع J & J بود، اما احتماال افراد بیشتری را 

در معرض خطر قرار داد.
• Burke می تواند یک یادآوری در سراسر کشور از تمام بطری های 
Tylenol فوق العاده را سفارش دهد. این گزینه اولویت ذینفعان را منعکس 

می کند و امنیت عموم مردم را از منافع مالی ذینفعان باالتر می برد.
برک تصمیم به فراخوان تمام 3۱ میلیون بطری تیلنول فوق العاده در 
بازار کرد. هزینه J & J ۱۰۰ میلیون دالر بود اما واکنش عمومی کامال مثبت 
بود. کمتر از شش هفته پس از شروع بحران، کپسولهای Tylenol در بطری 
های مقاوم در برابر تکه های جدید دوباره وارد شدند و با پاسخ دادن سریع 
و مناسب، J & J در نهایت توانست نام تجاری Tylenol را به موقعیت 
قبلی خود بازگرداند. هنگامی که بورک برای شجاعت اخالقی ابراز خوشحالی 
کرد، او پاسخ داد که به سادگی از اعتبار J & J قدردانی شده است که منافع 
مشتریان را باالتر از سایر سهامداران قرار داده است. تنها پشیمانی او این بود 

.)۱۹۹۹ ،Weber( که تبهکاران هرگز دستگیر نشدند
اگر فکر کنید فرایند تفکر شما باید در صورتی باشد که با یک معضل 
اخالقی مواجه شوید، می توانید بدتر از مراحل ذهنی ذکر شده در شکل ۲.۲ 
»چگونگی مواجه با یک معضل اخالقی« بنگرید - جیمز بورک در پاسخ به 

بحران تیلنول گفت:
۱. مشکلی را تعریف کنید: نحوه پاسخگویی به مورد دستکاری بدون از 

.Tylenol بین بردن اعتبار نام تجاری
۲. گزینه های ممکن را شناسایی کنید: )۱( به یاد بیاورید که تعداد زیادی 
از تیلنول که توسط سیانید یافت می شود یا )۲( دستورالعمل فراخوانی در سراسر 

کشور از تمام بطری های Tylenol فوق العاده قوی را تعیین می کند.
3. تاثیر هر یک از گزینه ها را برای ذینفعان ارزیابی کنید: گزینه ۱ )به 
یاد آوردن فقط تعداد زیادی از تایلنول( ارزان تر است، اما افراد بیشتری را در 
 Tylenol معرض خطر قرار می دهد. گزینه ۲ )به یاد بیاورید تمام بطری های

فوق العاده قوی( امنیت عموم را باالی منافع مالی ذینفعان قرار می دهد.
 ،J & J ۴. تعیین معیارهای تعیین مناسب ترین اقدام: پیروی از اعتبار

که منافع مشتریان را باالتر از سایر سهامداران قرار می دهد.
۵. بهترین گزینه را براساس معیارهای تعیین شده انتخاب کنید: در 
سال ۱۹۸۲ گزینه ۲ انتخاب شد و یادآوری همه بطری های تیلنول فوق 

العاده قوی انجام شد.

شکل ۲.۲ چالش موانعی اخالقی

 تصمیم گیری اخالقی
بر خالف مشکل »حق راست در برابر حق« که توسط معضل اخالقی 
مطرح می شود، تصمیم گیری اخالقی یک تصمیم »درست در مقابل اشتباه« 
است که در آن انتخاب حق )اخالقی( و اشتباه )غیر اخالقی یا غیر قانونی( وجود 
دارد. انتخابی هنگامی که تصمیم می گیرید که به طور ناخودآگاه غیر اخالقی یا 
غیرقانونی است، شما متعهد به اخالقیات شده اید. به عنوان مثال، بتی وینسون 
 WorldCom زمانی که او را به فشار مدیران خود برای تهیه کتاب های
غلبه کرد، از بین رفت. اگر شما با آنچه که به نظر می رسد این نوع انتخاب 
را ارائه می دهید، سؤاالت خود را در شکل ۲.3 »چگونه از یک دوره اخالقی 

اجتناب کنید« شانس خود را برای تصمیم گیری اخالقی افزایش می دهد.

شکل ۲.3 چگونه می توان از وقوع اخالقی جلوگیری کرد

برای بررسی اعتبار این رویکرد، بیایید نگاهی دقیق به تصمیمات بتی 
وینسون بگیریم:

۱. اقدامات وی به روشنی غیرقانونی بود.
۲. آنها به کارگران که مشاغل خود را از دست دادند و به سرمایه گذارانانی 
که از تلفات مالی رنج می بردند )و همچنین به خانواده اش که خجالت عمومی 

خود را به اشتراک گذاشتند( غیرمنصفانه بود.
3. او قطعا در مورد آنچه که او انجام داده بود بد بود.

۴. او خجالت کشید تا به دیگران بگوید چه کاری انجام داده است.
۵. گزارش از اقدامات او در روزنامه محلی خود )و فقط در مورد هر 

روزنامه دیگر در کشور( ظاهر شد.
بنابراین وینسون می تواند پنج سوال آزمون خود را با پنج تایید پاسخ 
داد. برای ساده کردن موارد، به موارد زیر توجه داشته باشید: اگر به هر یک از 
این پنج سؤال پاسخ بگذارید، شکی نیست که شما قصد دارید کاری را انجام 

دهید که نباید انجام دهید.

بازبینی جانسون و جانسون
همانطور که قبال در این بخش بحث شد، جانسون و جانسون از 
تایلن ۱۹۸۲،  فاجعه  به  پاسخ  در  مدیرعامل خود،  برک،  جیمز  عملکرد 
یاد  به  کند  می  تغییر  چیز  همه  اما  کرد.  دریافت  زیادی  بسیار  ستایش 
بیاورید که چگونه یک شرکت می تواند شهرت خوب خود را از بین ببرد، 
سریع به سال ۲۰۰۸ بروید و J & J و اعتبار آن را بازبینی کنید، که 
بیان می کند: »ما اولین مسئولیت ما را به پزشکان، پرستاران و بیماران، 
مادران و پدران و دیگران محصوالت و خدمات ما. در انجام نیازهایمان 
 Credo،(« همه چیزهایی که باید انجام دهیم باید با کیفیت باال باشند
Johnson & Johnson، ۲۰۱۱(. چگونه می توان یک شرکت که 
کارکنان آنقدر قوی به اعتقاد خود اعتقاد داشتند که تحت تحقیقات جنایی و 
کنگره برای مجموعه ای از یادآوری به علت محصوالت معیوب خود را پیدا 
کند؟ )Kimes، ۲۰۱۰( در یک دوره سه ساله، این شرکت ۲۴ محصول 
 Benadryl و Tylenol، Motrin را به یاد آورده است، از جمله
 ،McNeil کودکان، نوزادان و بزرگساالن )اطالعات یادآوری محصوالت
۲۰۱۱(؛ لنزهای تماسی Acuvue TruEye ۱ روزه خارج از ایاالت 
و جایگزین های هیپ  )Berkrot، ۲۰۱۰(؛  فروخته می شود  متحده 

)نیویورک تایمز، ۲۰۱۰(.
بر خالف یادآوری J & J Tylenol ۱۹۸۲، هیچ کس از محصوالت 

معیوب نگذاشت، اما مشتریان قطعا ناراحت بودند که آنها داروهای بدون نسخه 
برای خود و فرزندانشان که به طور بالقوه آلوده به ذرات تاریک یا ریزهای 
کوچک فلز بودند، ناراحت شدند )Kimes ، ۲۰۱۰(؛ لنزهای تماسی که نوعی 
از اسید را تشکیل می دهند که در هنگام قرار گرفتن در معرض خارش یا درد 
ایجاد می شوند )Rockoff & Kamp، ۲۰۱۰(؛ و ایمپلنت های مفصلی 
.)۲۰۱۰ ،Singer( مفصلی که نیاز به بیمار برای انجام جراحی دوم را دارند

چه کسی مسئولیت این تصادفات تصویری را بر عهده دارد؟ ما دو نفر 
را که حداقل بخشی از مسئولیت کاهش شهرت J & J را بر عهده داشتند 
شناسایی می کنیم: نخستین مدیر فعلی ویلیام ویلدون است که در طول 
 .)۲۰۱۰ ،Kimes( یادآوری به طور گسترده ای نامرئی و غیرواقع شده است
عالوه بر این، او اذعان کرد که او تقسیم مصرف کننده را درک نمی کند 
 ،Kimes( که در آن بسیاری از مشکالت کنترل کیفیت ایجاد شده است
۲۰۱۰(. برخی از اعضای هیئت مدیره با اقدامات خود )و یا بی اعتمادی( رضایت 
داشتند و از کاهش درآمد از فراخوانهای بلندمدت ناراحت بودند. به این ترتیب، 
Weldon تنها 3 درصد افزایش در سال ۲۰۱۱ داده شد، و پاداش او در پایان 
سال به ۴۵ درصد کاهش یافت. اما برای او گریه نکن: جبران سالیانه او برای 
سال )از جمله حقوق و دستمزد، پاداش و گزینه های سهام( ۲3 میلیون دالر 
.)۲۰۱۱ ،Perron( کاهش یافته است - از ۲۶ میلیون دالر در سال گذشته

فرد دوم که حداقل بخشی از مسئولیت کاهش شهرت J & J را به عهده 
 J & J›s Consumer رئیس جهانی ،Colleen Goggins داشت
Group که مسئولیت کارخانه هایی بود که بسیاری از محصوالت فراخوانده 
شده را اداره می کردند. او به شدت توسط کارکنان دیگر به خاطر اقدامات 
برشده بر هزینه های بیش از حد و تمایل وی به جای جایگزینی دانشمندان 
با تجربه جدید )Kimes، ۲۰۱۰( مورد انتقاد شدید قرار گرفت. عالوه بر این، 
او در رفتار باور نکردنی احمقانه و بسیار غیر اخالقی دخالت داشته است، تا از 
افشای سایر جی ج جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی 
جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی 

جی جی جی جی جی بی اس
 J در اینجا این مطلب در پشت طرح غیرواقعی است: پس از یادگیری که
J & بسته های Motrin را که به درستی حل نشده اند منتشر کرده است، 
این شرکت قراردادی ها را استخدام کرد تا به فروشگاه های راحتی بپردازند و 
مخفیانه هر بسته Motrin را در قفسه ها خریداری کنند. دستورالعمل هایی 
که به پیمانکاران داده شد عبارت بودند از: »در حین ساخت این خرید باید به 
سادگی« به عنوان یک مشتری معمول »عمل کنید. باید ذکر این مورد را 
داشته باشید که این محصول را نادیده بگیرد «)Kimes، ۲۰۱۰( در ماه مه 
۲۰۱۰، زمانی که گوگنز قبل از یک کمیته کنگره در مورد» یادآوری فانتوم 
«ظاهر شد، شهادت داد که او از رفتار وی آگاه نیست پیمانکاران )سیلورمن 
۲۰۱۰( و اینکه او »هیچ اطالعیه ای از دستورالعمل های پیمانکاران مربوط 
به فراخوان فانتوم نداشت و کارکنان فروشگاه را نمی دانستند«. او در شهریور 
ماه سال ۲۰۱۰ خود به کمیته مجلس نمایندگان مجلس نظارت و اصالحات 
دولتی، اذعان کرد این شرکت این دستورالعمل را نوشت. او همچنین به کمیته 
 J بازنشستگی خود گفت این باید ناامیدی بزرگی برای او باشد. قبل از اینکه
J & شروع به فروپاشی کرد، او هنگامی که ولتون بازنشسته شد، به عنوان 
مدیرعامل تبدیل شد. اما، همانطور که در Weldon نیز صادق است، اشک 
های زیادی را برای او نپوشانید. گوگنز از جی جی یک زن ثروتمند پس از 

پرداخت سهماهه سهم سهام خود برای 3 میلیون دالر یورو پرداخت.
از دیدگاه راست نسبت اشتباه، هر دو ودولون و گوگنز ناکارا عمل کردند. 
اقدامات آنها سبب آسیب رساندن به دیگران، از جمله مصرف کنندگان، کارکنان 
و سرمایه گذاران شد. به احتمال زیاد به شدت از آنچه اتفاق افتاده احساس 
بدی کردند، شرمنده بودند که درباره وضعیت با دیگران صحبت کنند و از این 

& J واقعیت که تقریبا هر روزنامه در کشور داستان سقوط
صرفنظر از اینکه چه کسی سرزنش می کند، خط پایین این است: یک 
بار یک شرکت تحسین آمیز خراب شده است. جی جی جی جی جی جی 
جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی 
جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی 
جی جی J رفت این که آیا J & J می تواند اعتماد عمومی را دوباره به دست 
آورد، یک سوال است که هیچ کس نمی تواند در این زمان پاسخ دهد. در این 
مرحله، مصرف کنندگان حق دارند که سواالت خود را مطرح کنند: آیا باید 
هزینه های J & J را با توجه به رکورد اخیر کنترل کیفیت پایین، پرداخت کنم؟

چه کاری باید انجام دهم وقتی نور روشن می شود زرد
از مشکالت اخالقی نسبتا ساده است.  مانند پنج سوال ما، برخی 
متاسفانه دیگران متاسفانه پیچیده تر هستند، اما این به تست پنج سوال 
من فکر می کند به عنوان مجموعه ای از سیگنال هایی که به شما هشدار 
می دهد که شما با یک تصمیم سخت و دشوار مواجه هستید، باید به دقت 
در مورد آن فکر کنید و شاید با کسی مشورت کنید چیز دیگری وضعیت 
مانند نزدیک شدن به یک چراغ راهنمایی است. چراغ قرمز و سبز آسان 
است شما می دانید که آنها چه معنی می دهند و دقیقا چه کاری باید انجام 
دهند. چراغ های زرد پیچیده تر هستند. قبل از اینکه تصمیم بگیرید که 
کدام پدال ضربه بزند، سعی کنید پنج سوال را مطرح کنید. اگر یک بار 
بله را بپذیرید، می توانید از ترمز استفاده کنید )مرکز اخالق آنالین برای 

مهندسی و علوم، ۲۰۰۶(.

