
تاکید مدیر روابط عمومی بانک مرکزی؛

سخت گیری در پرداخت وام ازدواج ممنوع 

وزیر نفت با بیان اینکه لحظه ای در تولید، تأمین و امنیت 
انرژی کشور کوتاهی نمی کنیم، گفت: ماه های آینده در 
بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی توفیق های 
بیشتری حاصل می شود.جواد اوجی، روز گذشته)سه شنبه، دوم 
آذرماه( در آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت که در 
محوطه وزارت نفت برگزار شد، با ادای احترام به شهدای صنعت 

نفت، گفت: هفته نخست آذرماه به نام مبارک بسیج نام گذاری 
شده است، همچنین به فرمان تاریخی امام راحل ارتش ۲۰ میلیونی 
تشکیل شد، هم اکنون که ۴۲ سال از تأسیس شجره طیبه بسیج 
می گذرد به حول و قوه الهی و رهبری امام راحل و رهبری مقام 
معظم رهبری قله های عزت را یکی پس از دیگری فتح کرده ایم.
صفحه 3

اهمیت بازگشایی پله پله ای مدارس؛  

واکسن هراسی 
عامل افزایش مرگ و میر بیماران کرونایی

۹ راهکار وزارت اقتصاد برای مهار تورم!
مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات 
تورمی دو راهکار کوتاه مدت نقشه راه 
رشد غیرتورمی برای کنترل تورم است 
که دولت پیش از ارائه این نقشه نیز در این زمینه 
موفق بوده، به طوری که براساس آخرین آمار، 
گرفته  اخیر  در هفته های  تورم  نرخ  رشد  شتاب 

شده است.
تورم یکی از مشکالت مزمن کشور در طول 
سال های گذشته بوده است و در سه سال گذشته 
به ویژه رشد باالی تورم به همراه کاهش قدرت 
خرید و افت ارزش پول ملی نمود بیشتری پیدا 

کرده است.
صفحه 3

مدیر ارشد خط پنج متروی تهران؛

متروی شهر جدید هشتگرد 
روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می شود

4
حذف دلخوشی شیرین طرفداران فوتبال !

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1889- چهارشنبه 3  آذر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
زیاده روی و 

پرگویی در زندگي 
و كار را دوست 

ندارم!

6ورزش
گرفتن سه امتیاز 

برای ما از نان شب 
واجب تر است!

هنگ 7فر

فتحعلی اویسی جزو آن دسته از بازیگران است که می توان 
کارنامه کاری اش را به قبل و بعد از یک اتفاق تقسیم کرد. شاید 
کمتر بازیگری مانند او باشد که ریسک تغییر مسیر بازیگری 
را بپذیرد و از منتهای نقش های منفی در سینما و تلویزیون به 

یکی از شیرین ترین و طنازترین بازیگران ایران بدل شود. 

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
صنعت نفت آبادان در هفته ششم لیگ برتر، اظهار کرد: بعد 
از این که ما در سه بازی اخیر نتایج خوبی نگرفتیم و انتظارات 

را برآورده نکردیم، قطعا بازی حساسی داریم.

و  کتاب  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  رحماندوست،  مصطفی 
اکنون  که  امیدی  تنها  گفت:  خانواده ها  اقتصادی  وضعیت 
برای گسترش کتابخوانی وجود دارد، تجهیز و توسعه کتابخانه 

هاست.

رحماندوست: 
كتابخانه ها

تنها امید گسترش 
كتابخوانی هستند

صنعت نفت امروز محتاج تفکر بسیجی است درخواست وام شهریه 
در صدر درخواست های وام دانشجویی

کیفیت  ارتقا  درباره  دانشجویان  رفاه  صندوق  رییس  گنجی  مسعود 
خوابگاهی دانشجویان با توجه به حضوری شدن امتحانات و نیاز دانشجویان 
شهرستان ها به خوابگاه در زمان امتحانات گفت: دانشگاه ها برنامه ریزی های 
الزم در این زمینه را انجام دادند و با توجه به سیاست های ستاد مقابله با کرونا سعی 