گیرنده های کلیدی
• بازرگانان با دو نوع چالش اخالقی مواجه هستند: معضالت اخالقی 

و تصمیمات اخالقی.
• معضل اخالقی وضعیت اخالقی مشکل است که در آن شما باید 
بین دو یا چند جایگزین که برای گروه های مختلف قابل قبول نیست 

انتخاب کنید.
• چنین معضل اغلب به عنوان یک تصمیم »درست در برابر حق« 

شناخته شده است و معموال در یک سری از پنج مرحله حل می شود:
۱. مشکل را مشخص کنید و حقایق مربوطه را جمع آوری کنید.

۲. گزینه های عملی را شناسایی کنید.
3. تاثیر هر یک از گزینه ها را بر ذینفعان )صاحبان، کارکنان، مشتریان، 

جوامع( بررسی کنید.
۴. معیارهای تعیین بهترین گزینه را تعیین کنید.

۵. بهترین گزینه را براساس معیارهای تعیین شده انتخاب کنید.
• یک تصمیم اخالقی مستلزم تصمیم »درست در مقابل اشتباه« است 
که در آن انتخاب حق )اخالقی( و انتخاب اشتباه )غیر اخالقی یا غیرقانونی 

غیر قانونی( وجود دارد.
• وقتی تصمیمی گرفتید که غیر اخالقی و غیرقانونی است، شما یک 

گذار اخالقی را متعهد می دانید.
• اگر شما با چیزی که به نظر می رسد یک تصمیم اخالقی ارائه 
شده است، از شما سواالت زیر به شما شانس انتخاب یک انتخاب اخالقی 

را بهبود می بخشد:
۱. آیا اقدام غیرقانونی است؟

۲. آیا به بعضی از احزاب ناعادالنه است؟
3. اگر آن را بگیرم، در مورد آن احساس بدی می کنم؟

۴. آیا شرمنده خواهم شد که خانواده، دوستان، همکاران یا رئیسم را 
درباره اقدام من به خانوادهام بگویم؟

۵. آیا می خواهم تصمیمم در روزنامه محلی نوشته شود؟
اگر به هر یک از این پنج سؤال بپرسید، احتماال مایل هستید که کاری 

را انجام دهید که نباید انجام دهید.
ادامه دارد
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دبیر:چرخهانتخابیکشتیآزاد2روزدیگراعالممیشود
رییس فدراسیون کشتی گفت: 
کشتی آزاد  ملی  تیم  انتخابی  چرخه 
کشتی  رقابت های  پایان  ز  ا پس 
سیزم  به  موسوم  جهان  نظامیان 

اعالم می شود.
شیه  حا ر  د بیر  د ضا  علیر
جهان  نظامیان  کشتی  رقابت های 
این خبر را داد و درباره سیزم گفت: 
فدراسیون  همکاری  با  رویداد  این 
کشتی، ستاد مشترک نیروهای مسلح 

و ناجا در حال برگزاری است. البته اقدامات فنی برعهده فدراسیون کشتی و  
برگزاری رقابت ها با ستادمشترک ارتش و ناجا است.

وی درباره سطح رقابت ها گفت: تیم اصلی ما که به المپیک رفته بود 
و تیم دیگر به قهرمانی جهان در نروژ. بر این اساس با یک تیم مکمل در 
این رویداد حاضر شدیم. البته همیشه در رقابت های نظامیان جهان تیم های 

قوی اعزام می شوند. 
از همه  ایران و رسیه  رییس فدراسیون کشتی اضافه کرد: تیم های 
تیم ها جلوتر هستند و روسیه همیشه در مسابقات سیزم نفرات اصلی اعزام 
می کند که در این ۲۵ سال همواره بهترین تیم را اعزام کرده است.  ستاد 
مشترک نیروهای مسلح هم به ما افتخار داد که مربی کشتی نظامیان را 
انتخاب و برنامه ریزی اردوها و بدنسازی را انجام دهیم. البته ما، ناجا و ستاد 
مشترک یکی هستیم و امیدواریم پرچم ایران با کسب عنوان قهرمانی در 

کشتی آزاد برافراشته شود.
دبیر این را هم گفت: در فرایند چرخه انتخابی تیم ملی کشتی ایران، 
نفرات برتر در پیکارهای قهرمانی نظامیان جان )سیزم( نیز مد نظر قرار 
خواهند گرفت. افرادی که در المپیک و قهرمانی جهان انتخاب نشده بودند 

در این رویداد حضور یافتند. 
وی درباره اعالم چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی اظهار داشت: چرخه 
انتخابی تیم ملی فرنگی اعالم شد و چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد هم 

در مرحله نهایی قراردارد که طی ۲ روز آینده اعالم می شود.
رقابت های سیزم از 3۰ آبان ماه با حضور 3۰۰ کشتی گیر از ۲۲ کشور 

جهان در تهران آغاز شده است و تا سوم آذرماه ادامه دارد.

مربی تیم ملی کاراته:
تیماصلیبهقهرمانیآسیااعزاممیشود

مربی تیم ملی کاراته گفت: پس از لغو اعزام تیم ملی به رقابت های 
قهرمانی جهان، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت همان تیم به رقابت های 

قهرمانی آسیا اعزام شود.
حسن روحانی، درباره اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات قهرمانی آسیا 
اظهار کرد: شرایط به گونه ای رقم خورد که تیم ملی از اعزام به مسابقات 
قهرمانی جهان بازماند، به همین دلیل تصمیم بر این شد تا همان ترکیب 

اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان عازم مسابقات قهرمانی آسیا شود.
مربی تیم ملی کاراته با تاکید بر اینکه نباید حقی از ملی پوشان ضایع 
شود، گفت: رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته در حالی برگزار شد و قرار 
بود تیم اول به مسابقات قهرمانی جهان و تیم دوم نیز به مسابقات قهرمانی 
آسیا اعزام شود اما زمانی که اعزام به مسابقات قهرمانی جهان لغو شد حق 
را برای تیم اصلی قائل شدیم که به قهرمانی آسیا اعزام شود که در حق 

ملی پوشان اجحاف نشود.
وی یادآور شد: در نهایت تصمیم کادر فنی بر این شد که ترکیب اصلی 
اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان به مسابقات قهرمانی آسیا برود تا 
پرقدرت تر در قهرمانی آسیا ظاهر شویم و حقی ضایع نشود. فدراسیون نیز 

برای تیم دوم برای حضور در کاراته وان ها برنامه ریزی خواهد کرد.
روحانی درباره تاثیر حضور تیم در قهرمانی آسیا برای رویدادهای پیش 
رو گفت: روی مدال طالی کاراته در کاروان اعزامی به بازی های آسیایی 
حساب ویژه ای می کنند و تالش می کنیم با اعزام تیم اصلی مدال های 
طال را از آن خود کنیم. هر چه تیم ملی در مسابقات بیش تری شرکت کند 

قطعا به سود آماده سازی هر چه بیشتر ملی پوشان خواهد بود.

هزینه۷۰میلیونیمانعحضورداورانایراندررقابتهای
کشتیزیر2۳سالجهان

در حالیکه ایران از سهمیه حضور 3 داور در رقابت های کشتی زیر ۲3 
سال قهرمانی جهان جهت ارتقاء درجه برخوردار بود، هیچ کدام از داوران 
واجد شرایط به دلیل هزینه ۷۰ میلیونی سفر به صربستان نتوانستند عازم 

این مسابقات شوند.
محمد مصالیی پور رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: بودجه فدراسیون کشتی محدود است و فشار این موضوع 
به داوران کشتی نیز وارد می شود. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در 
اعزام ها به داوران کشتی کمک کنند. واقعا جامعه داوری کشتی دیده نمی 
شود و اگر داوران ما بخواهند با هزینه شخصی در مسابقات شرکت کنند، 

توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند.
رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی، در پاسخ به این سوال که آیا 
داوران با هزینه شخصی عازم مسابقات می شوند یا خیر، گفت: همیشه 
این منوال وجود داشته که داوران برای ارتقاء درجه با هزینه شخصی عازم 
مسابقات شده اند اما در حال حاضر با توجه به قیمت باالی ارز، واقعا داوران 

ما توان پرداخت هزینه های اعزام را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع سبب عدم اعزام داوران 
به مسابقات بین المللی شده یا خیر، خاطرنشان کرد: بله. ما برای مسابقات 
جهانی زیر ۲3 سال که چند روز پیش برگزار شد، قصد داشتیم بر اساس 
سهمیه اتحادیه جهانی کشتی، 3 داور درجه یک را برای ارتقاء به درجه 
المپیکی عازم صربستان کنیم اما متاسفانه به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه 
۷۰ میلیونی اعزام، هیچ کدام از داوران ما حاضر نشدند به این مسابقات 
بروند. فدراسیون نیز به لحاظ مالی دچار مشکالت زیادی است و ما نیز آن 
ها را درک می کنیم. هزینه برپایی اردوها یا اعزام ها بسیار زیاد است و 

الزم است بودجه بیشتری در اختیار فدراسیون کشتی قرار گیرد.
المپیکی  درجه  داور   ۲ آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  پور  مصالیی 
ایران در این مسابقات نیز با هزینه شخصی عازم صربستان شدند یا خیر، 
گفت: نیمی از هزینه این ۲ داور توسط فدراسیون کشتی پرداخت شد و 
نیم دیگر هزینه ها را خودشان پرداخت کردند اما برای 3 سهمیه دیگر 
که قرار بود برای ارتقاء درجه به این مسابقات بروند، فدراسیون تصمیم 
گزاف  های  هزینه  پرداخت  واقعا  شوند.  اعزام  خودشان  هزینه  با  گرفت 
از  امیدوارم مسئوالن ورزش  توان داوران کشتی خارج است و  از  اعزام 

جامعه داوری کشتی حمایت کنند.

روبرتلواندوفسکیبازیکنطالییسال2۰2۱
ستاره  لواندوفسکی،  روبرت 
عنوان  به  مونیخ،  بایرن  لهستانی 
نگاه  از   ۲۰۲۱ سال  بازیکن طالیی 

توتو اسپورت انتخاب شد.
فصل  در  لواندوفسکی  روبرت 
۲۰-۲۰۱۹ روزهای فوق العاده و بی 
نظیری را در بایرن مونیخ سپری کرد. 
فوق  و  درخشان  های  نمایش  با  او 
العاده خود موفق شد به باواریایی ها 
لیگ قهرمانان  راه فتح سه گانه  در 

اروپا، بوندسلیگا و جام حذفی آلمان کمک کند.
این درخشش خیره کننده ستاره لهستانی باعث شد که او جایزه بازیکن 
سال فیفا در سال ۲۰۲۰ را از آن خود کند. در حالی که انتظار می رفت جایزه 
توپ طال نیز به لواندوفسکی داده شود اما همه گیری ویروس کرونا باعث شد 
که نشریه فرانس فوتبال تصمیم بگیرد که در سال ۲۰۲۰ مراسمی برگزار 
نکرده و این جایزه را به بازیکنی ندهد؛ اتفاقی که هنوز هم بسیاری از آن به 
عنوان یک بی عدالتی یاد می کنند چرا که لوا در سال ۲۰۲۰ واقعا شایسته 

این جایزه بود.
اما نمایش های خیره کننده روبرت لواندوفسکی در فصل گذشته نیز ادامه 
داشت و این بازیکن با به ثمر رساندن ۴۱ گل عالوه بر کمک کردن به بایرن 
در راه قهرمانی در بوندسلیگا، موفق شد رکورد گرد مولر افسانه ای از حیث 

بیشترین گل زده در طول یک فصل از این مسابقات را بشکند.
نشریه معتبر توتو اسپورت هر ساله جایزه پسر طالیی را به یک بازیکن 
زیر ۲۱ سال اهدا می کند. همچنین یک جایزه به بهترین بازیکن سال نیز 
توسط توتو اسپورت داده می شود که حاال مشخص شده که روبرت لواندوفسکی 
آن را از آن خود کرده است. جایزه ای که »بازیکن طالیی« نامگذاری شده 
و لواندوفسکی آن را باالتر از جورجینیو و لیونل مسی از آن خود کرده است.

کاپیتان منچستر:
سولسشریکاسطورهبودوباقیخواهدماند

هری مگوایر، کاپیتان منچستر 
یونایتد، صحبت های جالبی را درباره 
سرمربی سابق این تیم مطرح کرد.