می کنند که پروتکل ها را اجرا کنند.
صفحه۲

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
تاکید براینکه طرح ممنوعیت تردد شبانه برای درآمدزایی 
دولت نبود، گفت: با توجه به تغییر شرایط پروتکل های 

بهداشتی مورد بازنگری قرار می گیرد.
احمد وحیدی در نشست خبری با تشریح مباحث مطرح شده 
در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موضوعاتی 
مربوط به مصوبات قبلی ستاد ملی کرونا مورد بحث قرار گرفت و این 

مصوبات ممکن است با توجه به تغییر شرایط مورد بازنگری قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه بازنگری ها با توجه به تغییر شرایط انجام 
می شود،  اضافه کرد: درباره نوسازی پروتکل ها بحث شد. با توجه به 
مجموعه مبانی علمی باید در پروتکل های جدید بازنگری و اصالح 
داشته باشیم و این موضوع مورد بحث قرار گرفت و هفته آینده با 
توجه به شرایط در صورت ضرورت، در پروتکل ها بازنگری می کنیم.
صفحه ۲

وزیر كشور: طرح تردد شبانه برای درآمدزایی دولت نبود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

نوبت اول
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1۴۰۰/۰9/۰3 می باشد. 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰9/۰9

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴:3۰ روز سه شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰9/۲3
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت 8:3۰ صبح چهارشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰9/۲۴

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اصفهان و تلفن ۰313۲6۴73۰۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲1-1۴56
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی شبکه فاضالب شهرک صنعتی هرند )شماره ۲۰۰۰۰۰1۲81۰۰۰138 در سامانه ستاد( 
مبلغ برآورد اولیه: 5۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۲/71۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب 

مدت اجرا: 6 ماه 
موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی نایین )شماره ۲۰۰۰۰۰1۲81۰۰۰139 در سامانه ستاد( )تجدید( 

مبلغ برآورد اولیه: 1۴/33۰/9۴5/۴87 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 716/5۴5/۰۰۰ ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته  ابنیه 
مدت اجرا: 9 ماه 

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی دهق )شماره ۲۰۰۰۰۰1۲81۰۰۰1۴۰ در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 6/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 3۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: 1 ماه
موضوع مناقصه: محوطه سازی سایت خدماتی و جاده ارتباطی فاز قدیم و جدید و ساماندهی ورودی و خروجی فاز پنجم شهرک صنعتی مورچه خورت )شماره ۲۰۰۰۰۰1۲81۰۰۰1۴1 در سامانه ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: 97/31۰/۰8۴/9۰5 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1۴۰۰ )سرجمع( سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۴/865/5۰5/۰۰۰ ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری 
مدت اجرا: 1۲ ماه 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
شناسه آگهی : 1۲۲9395

استاد ممتاز دانشگاه تهران با اشاره 
به کاهش سن بلوغ جنسی و رسیدن آن 
به سنین مقاطع تحصیلی ششم، پنجم 
و  دختران  در  دبستان  چهارم  بعضا  و 
پسران، به والدین هشدار داد که مراقبت 
کنند فرزندان خردسال خود را در خانه با 
نوجوانانی که دوره بلوغ را تجربه می کنند 
حتی اگر خواهر و برادر هم باشند، برای 

زمان طوالنی تنها نگذارند.
دکتر غالمعلی افروز، اظهار کرد: به 
دلیل کاهش سن بلوغ جنسی نسبت به 
5۰ سال گذشته، درصد قابل مالحظه ای 
از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع چهارم، 
پنجم  و ششم دبستان در حال تجربه بلوغ 
هستند و کشش های جنسی ممکن است 
به عنوان یک قوه قوی عمل کرده و زمینه 
رفتارهای ناپخته را فراهم کند. از این رو 
شایسته نیست بچه ای که در حال تجربه 
کوچک تر  بچه های  کنار  در  است  بلوغ 
تنها باشد چراکه ممکن است سبب سوء 

استفاده شود.
این استاد ممتاز روانشناسی، دوست 
داشتن متقابل والدین و فرزندان را از جمله 

حقوق عاطفی فرزندان دانست و ادامه داد: 
هرچقدر والدین محبوب یکدیگر باشند، 
محبوب فرزندان نیز خواهند شد. پدر و 
نزد  باشند  داشتنی   دوست  که  مادری 
بچه ها محبوب می شوند و حق فرزند این 
مادرش  و  مادر  شیفته  پدرش  که  است 
شیفته پدر باشد. هرچقدر والدین در ابتدا 
برای خود و سپس برای فرزندان محبوب 
شوند، کودکان و نوجوانان با آنها همدلی 
و همانندی بیشتری می کنند و اینگونه 
والدین  آرمانهای  و  ارزشها  و  دیدگاه ها 
برایشان مهم می شود. اگر والدین برای 
فرزندان محبوب نباشند، فرزندان از آنها 

الگوبرداری نمی کنند.