منچستریونایتد امشب در هفته 
مهمان  اروپا  قهرمانان  لیگ  پنجم 
ویارئال خواهد بود. هر دو تیم هفت 
امتیازی هستند و آتاالنتا با پنج امتیاز 
آنها را تعقیب می کند؛ در واقع شرایط 
جدول به گونه ای است که شکست 
یونایتد در بازی امشب حتی می تواند 
خطر حذف را برای شیاطین سرخ در 

پی داشته باشد؛ تیمی که روزهای پرحاشیه ای را سپری کرده و بعد از برکناری 
اوله گنار سولسشر در وضعیت خیلی خوبی به سر نمی برد.

هری مگوایر، کاپیتان منچستر یونایتد، در کنفرانس خبری پیش از بازی 
برابر ویارئال گفت: »من فکر می کنم در فوتبال همیشه فراز و نشیب های 
وجود دارد و این سخت ترین زمان ممکن برای همه در بحث باشگاهی است. 
شرایط چه از نظر فردی و چه تیمی خوب پیش نرفته است. ما باید چیزی 

را درون خود پیدا کنیم تا به واسطه آن به تمرکز و ذهنیت مناسب برسیم.
دوران سختی به عنوان یک بازیکن بوده است. میزان احترامی که برای 
رئیس قائل بودیم و اینکه با یکدیگر یک چالش را پشت سر گذاشتیم. این 
که او دیروز بیاید با ما صحبت کند بسیار سخت بود. نتیجه روز شنبه اصال 
خوب نبود اما به طور کلی نتایج اخیرمان بد بوده است. البته اوله هزینه آنها را 

پرداخت کرد و ما هم باید مسئولیت بزرگی را بر عهده بگیریم.”
با  سولسشر  گنار  اوله  پایانی  های  صحبت  مورد  در  همچنین  مگوایر 
از  بودیم و هر کاری  »ما در کنار هم  نیز گفت:  یونایتد  بازیکنان منچستر 
ارائه  را  توان خود  نیز همه  ادامه  در  ما  ایم.  داده  انجام  برمی آمد  دست مان 
خواهیم داد و می خواهیم موفق شویم. سرمربی آمد و با ما صحبت کرد و این 
یک لحظه بسیار احساسی بود. او یک اسطوره بود و یک اسطوره هم باقی 
خواهد ماند. او برای ما آرزوی موفقیت کرد و همچنان از ما حمایت خواهد 

کرد. او هم می خواهد ما به پیروزی برسیم.”
مگوایر در پایان گفت: »بازیکنان باید مسئولیت همه چیز را در داخل و 
خارج از زمین بپذیرند. ما همیشه با هم بوده ایم و حاال خیلی ناامید هستیم. 

ما باید این باشگاه را به جایی که به آن تعلق داشته بازگردانیم.”

سادیو مانه و تقاضای دستمزد باال؛
دومینشوکبهلیورپولپسازموردمحمدصالح؟

تمدید  برای  نیز  مانه  سادیو 
دستمزد  محمد صالح  مثل  قرارداد 

باالیی را طلب کرده است.
بزرگ  مهاجم  دو  قرارداد  از 
لیورپول تنها ۱۸ ماه دیگر باقی مانده 
و فعال خبری از تمدید هیچکدام شان 
محمد  قرارداد  تمدید  بحث  نیست. 
از  یکی  به  که  هاست  مدت  صالح 
بدل  ها  لیورپولی  مهم  های  سوژه 
مصری  ستاره  که  آنجا  از  و  شده 
کرده،  تقاضا  باالیی  بسیار  دستمزد 

فعال همه چیز به بن بست خورده است ولی مورد دیگر یعنی تمدید با سادیو 
مانه نیز به زودی تبدیل به معضلی جدید برای قرمزها خواهد شد.

 هرچند صالح با ۱۶ گل در ۱۶ بازی فصل جاری بهترین گلزن لیورپول 
است ولی نمی توان از نقش سادیو مانه در این باشگاه نیز به سادگی گذر کرد. 

قرارداد هر دو در تابستان ۲۰۲3 تمام می شود.
مانه که ارزش او ۸۵ میلیون یورو تخمین زده می شود، توانسته در ۱۶ 
بازی زننده ۹ گل باشد و هرچند فصل قبل در ۴۸ بازی تنها ۱۶ گل زد ولی 
در ایده های کلوپ همواره جای ثابت و مهمی داشته است. مانه نیز چون 
محمد صالح برای تمدید قرارداد دستمزد باالیی طلب کرده و منتظر پاسخ 

مثبت سران باشگاه انگلیسی است.
در واقع او قصد ماندن دارد ولی نه به هر قیمتی. باید دید در نهایت 
سران لیورپول برای تمدید قرارداد صالح و مانه به چه نتیجه ای خواهند 

رسید.

تاییدابتالیتورگانهازاردبهویروسکرونا
تورگان هازارد برادر ادن هازارد 
برابر  بازی  و  شد  مبتال  کرونا  به 
دست  از  را  لیسبون  اسپورتینگ 

خواهد داد.
سیا  ر بو ه  شگا با م  عال ا با 
هافبک  هازارد  تورگان  دورتموند، 
کرونا  ویروس  به  تیم  این  بلژیکی 
ترتیب  این  به  است.  شده  مبتال 
بازی  در  تیمش  بزرگ  غایب  او 
چهارشنبه برابر اسپورتینگ لیسبون از 
هفته پنجم لیگ قهرمانان خواهد بود.

دورتموند همچنین اعالم کرد که نمونه تست دیگر بازیکنان منفی بوده 
به  قادر  و فعال  قرنطینه شده  راهی  او  تنها هازارد درگیر کووید۱۹ است.  و 

همراهی زنبورها نیست.
دورتموند و اسپورتینگ هر دو ۶ امتیازی هستند و در جدال برای کسب 
این گروه  رتبه دوم گروه و صعود به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان. در 

آژاکس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است.

علی قلی زاده، ستاره تیم 
ملی ایران، یکی از مهره های 
درخشان باشگاه شارلوا در چند 

فصل اخیر بوده است.
شارلوا  به   ۲۰۱۸ می  در  او  وقتی 
این  که  می کرد  فکر  کسی  کمتر  آمد، 
از  یکی  به   ۲۰۲۱ زمستان  در  بازیکن 
باشد.  شده  تبدیل  تیم  این  ستاره های 
شاید حتی خود علی قلی زاده نیز چنین 

تصوری نداشت.
در عین حال این بازیکن ۲۵ ساله 
ایرانی به یکی از بهترین بازیکنان لیگ 
بلژیک تبدیل شده و تا به حال ۹۹ بازی 

با پیراهن شارلوا انجام داده است. 
گل   ۱۹ مدت  این  طول  در  او 
برای تیمش به ثمر رسانده و ۲۲ پاس 
گل ارسال کرده است و همین موضوع 
باعث شده که بیش از پیش توجه دیگر 

باشگاه ها را به خود جلب کند.
علی  بازی  صدمین  مناسبت  به   
نیت  به  و  شارلوا  پیراهن  با  قلی زاده 
شماره پیراهنی که او در این تیم بر تن 
دارد، به بررسی هفت نکته جالب درباره 

او می پردازیم.
از  پیش  حتی  به شکالت،  عشق 

آغاز مسابقه
خوراکی های  که  گفت  نمی توان 
خاص بلژیکی برای رژیم یک ورزشکار 
حال،  این  با  هستند.  مناسب  حرفه ای 
نقطه ضعف علی قلی زاده شکالت است.

تیم  اعضای  ز  ا یکی  وهاب، 
رسانه ای، به خاطر می آورد:» در اولین 
فصل حضورش در این تیم، او در روز 
چون  آمد  من  پیش  اضطراب  با  بازی 
واقعا به شکالت نیاز داشت. من کامال 
شگفت زده شدم چون این امری بسیار 
غیرعادی است. اما توانستم یک بسته 
بسیار  او  برسانم.  او  به  چاچا  شکالت 
بازی  این  در  سپس  و  شد  خوشحال 
هنوز  آیا  که  نمی دانم  من  کرد.  گلزنی 
این اخالق را دارد یا نه اما فکر می کنم 
این کار برای او شبیه به یک رسم بود 
که باعث می شد استرسش قبل از بازی 

کم شود.«
جمع کردن کفش کتانی

عالیق  بزرگترین  ز  ا یکی  مد 
علی قلی زاده است. اما عالقه اصلی او 
مجموع  در  او  است.  کتانی  کفش های 
کفش  جفت   ۶۰ همسرش  همراه  به 
کارمندان  از  یکی  ماگالی،  دارد.  کتانی 
آنالین  خریدهای  گاهی  که  باشگاه 

لبخند  با  می گیرد،  تحویل  را  بازیکنان 
می گوید:» سوال من این است که آنها 
چه زمانی این همه کفش را می پوشند. 
شاید در خانه به عنوان دمپایی هم از آن 
استفاده می کنند. من حس می کنم که او 
به خرید کفش  اقدام  در فواصل معین 
عادتش  این  که  است  مدتی  می کند. 
سه  گاهی  اما  کرده  پیدا  کاهش  کمی 

بار در یک هفته رخ می داد.«
ماگالی عالوه بر عالقه این بازیکن 
اشاره  او  خوب  رفتار  به  کفش،  به 
می کند:» او همیشه لبخند بر لب دارد 
و هرگز درخواست هایی که برای امضا 
گرفتن به دست ما می رسد رد نمی کند.«

دریافت لقب مسی ایرانی
اگر گل او در بازی روز سه شنبه 
برابر سوریه را ندیدید، پیشنهاد می کنیم 
بیات،  مهدی  دهید.  انجام  را  کار  این 
مدیرکل شارلوا، که اولین روزهای حضور 
او در این تیم در سال ۲۰۱۸ را فراموش 
ایران گاهی علی  نکرده می گوید:» در 
را با لقب مسی ایرانی صدا می زنند. او 
در طول اولین جلسات تمریناتش فورا 
توجه همه را جلب کرد. به خوبی به یاد 
دارم که بعضی بازیکنان آمدند تا از من 
بپرسند که چنین بازیکنی را از کجا پیدا 
کرده ام. او با حرکاتش و پای چپش آنها 

را دیوانه کرده بود.«
بازیکن  و  دریبل زن  تنها  نه  او 
خوبی  به  بلکه  است،  خوبی  هجومی 
نیز سروصدا می کند:» وقتی تکل کمی 
شدیدی روی او زده شود، علی همیشه 
روی سرش  را  جا  فریاد همه  و  داد  با 
تمرینات  در  قبال  اتفاق  این  می گذارد. 

موضوع  این  قبال  است.  داده  رخ  هم 
او خیلی  اما حاال  باعث شوخی می شد 
زود با جنبه فیزیکی فوتبال در بلژیک 

سازگار شد.«
تالش برای آموزش زبان فارسی 

به معلم زبان
بلژیک  به  بازی  برای  او  وقتی 
فرانسوی  زبان  هفتگی  جلسات  آمد، 
فیلیپ  ژاون  کرد.  آغاز  را  انگلیسی  و 
علی  آیا  بود:»  او  معلم  هرناندز  پاکه 
بیشتر  بود؟  باپشتکاری  و  شاگرد خوب 
اما خیلی خوب کار می کند.  بود.  شوخ 
و مهمتر از همه این که پسر بسیار با 
پشتکاری بود. او گاهی بلیت بازی های 
ایران یا خوراکی های خوشمزه این کشور 
او همچنین  پیشنهاد می داد.  به من  را 
بدهد.  یاد  فارسی  من  به  می خواست 
این زبان بسیار پیچیده بود و تلفظ من 
فاصله زیادی از چیزی که باید داشت.«

سر به هوایی بیش از حد
تطبیق قلی زاده با شرایط زندگی در 
بلژیک مطمئنا بدون حضور هموطنانی 
)که  نورافکن  امید  بیات،  مهدی  چون 
زیاد در شارلوا دوام نیاورد(، یونس دلفی 
اما  دارد  قرارداد  تیم  این  با  هنوز  )که 
و  رفته(  به کرواسی  به صورت قرضی 
اودهورلی  فعلی  )بازیکن  رضایی  کاوه 
یادآوری  با  دلفی  نبود.  میسر  لوون( 
سر  بسیار  او  می خندد:»  او  خاطرات 
را  چیز  همه  همیشه  و  هواست  به 
فراموش می کند. مثالی جالب: سر میز 
می خواستید  او  از  هربار  خانه  در  شام 
چاقویی از آشپزخانه بیاورد، دست خالی 
برمی گشت و می پرسید چیه؟ چیزی را 

فراموش کردم؟ واقعا نمی توان روی او 
حساب کرد.«

که  شده  باعث  حتی  ویژگی  این 
او لقبی هم در بین دوستان ایرانی اش 
پیدا کند:» ما او را حباب صدا می کنیم 
چون هروقتی چیزی در ذهنش دارد یک 
ثانیه بعد ناگهان منفجر شده و همه چیز 

را از یاد می برد.«
مالقات با همسر در مرکز درمان

پیش از این که یاسمن، همسرش، 
در سال ۲۰۱۹ به او در بلژیک ملحق 
شود، قلی زاده تنها در این کشور زندگی 
می کرد. یاسمن نیز در سوپرلیگ زنان 
برای شارلوا بازی می کند و نکته جالب 
نحوه مالقات این دو بازیکن تیم ملی 
ایران است. یاسمن در این باره گفت:» 
مردان  و  زنان  ملی  تیم  بقات  مسا
همزمان بود. هردوی ما مصدوم بودیم 
و در مرکز درمان حضور داشتیم. پیش 
اما  از آن فقط به هم سالم می کردیم 
به لطف جلسات تمرینی، توانستیم کم 
حاال  آنها  بشناسیم.«  را  همدیگر  کم 
حاضر  افراد  از  بسیاری  و  کرده  ازدواج 
در این باشگاه ارتباط ناگسستنی آنها را 