فرزندان  به  را  گفتن«  »نه  جرات 
خود بیاموزید 

وی با بیان اینکه هرچقدر محبوبیت 
دل  باشد  بیشتر  فرزندان  برای  والدین 
بستگی امن و همدلی و همانندی والدین 
با بچه ها نیز بیشتر می شود، تصریح کرد: 
اینگونه ارزشهای اخالقی و معنوی پدر 
یک  به  تبدیل  فرزندان  برای  مادر  و 
از  امر  این  می شود،  سترگ  امر  و  الگو 
»خودمراقبتی«  ریشه های  و  الزمه ها 
است. چنین فرزندانی جرات »نه گفتن« 
ندارند  دوست  والدین  اگر  می کنند.  پیدا 
خیابان  و  کوچه  در  غریبه ها  با  کودکان 
مانوس شوند باید این بچه ها جرات »نه 

گفتن« داشته باشند و الزمه خودمراقبتی 
احساس  اجتماعی  آسیب های  برابر  در 
جرات  و  نفس  عزت  ارزشمندی،  خود 
نه گفتن است.به گفته این استاد ممتاز 
دانشگاه تهران، بچه هایی که از آرامش 
روانی برخوردارند و والدین آنها با یکدیگر 
رابطه خوبی دارند، جرات نه گفتن باالیی 

پیدا می کنند.
همچنین  روانشناسی  استاد  این   
گفت: در چنین شرایطی و با این جرات 
ورزی، فرزندان خردسال نیز می توانند یاد 
بگیرند که هیچ شخصی جز والدین آنها ولو 
اینکه از اقوام نزدیک نظیر دایی، عمو، عمه، 
خاله و یا پسر عمو و ...  باشد، حق ندارد 
به اندام های خصوصی آنها دست بزند، یا 
آنها را ببوسد. این خود مراقبتی زمانی پر 
معنا می شود که بچه ها در خانواده آرامش 
داشته باشند. الزمه خودمراقبتی احساس 
شدن  محبوب  ارزشمندی،  خود  امنیت، 
با  بچه ها  همدلی  بچه ها،  برای  والدین 
والدین و جرات ورزی مودبانه و منطقی 
بیگانگان حتی  برابر تقاضای  بچه ها در 

اقوام نزدیک است.

هشداری به والدین:
نوجوانان در حال تجربه »بلوغ« را با »فرزندان خردسال« تنها نگذارید

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

واردات خودروی دست دوم توهین
 به مردم است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،  واردات خودروی 
دست دوم را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: وزارتخانه های 
صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار می دهند.
عزت اله اکبری تاالرپشتی با تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: وضعیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی یعنی اتوبوس درون شهری، اتوبوس برون شهری، مینی بوس، کامیون، 
نمایندگان  و  مجلس   رییس  نایب  نیکزاد«  »علی  با حضور  کشنده ها  و  ون 
خودروسازان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور 

و... بررسی شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم اجازه 
واردات خودروهای سنگین دست دوم را داد که انتظار می رود دولت سیزدهم از 
این اقدام جلوگیری کند، افزود: در جلسه امروز تولیدکنندگان اعالم کردند در 

صورت تامین منابع مالی، توانایی تولید اتوبوس، کامیون، کشنده و... را دارند.
وی اضافه کرد: در این شرایط انتظار می رود دولت با برنامه ریزی مناسب 
و اقدامات فوری نیاز کشور به نوسازی ناوگان حمل و نقل را برطرف کند تا 
با تحقق این مهم از یک سو سازوکاری برای تقویت تولیدکنندگان و تامین 
از سوی دیگر مکانیسمی پیش بینی  منابع مالی موردنیاز آن ها فراهم شود و 
شود که رانندگان بتوانند خودروهای سنگین را به راحتی خریداری کنند و در 