تحسین می کنند.
حین  در  حد  ز  ا بیش  هیجان 

تماشای بازی همسر
به ندرت پیش می آید که یاسمن 
از  را  ورزشگاه  در  علی  بازی  تماشای 
دست بدهد و برعکس این موضوع هم 
تماشای  برای  معموال  او  است.  صادق 
به  شارلوا  ترکیب  در  همسرش  بازی 
ورزشگاه می رود. او وقتی در زمین است 
جنب و جوش بسیاری دارد اما وقتی در 
حال تماشای بازی است پرهیاهوتر هم 
مدیر  اوستنز،  موریل  می رسد.  نظر  به 
واقعا  او  لبخند می گوید:»  با  زنان،  تیم 
با جریان بازی پیش می رود. آنها زوجی 
بسیار نزدیک و ستودنی هستند. من آنها 
علی  مقایسه می کنم.  نوجوان  دو  با  را 
عاشق،  از  ترکیبی  به  بازی  جریان  در 
تماشاگر، هوادار و داور تبدیل می شود. 
او جنب و جوش زیادی دارد و بسیار پر 

سروصدا است.«
وقتی خطای بدی شکل می گیرد، 
داور  تصمیم  با  وقتی  می کند.  غرولند 
وقتی  می کند.  پرخاش  نیست،  موافق 
تغییر تاکتیکی شکل می گیرد، اظهارنظر 
بدون  او  کرد:»  تاکید  موریل  می کند. 
شک یکی از دلگرمی های بزرگ برای 

این تیم است.«

به بهانه صدمین بازی علی قلی زاده با پیراهن شارلوا؛

شکالتبخوروگلبزن!

مهدی قایدی یکشنبه شب گذشته 
از  النصر   – االهلی  شباب  دیدار  در  و 
هفته دهم لیگ برتر امارات زننده یکی 
در  مسابقات  این  زیبای  های  گل  از 

فصل جاری بود. 
این گل به وضوح نشان می دهد 
مهدی قایدی چه خوب از عقب به فضا 
می زند و چه پیشرفتی در زدن ضربه 
این  است.  کرده  پیدا  حریف  دروازه  به 
بازی های لیگ  در حالی است که در 
به  او  ضربات  اواخر  این  نه  البته  برتر 
توان  و  قدرت  حریف  دروازه  چارچوب 

الزم را نداشت. 
روی گل به النصر مهدی قایدی در 
حالی به سمت دروازه النصر حرکت کرد 
که این تیم روی خط ۴ مدافع داشت و از 
سویی مهدی دست کم ۵ – ۶ متری از 
خط دفاعی النصر عقب تر بود. البته او 
از این همین نقطه به سرعت به سمت 
دروازه النصر استارت می زند و از آنجایی 
که مدافع پشت به دروازه است و مهاجم 
رو به دروازه و مدافع ایستا است و مهاجم 
در حال دویدن طبیعی است اگر پاس به 
موقع داده شود و مهاجم هم به موقع 
حرکت کند این مهاجم است که سریعتر 
از مدافع به توپ می رسد. در این صحنه 
هم پاس خوب بود و هم استارت مهدی 

قایدی به موقع. 
کنار  فضای  در  قایدی  مهدی 
از  کمی  که  شود  می  توپ  صاحب 
دروازه دور بود و از آنجایی که مدافعان 
نزدیک تر به دروازه بودند خیلی سریع 
وارد محوطه جریمه می شوند و مهدی 
قایدی هم برای اینکه به سمت دروازه 
نزدیک تر می شد مسیر توپ را تغییر می 
دهد و این حربه جز بازی و خصوصیات 
در  حرکت  است.  قایدی  مهدی  فنی 
مدافع  گذاشتن  سر  پشت  برای  عرض 
چارچوب  سمت  به  شوت  و  مستقیم 
روی  بارها  و  بارها  قایدی  مهدی  که 

این ضربات گلزنی کرده است. او بعداز 
درنگ  اول  مدافع  گذاشتن  سر  پشت 
نمی کند و به سمت دروازه شوت می 
حتی  است.  فوتبال  در  اصل  این  زند. 
اگر ضربه زیبای او تبدیل به گل نمی 
شد باز هم او اصل را در فوتبال رعایت 
کرده بود چرا که ممکن بود در دریبل 
بعدی توپ را از دست بدهد. در محوطه 
است چرا  ها مهم  ثانیه  جریمه حریف 
که مدافع در کسری از ثانیه به توپ و 
بازیکن نزدیک می شود و توپ را از آن 
خود می کند. البته نزدیک ترین یار به 
مدافع اول النصر که روی پای مهدی 
قایدی رفته بود به واقع تنها نظاره گر 
مهدی قایدی و توپ بود در حالی که 
باید فضا را پوشش می داد و بعد از دریبل 
مدافع اول روبروی مهدی قایدی قرار 

می  ایجاد  تاخیری  بازی  و  گرفت  می 
کرد تا توپ از دست برود. 

در صحنه ای که گل به ثمر می 
رسد ۸ بازیکن تیم النصر با دروازه بان 
در صحنه دیده می شوند. البته برخی از 
بازیکنان پشت توپ هستند و تاثیرگذار 
در روند بازی نیستند. این نشان می دهد 
برتری عددی در محوطه جریمه دلیلی 
اگر اصل  نیست.  دفاع کردن  بر خوب 
رعایت نشود تیم با ۱۱ بازیکن هم گل 
می خورد. اما نکته مهمتر این صحنه این 
است که تیم مهاجم می تواند خوشبین 
باشد که حتی با کمترین نفرات هم در 
برسد.  گل  به  حریف  جریمه  محوطه 
نیاز به این نیست که تیم مهاجم برای 
رسیدن به گل باید در محوطه جریمه 
 ۸ یا   ۷ با  مثال  باشد.  پرتعداد  حریف 

که  خصوص  به  شود.  حاضر  بازیکن 
از دست دادن توپ در  تیم در صورت 
حمله باید شکل دفاعی به خود بگیرد. با 
کمترین تعداد بازیکن در محوطه جریمه 

حریف می توان به گل رسید. 
مهدی قایدی با این گل یک بار 
فاز  در  را  خود  های  توانمندی  دیگر 
تهاجمی به رخ کشید. بدون شک او 
اثر  بازی های  به  آینده  تواند در  می 
االهلی  شباب  ترکیب  در  خود  گذار 
ادامه  ایران  فوتبال  ملی  تیم  البته  و 
مختص  فقط  هایی  گل  چنین  دهد. 
خط  شکستن  است.  قایدی  مهدی 
آفساید و بی اثر کردن حضور پرتعداد 
سوم  یک  منطقه  در  حریف  مدافعان 
تور  به  که  زیبا  ضرباتی  و  دفاعی 

زند. می  بوسه 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مهدی زننده زیباترین گل هفته امارات؛

اعتراض به نیمکت نشینی به روش قائدی

ری  ا گز بر ز  ا نکینگ  ر تی  فو
آسیا  قهرمانان  لیگ  پلی آف  دیدارهای 

فصل آینده خبر داد.
قرعه  انجام  ز  ا رنکینگ  فوتی 
کشی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در 
فصل ۲۰۲۲ خبر داد جایی که دو تیم 
پرسپولیس و فوالد قهرمان های لیگ 
و جام حذفی دو سهمیه مستقیم ایران 

در این رقابت ها هستند.
استقالل و سپاهان نیز باید در پلی 
آف حاضر شوند و بر این اساس آبی های 

دیدار  امارات«  یاس  »بنی  با  تهران 
می کند و سپاهان به دیدار »شارجه« 

خواهد رفت.
که  است  لی  حا در  ین  ا لبته  ا
و  ستقالل  ا تیم های  ر  حضو هنوز 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
فوتبال  کنفدراسیون  و  نیست  قطعی 
حرفه ای  مجوز  بررسی  حال  در  آسیا 

تیم هاست.  این 
همچنین نماینده های تاجیکستان، 
لبنان و کره شمالی در فصل ۲۰۲۲ لیگ 

قهرمانان حضور ندارند. 
لیگ   ۲۰۲۲ فصل  سیدبندی 

قهرمانان آسیا:
لهالل  ا قطر،  لسد  ا  :۱ گلدان 
الجزیره  ایران،  پرسپولیس  عربستان، 

امارات، الدحیل قطر
فوالد  اردن،  الفیصلی   :۲ گلدان 
الریان  امارات،  االهلی  شباب  ایران، 

قطر، الشباب عربستان
ازبکستان،  پاختاکور   :3 گلدان 
آهال  هند،  بمبئی  اردن،  لوحدات  ا

ترکمنستان، الجیش سوریه
عراق،  هوایی  نیروی   :۴ گلدان 

برنده های پلی آف

برنامه دیدارهای پلی آف:
)میزبان  بنی یاس   - استقالل 

استقالل(
سپاهان - شارجه )میزبان سپاهان(
التعاون عربستان - الزوراء عراق

الغرافه قطر - )برنده الشرطه عراق 
و نماینده دوم ازبکستان(

قرعه کشی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا؛ 
پرسپولیس در سید یک آسیا، بنی یاس حریف استقالل شد
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معـاون امور فرهنگی از تـداوم رایزنی های معاونت امور 
فرهنگـی بـا شـرکت پسـت جمهوری اسـالمی ایـران، برای 

اسـتمرار خدمات پسـتی خبر داد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان از روابـط عمومـی معاونت 
یاسـر  اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  فرهنگـی  امـور 
احمدونـد بـا اشـاره بـه گفت وگوهای مکرر با شـرکت پسـت 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای اسـتمرار خدمات پسـتی به 
ناشـران گفـت: به رغم تالش هـای صورت  گرفته و جلسـات 
و مذاکـرات متعـدد هنـوز بـا شـرکت پسـت درباره اسـتمرار 

خدمـات پسـتی بـه ناشـران بـه توافق نرسـیده ایم.
وی ادامـه داد: قـرارداد جدیـدی کـه شـرکت پسـت 
پیشـنهاد داده اسـت منجـر بـه افزایـش هزینه هـای پسـتی 
ناشـران خواهد شـد. با توجه به اسـتفاده گسـترده ناشـران از 
این خدمات که بخشـی از آن توسـط وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی پرداخـت می شـود و بار مالـی این توافـق برای این 
وزارتخانـه حـدود پانـزده میلیـارد تومان اسـت، هنـوز امکان 

عقـد قـرارداد جدید فراهم نشـده اسـت.
احمدونـد اظهـار امیـدواری کـرد: امیدواریـم بتوانیـم بـا 
تعامـل خـوب و نـگاه فرهنگـی وزارت ارتباطـات همچنـان 
ناشـران و کتابخوانان از خدمات شـرکت پست بهره مند باشند.

معـاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
در پایـان تصریـح کـرد: توجـه بـه فعالیت هـای فرهنگی مد 
نظـر قانونگـذار بـوده اسـت و امیدواریـم مصوبـات حمایتـی 
ارائه دهنـده  از عرصـه فرهنـگ مـورد توجـه دسـتگاه های 

باشـد. خدمات 
بـه گزارش ایرنـا، معاون امور فرهنگـی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی پیش از این، یکی از خواسـته های ناشران 
و کتابفروشـان را ادامه ارسـال پسـتی رایگان از سوی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اعـالم کـرده و گفته بـود: این کمـک، بار 
مالـی زیـادی روی دوش وزارتخانـه می گذارد اما در تالشـیم 
بـا همـکاری شـرکت پسـت و وزارت ارتباطـات و فنـاوری 

بتوانیـم ایـن کار را ادامه بدهیم.

رایزنی های معاونت امور فرهنگی با شرکت پست، ادامه دارد

 توجه به مسائل معیشتی 
ضرورت  و  فرهنگ  اصحاب 
حمایت از این قشر فرهیخته یکی 
از مهمترین اولویت های وزارت فرهنگ در 
دولت سیزدهم است؛ در ۱۰۰ روز نخست از 
استقرار دولت بیش از ۱3۰۰ نفر از اصحاب 
فرهنگ و هنر و رسانه به بیمه تامین اجتماعی 
و 3۵ هزار نفر نیز برای بهره مندی از بیمه 

تکمیلی معرفی شدند.
ای  موسسه  هنر  اعتباری  صندوق 
دارای شخصیت  غیرانتفاعی،  و  غیردولتی 
مستقل است که بمنظور حمایت از هنرمندان، 
نویسندگان و روزنامه نگاران تشکیل شده 

است.
توجه به مقوله فرهنگ، مسائل معیشتی 
اصحاب فرهنگ و هنر و ضرورت حمایت از 
این قشر فرهیخته یکی از مهمترین اولویت 
های دولت سیزدهم است. از این رو اتخاذ 
منزلت  با  متناسب  حمایتی  های  سیاست 
توزیع  کشور،  هنر  و  فرهنگ  پرچمداران 
عادالنه امکانات و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر 
از محوری ترین برنامه های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دولت مردمی است که 

بارها بر آن تاکید شده است.
صندوق اعتباری هنر به عنوان یکی از 
مهمترین نهادهای متولی حمایت از فعاالن 
سیاست  ضمن  کشور  هنری  و  فرهنگی 
در  جدی  اقدامات  مسیر،  این  در  گذاری 
تأمین  بیمه  حمایتی،  خدمات  ارائه  مسیر  
تکمیلی، تسهیالت  بیمه درمان  اجتماعی، 
وطرح تکریم و کمک مستمری در زمینـه 
بسترسـازی میان مدت و بلند مدت بـرای 
شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر در ۱۰۰ روز 
عمل  بـه  سیزدهم  دولت  در  فعالیت  آغاز 

آورده اسـت.
تحقق واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و 

هنر با پیگیری صندوق اعتباری هنر
تسریع و تکمیل واکسیناسیون اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه کشور از اولویت های 
دولت  در  هنر  اعتباری  صندوق  نخست 
صورت  های  پیگیری  طی  بود.  سیزدهم 
صندوق  اعضای  صندوق،  سوی  از  گرفته 
بهداشت،  وزارت  همکاری  هنربا  اعتباری 
درمان و آموزش پزشکی اعضای این صندوق 
در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفتند.