مضیقه قرار نگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی واردات خودروی دست 
دوم به کشور را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و ادامه داد: از آنجا که 
خودروهای دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد در واقع این خودروها 
بی شناسنامه هستند و رانندگان این خودروهای سنگین، امنیتی ندارند. چرا که 

قطعات موردنیاز برای خودروی آن ها به سختی پیدا می شود.
نشست  این  در  کرد:  تصریح  مجلس  معادن  و  کمیسیون صنایع  رییس 
آینده  هفته  تا  کشور  و  و شهرسازی  راه  وزارتخانه های صمت،  که  مقرر شد 
راهکارهای  به  پیشنهادی مربوط  بسته  انجام دهند و  را  جمع بندی های الزم 
نوسازی حمل و نقل را که باید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود، در 

اختیار کمیسیون صنایع و معادن هم قرار دهند.
تولید  موانع  رفع  قانون   1۲ ماده  در  کرد:  خاطرنشان  تاالرپشتی  اکبری 
رقابت پذیر و تبصره 1۴ قانون بودجه ساالنه، سهمی برای نوسازی حمل و نقل 
در نظر گرفته شده که دولت باید با استفاده از این ظرفیت ها اقدامات الزم برای 

نوسازی ناوگان حمل و نقل را انجام دهد.

اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان خارج 
از کشور الکترونیکی شد

مقاطع  دانشجویان  برای  تحصیلی  معافیت  اخذ  درخواست  نحوه 
صورت  کشوربه  از  خارج  در  تحصیل  به  شاغل  دکتری  و  کارشناسی ارشد 

الکترونیکی انجام خواهد شد.
اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان تاکید کرد؛ 
گردید،  مقرر  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  با  عمل آمده  به  توافقات  براساس 
https:// کلیه درخواست ها در سامانه سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس

services.epolice.ir  ثبت شود.
بنابراین تا زمان تکمیل و رفع اشکاالت احتمالی سامانه مذکور، ضرورت 
بر سامانه نظام وظیفه درخواست های فوق و مدارک مربوطه در  دارد عالوه 
https://portal.saorg. سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نیز به آدرس

ir  ثبت و بارگذاری شود.
بنابراین از متقاضیان می توانند ضمن ثبت درخواست و بارگذاری مدارک 
در هر دو سامانه فوق، تا قبل از صدور معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه 

عمومی ناجا از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.

نحوه دریافت »حق بیمه« از ورثه کارفرمایان 
متوفی اعالم شد 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری نحوه محاسبه و دریافت 
حق بیمه از ورثه کارفرمایان متوفی که کارگاه آنان مشمول معافیت حق بیمه سهم 
کارفرمایی قرار گرفته اند و همچنین چگونگی ابالغ صورتحساب های صادره به ورثه 

کارفرما را مشخص کرد.
براساس دستور اداری صادر شده توسط میرهاشم موسوی درخصوص ابالغ به 
ورثه کارفرما و در اجرای بخشنامه جامع ابالغ احکام و اوراق؛ در مواردی که مخاطب 
ابالغ ورثه کارفرما و یا شرکای یک کارگاه باشند، ابالغ به همه افراد مذکور در محل 
ابالغ انجام می شود.با این حال چنانچه در هر مرحله ورثه از میان خود یکی را به عنوان 
کارفرما معرفی کنند، در این صورت از نظر قانونی شخص معرفی شده به عنوان کارفرما 

شناخته می شود و ابالغ ها و مکاتبات بعدی به نام شخص مذکور انجام خواهد شد.
تا زمانی که شخص معینی به عنوان کارفرما معرفی نشود، همه وراث و شرکا 
یا  ملکی  پذیرد. ضمنا  آنان صورت  همه  به  بایه  ابالغ ها  و  می روند  شمار  به  کارفرما 