اصالح ساختار سازمانی
توجه به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر 
به عنوان یکی از مهمترین اهداف و برنامه 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  های 
است.  شده  گرفته  نظر  در  سیزدهم  دولت 
صندوق اعتباری هنر به عنوان متولی اصلی 
فرهنگ و  اقتصاد  اعتالی  اجرای سیاست 
هنر در دوره جدید مدیریتی تالش کرد با 
بازنگری در اهداف و سیاست های پیشین 
خود در راستای خدمات دهی هرچه بیشتر 

به خانواده بزرگ فرهنگ و هنر کشور برنامه 
های نوینی را تمهید نماید.

با توجه به ضرورت تقویت زیرساخت 
در اجرای سیاست های نوین این صندوق، در 
ساختار جدید معاونت سرمایه گذاری و اقتصاد 
هنر به حوزه فعالیت های صندوق افزوده شد. 
مهمترین هدف این معاونت توانمند سازی 
هرچه بیشتر هنرمندان، ایجاد زمینه خرید 
و فروش آثار فرهنگی و هنری، شناساندن 
فرهنگ و هنر فاخر ایرانی در عرصه جهانی 
و ایجاد منابع پایدار برای صندوق در نظر 

گرفته اسـت.

پاالیش اعضاء به منظور ارائه خدمات 
به صورت شفاف

به منظورهدفمندسازی، گسترش کمی 
صندوق  اعضای  به  خدمات  ارائه  کیفی  و 
اعتباری هنر، دسترسی بـه اطالعات صحیح 
و بـه روز تک تک اعضاء برای ساماندهی 
فرایند خدمات دهی ضروری به نظر می رسد. 
از آنجا که با بررسی های انجام شده طی این 
مدت مشخص شد؛ بانک اطالعاتی اعضا با 
مشکالتی نظیر اعتبارسنجی ناقص پرونده 
این  بر  است.  بوده  روبرو  عضویت  های  
اساس با بازبینی عضویت و با هدف امکان 
فرهنگی  فعاالن حوزه  تمامی  مندی  بهره 
و هنری حائز شرایط از خدمات صندوق و 
شفافیت در فرایند تأیید عضویت ها در گام 
نخست با ارتقای زیرساخت سایت، اطالعات 
مربوط بــه زمینه فعالیت، وضعیت اشتغال و... 
در آن ثبت شـد. با تکمیل این فرایند امکان 
اعضای  به  به صورت شفاف  ارائه خدمات 
مورد تأیید مراجع ذی ربط در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی فراهم می شود.

وقفه  از  فرایند عضوگیری پس  آغاز 
چندین ماهه

برابر بررسی های اولیه حدود ۵۰ هزار 
نفر از فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه سراسر 
کشور متقاضی عضویت در صندوق اعتباری 
هنر هستند. با بررسی ها و پیگیری های 
صورت گرفته از ابتدای آبان فرایند عضوگیری 
براساس آیین نامه عضویت در دستور کار این 

صندوق قرار گرفت.

خدمات بیمه ای
الف( ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب 

فرهنگ، هنر و رسانه
بیمه  درمان  خدمات  از  برخورداری 
تکمیلی بـرای هریک از اعضای خانـواده 
کـه  کشـور  هنـر  و  فرهنگـ  بـزرگ 
گرانبهاتریـن روزهـای روزگار خویـش را در 
جهـت تعالـی هنـر و فرهنـگ ایـن مـرز 
اقدامات مهم  از  اند  داشته  بوم مصروف  و 
افراد محسوب  ایـن  زحمات  پاسداشت  در 

می شود.
تعرفه  گیر  چشم  افزایش  رغم  علی 
های خدمات درمانی، صندوق ضمن ارتقای 
سطح کیفی خدمات بیمه تکمیلی هیچ گونه 
افزایش قیمتی در سهم حق بیمه پرداختی 
قرارداد  در  گذشته(  سال  به  )نسبت  اعضا 

۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعمال نکرد.
ذکر ایـن نکتـه ضروری است؛ قریب 
به 3۵ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه و افراد تحت تکفل برای برخورداری 
از خدمات بیمه تکمیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ثبت 
نام کردند. بیش از ۶۰ درصد از سهم حق 
بیمه متقاضیان بیمه تکمیلی به صورت یارانه 
توسط صندوق اعتباری هنر )به نمایندگی از 
دولت( پرداخت می شود که در سال جاری 
این مبلغ بالـغ بـر ۵۲ میلیـارد تومان اعالم 

شده است.
 3۰۰ و  هزار  از  بیش  معرفی  ب( 
هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار به سازمان 

تأمین اجتماعی
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت صندوق 
از  بیش  سیزدهم  دولت  در  هنر  اعتباری 
هزار و 3۰۰ هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار 
شدند.  معرفی  اجتماعی  تأمین  سازمان  به 
ویژه  کمک  از  صندوق  اعضای  همچنین 
مصوب  دستمزد  حداقل  ۱۰درصد  معادل 
شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه 

ماهانه برخوردار می شوند.
نفر  از ۴۴ هزار  در حال حاضر بیش 
تأمین  بیمه  از خدمات  اعضای صندوق  از 
اجتماعی برخوردار هستند و ماهیانه بالغ بر 

۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت پرداخت 
یارانه حق بیمه اعضا از سوی صندوق به 

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 

و ضروری
تخصیص ۶میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان 

به۱۲ کسب و کار فرهنگی و هنری
 ۹۰۰ و  تومان  ۶میلیارد  تخصیص 

میلیون تومان به۸۹۸ به اعضای صندوق
تخصیص یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 
تومان کمک بالعوض به ۱۹۷ هنرمند عضو
ارائه تسهیالت بدون  عملیاتی شدن 
بهره  با همکاری بانک عامل )طرح یادمان(
و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  از  حمایت 
رسانه و توزیع عادالنه منابع در قالب اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه بدون بهره )طرح 
یادمان( با تمرکز براستان های کم برخوردار 
از جمله اهدافی است که صندوق اعتباری 
انعقاد  با  رو  این  از  کند.  می  دنبال  هنر 
تفاهم نامه با بانک عامل تالش شده است 
تسهیالت بلندمدت، ارزان قیمت)کارمزد ۲ 
درصد درسال( با حداقل تضامین در اختیار 

هنرمندان قرارگیرد.
از جمله اهداف انعقاد قرارداد با بانک 
عامل: توزیع متوازن منابع مالی در سراسر 
تسهیالت  کیفی  و  کمی  افزایش  کشور، 
قرض الحسنه به اعضا، حمایت از تولیدات 
و آفرینش های فرهنگی و هنری با هدف 
اعتالی اقتصاد فرهنگ و هنر و نیز ایجاد 
و  فرهنگی  فعاالن  سازی  توانمند  زمینه 
هنری کشور عنوان شده است. در مرحله 
نخست ۱۸ نفر از هنرمندان شهرستان بم 
معرفی  بانک  به  تسهیالت  دریافت  برای 
شدند. همچنین در مرحله دوم ۶۰۰ نفر به 

بانک عامل معرفی شدند.

ارتباط با نمایندگان صندوق در سراسر 
کشور

صندوق در ۱۰۰ روز نخست فعالیت 
را  هایی  نشست  همچنین  سیزدهم  دولت 
نخبگان  ها،  خانه  صنفی،  های  انجمن  با 
فرهنگی و هنری، به منظور هم اندیشی با 
حوزه های مختلف حمایتی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی برگزار کرده است.
با توجه به سیاست صندوق اعتباری 
ارائه  هنر مبنی بر گسترش کمی و کیفی 
خدمات به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
صندوق  استانی  نمایندگان  نقش  کشور، 
اعتباری هنر بیش از پیش پررنگ شده است. 
از این روی بحث آموزش و توانمندسازی 
تبیین  نمایندگان در سراسر کشور بمنظور 
فعالیت های صندوق و همچنین آشنایی با 
نحوه ارائه خدمات با رویکردهای نوین در 
دستور کار قرار گرفته است و طی این مدت 
با برگزاری جلسات وبیناری سطح تعامالت 

میان مرکز و استان ها ارتقا یافته است.

معرفی۱۳۰۰تنازاصحابفرهنگبهتامیناجتماعی

دستاوردهاییدربارهسقوطبهورطهافسردگی
وبازگشتبهزیباییهایبودن

»کتاب آرامش« جدیدترین اثر مت 
هیگ است که در آن، از دستاوردهای خود 
درباره سقوط به ورطه افسردگی و بازگشت 

به زیبایی های بودن گفته است.
مت  اثر  جدید ترین  آرامش  کتاب 
هیگ، نویسنده کتاب های پرفروشی مثل 
کتابخانه نیمه شب، انسان ها، یادداشت هایی 
درباره سیاره ناآرام و چگونه زمان را متوقف 
کتاب هایش  برای  که  هیگ  است.  کنیم 
این  در  است،  شده  متعددی  جوایز  برنده 
کتاب با ما از دستاوردهایش از سقوط به 

اعماق افسردگی و بازگشت به زیبایی بودن می گوید. گفته های هیگ از رنج، امید، 
خودباوری و رضایتمندی، از سر پندآموزی نیست؛ بلکه مرواریدهایی اند که از دل 

اقیانوس تاریکی ها صید شده  اند.
به گفته هیگ، کتاب آرامش کتابی است درهم وبرهم از هرآنچه به او آرامش 
افراد  زندگی  از  روایت هایی  از  غذایی،  دستور  تا  متون  از  گزیده هایی  از  می دهد؛ 
سرشناس تا فهرست فیلم های محبوبش. خواندن کتاب ترتیبی ندارد و می توان آن 
را در وقفه های کوتاه میان ضرب آهنگ تند زندگی مطالعه کرد. مت هیگ روزنامه نگار 
و نویسنده کتاب های داستانی و غیرداستانی است که برای بزرگساالن و کودکان 
می نویسد. داستان های او بیشتر به سبک ادبیات گمانه زن است و آثار او به بیش از 

چهل زبان ترجمه شده است.
نسخه اصلی این کتاب سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. مت هیگ، نویسنده و 
روزنامه نگار ۴۶ ساله انگلیسی است. او به جز این کتاب، با آثاری مثل »دالیلی برای 
زنده ماندن«، »کتابخانه نیمه شب«، »توقف زمان« یا »یادداشت هایی برای سیاره 
اثر  ایران شناخته می شود. »کتاب آرامش« جدیدترین  بازار نشر  پر استرس« در 
اوست که در آن، از دستاوردهای خود درباره سقوط به ورطه افسردگی و بازگشت به 

زیبایی های بودن گفته است.
در مقدمه کتاب می خوانیم: »گاهی برای آرام کردن خودم چیزهایی می نویسم؛ 
چیزهایی که در روزهای سخت باد گرفته ام. فکرهایم، مکاشفه هایم، فهرستی از 
چیزهای مختلف، مثال های مختلف، چیزهایی که می خواهم یادم بماند یا چیزهایی 
که از دیگران و سرگذشت آنها یاد گرفته ام. نکته عجیب و متناقض این است که 
بسیاری از درس های واضح و آرامش بخشی که در زندگی می آموزیم، به روزهایی 
مربوط می شوند که در بدترین اوضاع بوده ایم. زمانی که گرسنه هستیم، بیشتر از 
همیشه به غذا فکر می کنیم و زمانی که در دریا می افتیم، بیشتر از همیشه به قایق 
نجات می اندیشیم... چیزهایی که می نویسم، برایم مثل قایق نجات هستند و من را 
روی آب شناور نگه می دارند. امیدوارم این قایق ها بتوانند شما را هم به ساحل برسانند.«

نکته ای که درباره ساختار این کتاب الزم است بدانیم این است که این کتاب 
درست مثل زندگی واقعی درهم و برهم است. بعضی از فصل های آن کوتاه و بعضی 
بلند است. کتاب پر است از فهرست، جمالت قصار، نقل قول، مطالعات موردی و باز 
هم فهرست و حتی گاهی دستور آشپزی. مطالب این کتاب را بر اساس تجربیاتم 
نوشته ام، اما بخش هایی از آن را از منابع مختلفی مثل فیزیک کوانتوم، فلسفه، فیلم های 

مورد عالقه ام، مذاهب باستانی و اینستاگرام الهام گرفته ام.
شما می توانید این کتاب را به هر ترتیبی که دوست دارید، بخوانید. می توانید کتاب 
را از ابتدایش شروع و در انتهایش تمام کنید یا از انتهایش شروع و در ابتدایش تمام 
کنید یا آنکه جسته و گریخته بخش هایی از آن را مطالعه کنید. می توانید صفحاتش 
را تا کنید یا حتی پاره کنید. می توانید آن را به دوستتان امانت بدهید. می توانید آن را 
کنار تخت خوابتان یا حتی کنار توالت بگذارید. می توانید آن را از پنجره به بیرون پرت 
کنید. در هر صورت هیچ قانونی برای خواندن آن وجود ندارد. هرچند کتاب بر حسب 
تصادف موضوعی دارد. این موضوع همان ارتباط است. همه جزء چیزها هستیم و 
با تمام چیزها در ارتباطیم: انسان با انسان؛ لحظه با لی، درد با لذت، ناامیدی با امید.
»کتاب آرامش« نوشته مت هیگ با ترجمه مریم فتاح زاده توسط نشر چترنگ 

با قیمت ۶۰۰۰۰ تومان منتشر و راهی بازار نشر شد.

برنامهایبرایتحولدرحوزههایعلمیه
تحول  راهبردی  »برنامه  کتاب 
توسط   » ه ز حو موزشی  آ م  نظا ر  د
لحمید  ا عبد لمسلمین  ا حجت االسالم و

واسطی تألیف شده است.
علمیه  حوزه های  وجودی  فلسفه 
تشیع، شناخت جامع از دین کامل الهی و 
تبیین و شناساندن جامع و کاربردی آن به 
جمیع جوامع بشری است؛ به صورتی که 
مردم بتوانند دین را در زندگی مصرف کنند 
دینی«  »زندگی  عنوان  با  آنها  زندگی  تا 
مسّمی بشود. و همچنین وظیفه دیگر آن، 

دفاع از حقانیت دین در مقابل جریانات ضد دین است. به عبارت کوتاه تر نهادینه 
سازی »انذار« و »تبشیر« و راهبری انسان ها به سمت قرب و لقاء حق متعال اصلی 

ترین کارکرد حوزه های علمیه است.
از سوی دیگر حوزه های علمیه باید پاسخگوی نیازهای جوامع به خصوص 
حکومت و دولت اسالمی هم باشد. و این همه حاصل نمی شود مگر با تحول اساسی 
دربرنامه های جامع »جذب«، »تربیت« و »فارغ التحصیلی« طالب تا در راستای 
زحمات و مجاهدت های علمای گذشته، ارتقاء نظام حوزه های علمیه به صورت یک 

کالن برنامه فراگیر، مدیریت شود.
باید با پافشاری خردمندانه بر نکات مثبت و دستاوردهای سترگ سنن حاکم بر 
حوزه ها، »طرح تحول حوزه ها« را هوشمندانه مدیریت نمود؛ به گونه ای که حوزه ها 
بتوانند بار هدایت بشر را در جهان معاصر با همه پیچیدگی های آن به درستی بر دوش 

کشند و ضمناً دژ مستحکمی هم برای نظام اسالمی باشند.
این مهم در بیانات رهبر انقالب هم مکرر مطرح شده است: »یکی از نیازهای 
مهم در شرائط کنونی »تدوین طرح تحول« در حوزه و برنامه ریزی بلند مدت، دقیق 

و زمانبندی بر اساس این طرح تحول و اهداف مورد نظر است.«
در همین راستا، کتاب »برنامه راهبردی تحول در نظام آموزشی حوزه« توسط 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی تألیف شده است. البته این نوشتار قباًل 
در ضمیمه کتاب »راهنمای تحصیل درحوزه های علمیه« به چاپ رسیده بود، اما 

حاال به صورت مستقل منتشر شده است.
در این کتاب، وضعّیت موجود و وضعّیت مطلوِب محورهای آموزش، تحقیقات، 
تبلیغ، مدیرّیت، فضای عمومی طاّلب، فضای عمومی جامعه و فرهنگ حاکم بر زندگی 
طالب، به صورت کلیدواژه توصیف شده اند و راهبرد کالِن ایجاد تحّول و حرکت از 

وضعّیت موجود به وضعّیت مطلوب ارائه شده است.
»برنامه راهبردی تحول در نظام آموزشی حوزه«، تألیف عبدالحمید واسطی، در ۱
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پروانه رسولی خوشبخت

دومین آیین ملی نکوداشت اهالی ویرایش
 برگزار شد

 دومین آیین ملی نکوداشت اهالی ویرایش با تقدیر و تجلیل از ۱۰۰ نفر در 
۲۰ گروه برگزار شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از ستاد خبری بیست ونهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، دومین آیین ملی نکوداشت اهالی ویرایش با تقدیر و تجلیل 
از ۱۰۰ نفر در ۲۰ گروه به همت انجمن ویرایش و درست نویسی در خانه کتاب 

کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
عباس حاجی  مرحومش  پدر  به جای  که  آقاجانی  سینا  آیین  این  ابتدای  در 
آقاجانی تقدیرنامه ایشان را دریافت کرد، گفت: پدر به علت تواضع زیاد شناخته شده 
نبودند با اینکه شخصیت علمی و عرفانی داشتند تالیفات ایشان تحت عنوان اساطیر 

یونان در دانشگاه ها تدریس می شود.
در بخش دیگری از مراسم سیدعلی اکبر میرجعفری به عنوان ویراستار کتاب های 
درسی در سخنانی بیان کرد: ویراستار همواره در خدمت نویسنده است. وجود او با 

وجود نویسنده تعریف می شود بنابراین تالش کنید که نویسنده باشید.
همچنین جمال یزدانی، ویراستار خبر هم در بخش دیگری از مراسم گفت: 
ویرایش خبر همراه با خطر است چراکه اخبار مهم و ویرایش آن به علت کمبود زمان 

حساسیت خاصی دارد و کوچکترین سهل انگاری را برنمی تابد.
در ادامه این مراسم مرتضی کیا به نمایندگی از مرحوم شادروان محمدرضا 
حکیمی تقدیرنامه ایشان را دریافت کرد و طی سخنانی اظهار کرد: مرحوم حکیمی 
همه کتاب های خود را خودشان با وسواس خاصی ویراستاری می کردند. کتاب الحیات 

را ۷ مرتبه و کتاب مرزبان توحید را ۲۰ مرتبه ویراستاری کردند.
در این مراسم از گروه مدرسان ویرایش؛ فرهاد طاهری، محمدمهدی مرزی، 
حسین جاوید، مهدی قنواتی، عبدالرحیم موگهی، سیدجلیل شاهری لنگرودی و از 
گروه مترجمان ویرایش بلد مژده دقیقی، امیرحسین ایمان زاده، محمد نجابتی، فاطمه 
مدیحی بیدگلی، سایه میثمی، سیدمحمدحسین میرفخرایی، علیرضا طاق دره و محمد 

معماریان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
از گروه برنامه ساز فارسی دوست؛ زهره سربازی، داوود آجرلو، مهدی شاه رضایی، 
امیرحسین خرمشاهی، هدیه میری و از گروه ویراستاران کوشا؛ حسین پورشریف، 
مرضیه مرادی، مرتضی بهرامی خوشنودی، سید محمد دالل موسوی، محمدرضا 
یعقوبی، ندا ابن علی، مهدی نوری، اکرم دژهوست گنک، مرضیه نصیری، حسین 
یاغچی، محمدرضا یعقوبی، مونا سیف، سعید حسینیان، خدیجه ادهم، شهره زمانی، 
سعید سادات حسینی، سمیرا سادات میرنظامی، لیال نبی فر، علیرضا اشتری، سجاد 

سرگلی و کیوان دهقان پور تقدیر و تجلیل شدند.
از گروه ویراستاران شعر  نیز سید محمد حسینی؛  از گروه ویراستار داستان   
علی عباس نژاد، نسرین تهرانی، علی محمد مودب و از گروه استاد یا ویراستاران 
شادروان محمدرضا حکیمی، محمدرضا باطنی، حسین جالل پور و عباس حاجی 

آقایی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
محمدرضا  کربالیی،  جواد  محمد  یزدانی،  جمال  خبر؛  ویراستاران  گروه  از   
محمد  و  ولدی  عباسی  محسن  محمد  دوست؛  ویراستار  نویسنده  گروه  از  حیاتی؛ 

حنیف تقدیر و تجلیل شدند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۴۰۰۰۵۸۸ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت بیستون 
سازان جنوب خورموج به شماره شناسه ملی ۱۰3۲۰۰۵۹۹۵۱ در ششدانگ یک 
از ۲۱۹۵  قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع پالک 33۹ فرعی 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱۹۵ اصلی قطعه ۹ واقع در الور شرقی 
خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مد یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۱۹

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی چالوس 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
۵۴۲ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در قریه کالچان بخش کالرستاق حوزه ثبت 
ملک چالوس مربوط به محمد احمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت ۱۹۹/۱۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد شفیع 

فقیه نصیری مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز ازطریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 

اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید  صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی :۱۲۱۷۸۹۲

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

مفقودی
سفید  رنگ  به   PARSTU۵ تیپ  پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
روغنی مدل ۱3۹3 به شماره پالک ۲۹۸ ی ۵۵-ایران۸۸ به شماره موتور 
 NAAN۱۱FC۹EK۶۹۱۵۶3 شاسی  شماره  به    ۱۶۴B۰۰۰۵۴۲۹
ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  هادی  فرزند  پردنیا  مصطفی  آقای  به  متعلق 

باشد. می 

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو ۴۰۵GLXI به 
۱۵۷ ص  انتظامی  شماره  به   ۱3۸۵ مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ 
۱۸-ایران ۴۶ به شماره موتور ۱۲۴۸۵۱۹۶۲۰۱ به شماره شاسی 
۱۲۲۰۲3۱۲ متعلق به دلدار گل پور السکی فرزند رمضان مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهي حصروراثت
آقای حسن طالبی نودهی به شماره شناسنامه ۱۰۸۰۰3۱۹۹۵ فرزند محمدباقر 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدباقر طالبی نودهی فرزند محمدابراهیم در تاریخ ۱3۹3/۴/۱۲  در شهرستان 

لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد 
طالبی نودهی به ش ش ۵۰۲ فرزند محمدباقر نسبت پسر۲-حسن طالبی نودهی 
به ش ش ۱۰۸۰۰3۱۹۹۵ فرزند محمدباقر نسبت پسر3-حسین طالبی به ش 
ش ۷۰۷ فرزند محمدباقر نسبت پسر۴-محبوبه طالبی نودهی به ش ش ۶۷3 
فرزند محمدباقر نسبت دختر۵-شکوفه طالبی نودهی به ش ش ۲۹۸۶۷ فرزند 
محمدباقر نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۷۹۰/۲ 
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-محمدرضا زکی پور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختانهای  و 
یک  ماده  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ مورخ   ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۶۶۰۵
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
اقدس دروگر فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵3/۴۶ 
متر مربع از پالک شماره 3۹۵۰ اصلی واقع در اراضی شهر بهش یک حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی حسن، فاطمه، زهرا، حسین، ابوالفضل و 
محمد علی شهرت همگی زردی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

رئیس ثبت نیشابور علی امینی
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از راست: سید علی موسوی گرمارودی، کامران امیرارجمند 
و پروفسور سید حسن امین اختصاصی دنیای جوانان

می خواستم رها شوم 
از عاشقانه ها
زنده یاد نجمه زارع

وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود
باید بگویم اسم دلم، دل نمی شود

دیوانه ام بخوان که به عقلم نیاورند
دیوانه  تو است که عاقل نمی شود

تکلیف پای عابران چیست؟ آیه ای
از آسمان فاصله نازل نمی شود

خط می زنم غبار هوا را که بنگرم
آیا کسی ز پنجره داخل نمی شود؟

می خواستم رها شوم از عاشقانه ها
دیدم که در نگاه تو حاصل نمی شود

تا نیستی تمام غزل ها معلق اند
این شعر مدتی ست که کامل نمی شود
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محمد حسین زاده

سینمایي  فیلم  پیش  چندي 
روز بلوا به کارگرداني بهروز شعیبي 
ساخته شده و در حالي که این فیلم 
فجر  فیلم  جشنواره  در  سینمایي 
هم نمایش داده شد، به یکباره در 
به  و  داد  مسیر  تغییر  اکران  زمان 
یک سریال کوتاه تبدیل شد! حاال 
کارگردان این اقر تاکید می کند که 
نسخه سریالی روز بلوا، با آنچه در 
متفاوت  شده  دیده  فجر  جشنواره 
معدود  جزو  تفاق  ا ین  ا و  است 
فیلم هایی  بین  خوب  تجربه های 
تبدیل  سریال  به  که  شد  خواهد 

شده اند.
این کارگردان جوان سینما که 
دارد  هم  را  بازیگري  تجربه  خود 
سینمایی  فیلم  کردن  آماده  درباره 
روز بلوا به صورت یک مینی سریال 
داد:  توضیح  اینترنتی  پخش  برای 
نسخه اولیه فیلم روز بلوا نسبت به 
آنچه در جشنواره فجر سال ۱3۹۸ 
و  بود  داده شد، طوالنی تر  نمایش 
 ۲ این  در  که  اوضاعی  به  توجه  با 

سال برای اکران پیش آمد، تصمیم 
دوباره  ا  ر کامل  نسخه  گرفتیم 
تدوین کنیم. وقتی نسخه طوالنی 
آماده شد متوجه شدیم می تواند به 
نمایش  شبکه  برای  سریال  یک 
در  همچنین  شود.  تبدیل  خانگی 
پیش  شرایط  از  سال  یکی دو  این 
سلب  را  اکران  امکان  که  آمده 
روز  که  چرا  بودم  ناراحت  می کرد 
را  مردم  حرف  و  روز  موضوع  بلوا 
این  نهایت  در  اما  می کند،  مطرح 
غصه ای که روی دل ما مانده بود 
با همکاری سازمان اوج و نماوا به 

اتفاق خوبی ختم شد.
شعیبی با اشاره به اینکه برخی 
دیده  سریال  در  که  سکانس هایی 
خواهد شد اصال در نسخه سینمایی 
نیست، ادامه داد: مجموع تمام این 
شرایط در کنار اقبالی که مردم به 
سریال های  شبکه نمایش خانگی 
از  االن  شده  باعث  داده اند  نشان 
انجام این کار رضایت داشته باشم 
خیلی  را  بلوا  روز  آنکه  بخصوص 
کارگردانی  در  چون  دارم  دوست 
کارهای  به  نسبت  قصه،  روایت  و 

قبلی ام تجربه متفاوتی برایم بود.
او در پاسخ به اینکه آیا در این 
را  ۲ سال پیگیری نکرده که فیلم 
کند؟  آنالین  اکران  چرخه  وارد 
زمان  از  که  دلخوری هایی  گفت: 
نمایش فیلم در جشنواره برای من 
ترجیح  شد  سبب  بود،  مانده  باقی 
دهم روز بلوا در زمانی نمایش داده 
داشته  بیشتری  مخاطب  که  شود 
نمایش  فکر  به  صرفا  یعنی  باشد، 
آن نبودم. فکر می کنم این روندی 
که در رقابت شبکه نمایش خانگی 
این  بر  تالش ها  و  آمده  وجود  به 
شوند،  دیده  بیشتر  کارها  که  است 
ممکن بود باعث شود فیلم در اکران 
مورد  یا  نشود  دیده  خیلی  آنالین 
دلیل  همین  به  نگیرد،  قرار  اقبال 
ابتدا صبر کردیم تا ببینیم وضعیت 

اکران چگونه خواهد شد.
شعیبی که فیلم جدیدش یعنی 
بدون قرار قبلی، را برای جشنواره 
اضافه  می کند،  آماده  امسال  فجر 
روی  که  ماهی  چند  این  در  کرد: 
نسخه سریال روز بلوا مشغول کار 
هستیم، به نظرم آمد که جزو معدود 

فیلم هایی  بین  خوب  تجربه های 
باشد که نسخه سریال دارند چون 
ویژگی مهمش در این است که از 
سینمایی  اثر  یک  کیفیت  با  ابتدا 
ساخته شده است. بنابراین در حال 
آمده  پیش  که  اتفاقی  از  حاضر 
امیدوارم پخش  استقبال می کنم و 
سینمایی  نسخه  هم  بعد  و  سریال 

فیلم موفق باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار 
بلوا در قالب یک نسخه  است روز 
سینمایی هم بارگذاری شود؟ گفت: 
باید ببینیم تصمیم دوستان چیست 
و استقبال مردم از سریال چه خواهد 
برنامه ریزی  از  خودم  فعال  بود، 
همکاران مبنی بر اینکه روز بلوا بعد 
از پخش مینی سریال، اکران آنالین 
بارگذاری  پلتفرم ها  در  یا  می شود 
خواهد شد اطالع دقیقی ندارم. به 
هر حال ما یک نسخه سینمایی از 
آنچه در جشنواره فجر نمایش داده 
روایت  در  که  داریم  اختیار  در  شد 
و قصه گویی با نسخه سریال فرق 
اینکه  درباره  تصمیم گیری  و  دارد 
خواهد  ارائه  چطور  نسخه  آن  بعدا 

سازمان  در  همکاران  برعهده  شد 
اوج و نماوا است.

دهلیز،  فیلم های  کارگردان 
به  پاسخ  در  دارکوب  و  سیانور 
فیلم  به  ممیزی هایی  یا  آ ینکه  ا
ممیزی  گفت:  است؟  شده  وارد 
در  آنچه  و  دارد  شکل   ۲ معموال 
بود  این  افتاد  اتفاق  بلوا  روز  مورد 
چون  شد  گرفته  نادیده  بیشتر،  که 
جشنواره  در  تفسیرهایی  و  تعبیرها 
نشان  آن مطرح شد که  به  نسبت 
می داد تالشی وجود دارد تا به این 
که  صورتی  در  نشود،  توجه  فیلم 
برای  که  زبانی  و  فیلم  موضوع 
گفتن دغدغه مردم انتخاب شده بود 
را می دانستند، ولی ترجیح دادند آن 

را نادیده بگیرند.
شعیبی که حدود ۴ر سال قبل 
شبکه  برای  را  گلشیفته،  سریال 
در  بود،  ساخته  نگی  خا نمایش 
پایان درباره ترجیح خود به کار در 
سینما یا شبکه نمایش خانگی بیان 
شکل  و  فیلمسازی  از  وقتی  کرد:  
سریال سازی  یعنی  آن  متفاوت 
من  خود  برای  می کنیم  صحبت 

یا  باشد،  سینما  که  ندارد  تفاوتی 
همه  چون  پلتفرم،  و  تلویزیون 
پرچم  یر  ز ا  ر مجموعه ها  ین  ا
برای  که  چیزی  می دانم.  کشورم 
ثری  ا کیفیت  رد  ا د همیت  ا من 
است که برای مخاطب به نمایش 
ولین  ا جزو  گلشیفته،  رم.  می گذا
کارهایی بود که در شبکه نمایش 
زمان  آن  در  و  خانگی ساخته شد 
پلتفرم ها به این شکل فعال نبودند. 
عرضه  زمان  در  را  گلشیفته  ما 
دی وی دی کار کردیم و مالک و 
معیاری نداشتیم که در پلتفرم چه 

االن  ولی  داشت،  خواهد  اقبالی 
سازماندهی آنها تغییر کرده و فکر 
می کنم این بخش مستقل و قوی 
کنار  در  تلویزیون  فعالیت  با  شده، 

هم برای مردم مفید است.
یک  درباره  بلوا  روز  داستان 
چهره  یک  و  م  خوشنا نی  روحا
تلویزیونی مورد توجه به نام عماد 
است که ناگهان با اتهام های جدی 
مواجه  امنیتی  نیروهای  سوی  از 
می شود که خود و خانواده اش را در 
می دهد.  قرار  پیچیده ای  موقعیت 
بابک حمیدیان، لیال زارع، محسن 

کیایی، محمد علیمحمدی، مسعود 
غر  سا نی،  بهبها کیه  ز  ، ه ا لخو د
داریوش  و  جمالی  پاشا  قناعت، 
بازیگرانی هستند  جمله  از  ارجمند 
نقش  ایفای  به  بلوا  روز  در  که 
پرداخته اند. این فیلم  به نویسندگی 
تهیه کنندگی  و  نی  شا کا ن  مهرا
محصول  تخت کشیان،  محمدرضا 
وج  ا ی  نه ا سا ر هنری  ن  ما ز سا
صورت  به  گذشته  روز  از  و  است 
یک  قالب  در  نماوا  در  اختصاصی 
3 قسمتی پخش آن  مینی سریال 

آغاز شده است.
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هرچه  رونق  با  و  روزها  این 
 ، نگي خا یش  نما شبکه  بیشتر 
بسیاري از هنرمندان به این مدیوم 
نه  حاال  درواقع  و  کرده اند  کوچ 
به  هم  سینما  بلکه  تلویزیون،  تنها 
خانگي  شبکه  تاثیر  تحت  شدت 
دیگر  از طرف  و  است  گرفته  قرار 
شبکه  آثار  در  که  دستمزدهایي 
خانگي ردوبدل مي شود، مشکالتي 
ایجاد  سینما  حوزه  براي  اساسي 
تهیه کنندگان  از  بسیاري  و  کرده 
هستند  معتفد  خصوصي  بخش 
خانگي  شبکه  کالن  دستمزدهاي 
دیگر  سینمایي ها  تا  شده  باعث 
با  خوب  فیلم هاي  لید  تو ن  توا
هنرمندان شاخص را نداشته باشند 
نجومي  دستمزدهایي  باید  که  چرا 
پرداخت کنند. حسام  به هنرمندان 
در  که  جواني  بازیگر  محمودي 
در  موفقي  حضور  اخیر  سال هاي 
داشته  تلویزیوني  و  سینمایي  آثار 
سینمایي  فیلم  هم  روزها  این  و 
در  هم  را  طوبا  و  عماد  رومانتیسم 
اکران عمومي سینماها دارد معتقد 
بودن  مقایسه  غیرقابل  که  است 
در  دستمزد ها  و  اقتصادی  مسئله 
نسبت  خانگی  نمایش  شبکه های 
اصلی  موارد  از  یکی  تلویزیون  به 
سوق  به  که  است  گرایش   این 
دادن تولیدکنندگان آثار و همچنین 

نه های  رسا سمت  به  ن  زیگرا با
خانگی دامن زده است.

با  گفتگو  در  محمودی  حسام 
دنیاي جوانان پیرامون راز ماندگاری 
و  سینما  عرصه  در  بازیگر  یک 
سهم  که  آنچه  گفت:  تلویزیون 
ماندگا ی  و  موفقیت  در  به سزایی 
یک بازیگر دارد فیلمنامه و کاراکتری 
است که توسط بازیگر و ابزار هایی 
که در اختیار او قرار داده شده است 
حرکت  به  و  می شود  داده  جان 
درمی آید و به طور کل یک بازیگر 
درصد باالیی از ماندگاری و موفقیت 
خود را مدیون فیلمنامه و کاراکتری 
است که در آن شکل گرفته و خلق 
می شود. نوع کارگردانی، ارتباط گروه 
مدیوم  و  زمان  و مجموعه سازنده، 
به  را  اثر  که  مخاطبینی  و  پخش 
تماشا خواهند نشست از مولفه های 
هستند که هر کدام به نوبه خود سهم 
قابل توجهی را در تضمین موفقیت و 
ماندگاری یک بازیگر خواهند داشت، 
یا  از یک  بیشتر  امروزه  آنجا که  از 
نقش  مانا شدن یک  در  پارامتر  دو 
آفرین و به دنبال آن ماندگاری آثار 
می طلبد  پس  است  موثر  نمایشی 
مخاطب  ذائقه  و  سلیقه  مولفه  به 
است  قرار  که  مدیومی  همچنین  و 
ارائه  آن  از طریق  نمایشی  تولیدت 
شود نیز مورد توجه قرار گیرد و در 

آثاری  دارد  امکان  میان گاهی  این 
و  می شوند  نمایش  چرخه  وارد  که 
به ماندگاری دست می یابند آنچنان 
از فاکتور های کالسیک در راستای 
ماندگاری برخوردار نباشند و تنها به 
از زمان  بهره گیری  واسطه توجه و 
مناسب تولید و پخش و سازنده کار 
دست  ماندگاری  و  موفقیت  به  بلد 
به  مخاطب  وقتی  باشند.  فته  یا
لحاظ اعمال پروتکل های بهداشتی 
تهیه  جهت  به   نیاز  مورد  هزینه  و 
نمایشی  آثار  تماشای  برای  بلیط 
و  فکری  دغدغه  سینما  سالن  در 
یا مالی نداشته باشد قطعا به سمت 
سینما  سالن های  در  فیلم  تماشای 
ترغیب می شود و به نظرم در شرایط 
کنونی آنچه که بیش از نوع سبک 
از  تماشاگر  استقبال  در  آثار  ژانر  و 
ایفا  اساسی  نقش  سینما  سالن های 
می کند میزان امنیتی است که باید 
در زمینه رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی در سالن های سینما صورت 
کرونا  ویروس  انتشار  عدم  گیرد، 
سقف  تعریف  و  تعیین  همچنین  و 
مناسب و متناسب با سبد اقتصادی 
جامعه برای بهای بلیط نکات بسیار 
توجه  مورد  باید  که  هستند  مهمی 

قرار گیرند.
در  جضور  که  زیگر  با ین  ا
و  زرد  نوار  تلویزیوني  سریال هاي 

دارد،  کارنامه  در  را  مه  در  کلبه اي 
هنرمندان  گرایش  علل  پیرامون 
به  یشی  نما ر  ثا آ ن  ندگا ز سا و 
خانگی  نمایش  شبکه های  سمت 
بودن  مقایسه  غیرقابل  داد:  ادامه 
در  دستمزد ها  و  اقتصادی  مسئله 
نسبت  خانگی  نمایش  شبکه های 
اصلی  موارد  از  یکی  تلویزیون  به 
سوق  به  که  است  گرایش   این 
دادن تولیدکنندگان آثار و همچنین 
نه های  رسا سمت  به  ن  زیگرا با
میان  این  در  و  زده  دامن  خانگی 
شکل  زمانی  بحران  اصلی ترین 
می گیرد که هرکسی سعی می کند 
از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند 
بیندازد،  به گردن دیگری  را  آن  و 
سریالی  موضوع  این  بارز  نمونه 
بازی  مشغول  هم اکنون  که  است 
در آن هستم که حدود 3ماه است 
که تلویزیون هیچ بودجه ای را برای 

این پروژه پرداخت نکرده است.
مون  پیرا موفق  بازیگر  ین  ا
در  روزهایش  ین  ا دغدغه هاي 
مهمترین  کرد:  بیان  سینما  عرصه 
مختص  سینما  زمینه  در  دغدغه ام 
به مشاغلی است که امکان حضور 
پروژه  چند  در  همزمان  فعالیت  و 
حرفه  که  رد  ندا وجود  برایشان 
مشاغل  اینگونه  زمره  در  بازیگری 
یک  وقتی  و  ید  می آ حساب  به 

بازیگر در پروژه ای مشغول فعالیت 
می شود معموال دیگر امکان حضور 
در کار دیگری را ندارد یا به ندرت 
می تواند همزمان در پروژه جدیدی 
حتی  گاهی  و  باشد  داشته  فعالیت 
دریافت  پولی  مدت ها  تا  تنها  نه 
نمی کند بلکه مجبور می شود برای 
خرج  خود  جیب  از  زندگی  گذران 
توجه  می طلبد  اینجا  در  پس  کند 
و  بازیگران  به  بیشتری  وحمایت 
گیرد.  صورت  معیشتشان  وضعیت 
این  بازیگری  عرصه  در  همچنین 
روزها کسانی هستند که مدتهاست 
بدون دریافت ریالی فعالیت می کنند 
و یا دستمزد های حداقلی می گیرند، 
هستند  هم  افرادی  بین  این  در 
از  پروژه ای  در  حضور  برای  که 
به  و  آمده اند  تهران  به  شهرستان 
داشت  دریافتی خواهند  اینکه  امید 
صورتی  در  کرده اند  اجاره  خانه ای 
که متاسفانه پیش آمده حتی ماه ها 
و  نمی کنند  دریافت  را  مبلغی  هیچ 
دردمندانه ای  معضل  مسئله  این 
حل  راستای  در  ید  با که  است 
ساسی  ا تی  تمهیدا آن  فصل  و 
صدا  جدید  رئیس  از  شود،  گرفته 
به  نسبت  دارم  درخواست  سیما  و 
خواسته ها و قراردادهایی که رسانه 
انعقاد  هنر  عرصه  فعاالن  با  ملی 
نموده در حین پایبندی توجه همه 

شنیده  گاهی  باشد.  داشته  جانبه 
هنر  عرصه  فعاالن  برخی  می شود 
ابراز می کنند با تلویزیون همکاری 
نخواهند کرد که معتقدم این گفته 
طرح  و  تبلیغاتی  جنبه  فقط  گاهی 
می بینیم  وقتی  اما  ادعاست،  یک 
نمایش  شبکه های  در  دستمزدها 
خانگی مطلوب و یاحتی چند برابر 
است و همین طور به موقع و بدون 
هیچ تاخیری پرداخت می گردد قطعا 
این  به  روزافزون  گستره  شاهد 
از  بنابراین  بود  خواهیم  رسانه ها 
تلویزیون به عنوان یک رسانه ملی 

انتظار می رود در ارتباط با پرداخت 
عملکردی  که  دستمزد ها  موقع  به 
جدی  نگاه  و  توجه  است  حداقلی 
که  آنجا  از  و  باشد  داشته  تری 
مردم  معیشت  و  اقتصادی  شرایط 
به  کروناست  دوران  از  ناشی  که 
گونه ای شده که خیلی از خانواده ها 
و  رفتن  تئاتر  رفتن،  سینما  توانایی 
پس  ندارند  را  رفتن  کنسرت  یا 
ارزان ترین  تلویزیون  درحال حاضر 
سرگرمی مردم به حساب می آید که 
نباید باعدم توجه به کیفیت تولیدات 
خود این سرگرمی وت فریح ارزان 

را از مردم دریغ کند.
در  بازی  که  محمودی  حسام 
و  عماد  رومانتیسم  همچون  آثاری 
طوبا، استیگمات ، مرگ ماهی و سد 
معبر را در کارنامه هنری خود دارد 
جداکردن  یا  ادغام  داشت:  اظهار 
جشنواره عملکردی سلیقه ای است 
جشنواره  برگزاری  در  که  آنچه  و 
این  بود  خواهد  تاثیرگذار  و  مهم 
اهدافی  به  بزنیم  تخمین  که  است 
که در برپایی جشنواره ملی و جهانی 
ادغام شده  یا  و  جدا  بصورت  فجر 

داشتیم رسیده ایم یا خیر.

کوچ هنرمندان به شبکه خانگي...

حسام محمودي: رسانه ملي باید بیشتر به هنرمندان اهمیت بدهد تا آنها به شبکه خانگي کوچ نکنند

سالهاسـت کـه بـا اصطالحي 
مسـتقل  سـینماي  عنـوان  تحـت 
روبـرو هسـتیم. سـینماي مسـتقل 
دربـاره به فیلمسـازان و فیلم هایي 
سـرمایه  بـا  کـه  مي شـد  گفتـه 
شـخصي تولیـد مي شـد و زیرنظر 
هیـچ ارگان دولتي نبود. سـینمای 
مسـتقل ایران با حضور فیلمسازان 
شناسـنامه دار رونـق گرفـت اما در 
ایـن سـال ها وضعیـت انحصـاری 
موجـود شـرایطی را ایجـاد کـرده 
دارنـد.  کـه حضـوری کمرنگ تـر 
تـالش  شـاهد  همچنـان  لبتـه  ا
مسـتقلی  فیلم هـای  تولیـد  بـرای 
سـاخته  تازه تریـن  کـه  هسـتیم 
منیـژه حکمـت یعنـي بنـدر بنـد، 
بـه  و  اسـت  آثـار  ایـن  از  یکـی 
سـر  سرا سـینماهای  در  زودی 
کشـور روی پـرده مـی رود. درباره 
تبارشناسـی  و  مسـتقل  سـینمای 
سـینما  بـه  کـه  یـی  ل ها پو
متـی  کرا مسـعود  بـا  نـد،  مده ا آ
کارگـردان و بازیگـر سـینما، تئاتر 
و تلویزیـون گفتگـو کردیـم که از 

می گویـد  او  مي گـذرد.  نظرتـان 
اصـوال بخشـی از ماجـرای تولیـد 
بـه  مناسـب  نه چنـدان  فیلم هـای 
مخاطبـان  پاییـن  سـلیقه  دلیـل 
اسـت. چرا کـه متاسـفانه اکثریت 
تماشـاگران  تفـاق  ا بـه  قریـب 
را می پسـندند. مبتـذل  فیلم هـای 

ه  چهـر متـی  ا کر د  مسـعو
دربـاره  هنـر  عرصـه  کهنـه کار 
گفـت:  ایـران  سـینمای  شـرایط 
رانتـی  سـینمای  ایـران  سـینمای 
اسـت و اهالـی آن همـه از رانـت 
ن  همچنـا یـا  ه  د کـر ه  د سـتفا ا
مسـئوالن  قـع  ا و در  می کننـد. 
مـا می خواهنـد روی همـه مـوارد 
نظـارت داشـته باشـند یـا در نگاه 
چیـز  همـه  دارنـد  قصـد  کلی تـر 
را در دسـت بگیرنـد. ایـن ماجـرا 
زیـاد  بسـیار  عرصه هـا  همـه  در 
اسـت و سـینما هـم از ایـن فضـا 
نیسـت، چـرا کـه  و جامعـه جـدا 
تحـت نظـارت همیـن مسـئوالن 
بـوده و طبیعـی اسـت ایـن اتفاق 
رخ بدهـد. البته امروز فیلمسـازانی 

هسـتند که آثار خـود را به صورت 
دولتـی  بودجـه  بـدون  و  مسـتقل 
تولیـد می کننـد امـا نکتـه ای کـه 
در  کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود 
طـول ایـن سـال ها همیشـه وضع 
اسـت؛  بـوده  شـکل  همیـن  بـه 
یعنـی تعـدادی از اهالی سـینما از 
ابتـدا تاکنـون فیلم هـای مسـتقل 
بـا گذشـته  می سـاختند و اکنـون 

ایجـاد نشـده اسـت. تفاوتـی 
ایـن کارگـردان موفق سـینما 
و تلویزیـون کـه آثـار شـاخصي را 
در کارنامـه کاري خـود دارد با بیان 
اینکـه نمی تـوان گفـت در گذشـته 
فیلمسـازانی اصیـل و ریشـه دار کار 
می کردنـد اما در حـال حاضر برخی 
سـینما  در  بی قاعـده  فیلمسـازان 
رفـت و آمـد می کننـد، اظهـار کرد: 
بـا شـرایط فعلـی نمی تـوان گفـت 
چه کسـی ریشـه دار و اصیل اسـت 
و چه کسـی نیسـت. آثار هر کسـي 
اثـر  آن  خالـق  شـخصیت  بیانگـر 
اسـت، هـر چنـد معتقـدم همـه مـا 
کـم و بیـش آلـوده هسـتیم. زمانی 

یکی از اسـتادان مـا می گفت: زمین 
بـازی، خاکـی اسـت یـا بایـد بازی 
نکنـی و بگـذاری بـروی یـا اگـر 
زخمـی  و  خاکـی  می کنـی  بـازی 
برنـدگان  مـن  نظـر  از  می شـوی. 
این بازی کسـانی هسـتند که سعی 
کننـد کمتـر خاکـی و آلـوده شـوند 
خوش رقصـی  کـه  کسـانی  یعنـی 
و  هنـد  نمی د ج  بـا  ، نمی کننـد
امورشـان با رانت خواری نمی گذرد.

مسـعود کرامتی بـا بیان اینکه 
سـینما  در  نبایـد  ابتـدا  از  دولـت 
کـرد:  عنـوان  می کـرد،  دخالـت 
شـاید بتـوان مسـئله سـینما را بـه 
جریـان خصوصی سـازی در عرصه 
صنعت نیز ربط داد و پرسـش هایی 
را مطـرح کـرد، بـه عنـوان مثـال 
چـرا اتفـاق درسـتی بـرای تولیـد 
رخ نمی دهـد؟ چـرا کارخانه هایـی 
ماننـد ارج، آزمایـش و حتـی ایران 
روشـن  تکلیف شـان  کـه  خـودرو 
اسـت، ضـررده و دسـت بـه دامان 
وام و دالر ۴۲۰۰ تومانـی شـدند؟ 
جواب این پرسـش ها ۲ کلمه و آن 

هـم دخالت دولت اسـت. زمانی در 
ایـن کشـور کارخانه های خصوصی 
بسـیار خوبی وجود داشـت و جهان 
مشـتری محصـوالت آنهـا بـود اما 
همـه  دولـت  دخالـت  دلیـل  بـه 
ورشکسـته یـا تعطیـل شـدند چـرا 
سـوی  از  منتصـب  مدیـران  کـه 
دولـت نگـران سـوددهی یـا حتـی 
برگشـت سـرمایه کارخانـه نبودنـد 
و صـرف صـادر کـردن دسـتور و 
نبردنـد  جایـی  بـه  راه  بخشـنامه، 
شـاهدش  امـروز  کـه  شـد  آن  و 
ورشکسـته  و  تعطیلـی  هسـتیم، 
شـرکت های  و  کارخانه هـا  شـدن 

تولیـدی و... 
خـود  کـه  کرامتـي  مسـعود 
در  را  مـن،  کوچـک  ترانـه  فیلـم 
در  کـرده  تولیـد  مسـتقل  بخـش 
صحبت هـای  از  دیگـری  بخـش 
از  بخشـی  اصـوال  گفـت:  خـود 
نـه  فیلم هـای  تولیـد  ماجـرای 
چنـدان مناسـب بـه دلیـل سـلیقه 
پاییـن مخاطبـان اسـت چـرا کـه 
متاسـفانه اکثریت قریـب به اتفاق 

مبتـذل  ی  فیلم هـا ن،  طبـا مخا
می پسـندند پـس بـه همیـن دلیل 
اسـت که اینگونـه فیلم ها سـاخته 

. ند می شـو
پایـان  در  کرامتـی  مسـعود 
خاطرنشـان  خـود  صحبت هـاي 
را  سـلیقه  دیگـر  سـوی  از  کـرد: 

افـرادی کـه کاالی فرهنگی تولید 
می کننـد به وجود می آورنـد. البته 
دولـت هـم در آن بـه شـکل های 
مختلـف ماننـد تصویـب سـناریو، 
انتشـار  از  پیـش  کتـاب  مجلـه، 
دخالـت می کنـد. همچنین کسـی 
که دغدغه فرهنگی نداشـته باشد، 

شـعار  پشـت  کـه  اسـت  طبیعـی 
مخاطبـان«  سـلیقه  بـه  »احتـرام 
پنهـان شـده و محصـول مبتـذل 
تولیـد می کنـد چـرا کـه بسـتر آن 
سـاده تری  تولیـد  اسـت،  فراهـم 
داغ تـری  بـازار  صاحـب  و  دارد 

هـم هسـت.

جایگاه سینماي مستقل کجاست!؟

مسعود کرامتي: سینمای ایران سینمای رانتی است