استیجاری بودن محل کارگاه تاثیری در موضوع ندارد.
در خصوص استمرار بهره مندی کارگران شاغل در کارگاه از حقوق قانونی نیز بدیهی 
است، فوت کارفرما اخاللی در حقوق کارگران ایجاد نمی کند. به بیان دیگر، بهره مندی از 
معافیت ها و حقوق قانونی، وابسته به وضعیت کارگاه است و با تعییر قهری یا قراردادی 
کارفرما، معافیت ها و حقوق قانونی از بین نمی رود. در همین راستا ماده 1۲ قانون کار 
نیز به گونه ای این مطلب را تایید می کند که تغییر وضعیت حقوقی کارگاه ارتباطی به 

کارگران ندارد و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای سابق خواهد بود.
در صورت صدور جواز کسب به نام یکی از ورثه با رضایت سایر شرکا، شخص 
اخیرالذکر به عنوان نماینده کارفرما شناخته شده و کلیه اوراق و احکام به نام ایشان 

صادر و ابالغ می شود.

ترفند عجیب چینی ها برای فراری دادن 
منصوریان!

شیطنت چینی ها باعث شد تا الهه منصوریان بعد از یک سال تالش قید کمربند 
قهرمانی wlf را بزند و برای حضور در تیم ملی راهی تهران شود.

الهه منصوریان، لژیونر ووشوی ایران که چند سالی است در چین مبارزه می کند، قرار 
بود در مسابقه قبلی خود به مصاف لی مینگ روی برود، اما مسئوالن مسابقات در اقدامی 
عجیب حریف او را تغییر داد و این ووشوکار ایرانی مقابل فایتر دیگری قرار گرفت و توانست 

او را در همان دقیقه اول مسابقه ناک اوت کند.
چینی ها که به شدت نگران قهرمان سابق wlf بودند، به هر ترتیبی لی مینگ روی را 
تا فینال رساندند و همه کار کردند تا الهه منصوریان با او روبرو نشود، اما حاال و در آستانه 
فینال اتفاق عجیبی رخ داده است. لی مینگ روی که به دختر معجزه گر در چین معروف 
است، عکسی از پایش در آتل منتشر کرد و پس از آن اعالم شد که مسابقه او با منصوریان 

برای چندمین بار دچار تاخیر می شود!
چینی ها که به خوبی می دانند الهه منصوریان امید اول تیم  ملی ووشوی ایران است 
و می بایستی در اردوی تیم ملی برای مسابقات آسیایی شرکت کند، تاریخ جدید و سوم 

مسابقه فینال را هم زمان با مسابقات آسیایی اعالم کردند!
لژیونر ووشوی ایران که پیش از این سه بار خودش را برای این مبارزه آماده کرده بود 
تا به مصاف آخرین قهرمان wlf برود، در چهارمین تاریخ اعالمی سازمان wlf برای مسابقه 
فینال می بایستی یکی از حساس ترین انتخاب های ورزشی اش را انجام دهد. منصوریان 
که یک سال است برای رسیدن به کمربند wlf تالش کرده و حتی در چین زندگی می 
کند، در حالی می تواند اولین ایرانی صاحب کمربند این سازمان باشد که قید حضورش در 

مسابقات انتخابی و اردوی تیم ملی ایران را بزند.
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قالیباف: پیشکسوتان عرصه ورزش نماد فرهنگی کشور هستند
 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیشکسوتان عرصه ورزش 
نماد فرهنگی کشور هستند، گفت: جوانان ورزشکار ما هم نه تنها سفیران 
هم  کشور  فرهنگ  نماد  بکه  هستند،  دنیا  کشورهای  همه  در  ما  فرهنگی 

محسوب می شوند.
محمدباقر قالیباف در آیین رونمایی از سردیس طالیه داران بازی های 
آسیایی که در محل هتل المپیک برگزار شد، ضمن قدردانی از قهرمانان و 
مدیران زحمت کشی که در عرصه سخت کرونا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای 
نظام اسالمی افتخار آفرینی کردند، اظهار کرد: به ویژه پارالمپیکی های عزیز 
و کشتی گیران در بخش آزاد و فرنگی که خوش درخشیدند و توانستند افتخار 
آفرین شوند و شادی را به جوانان کشور هدیه کنند هم خدا قوت می گویم و 

امیدوارم قدردان این عزیزان باشیم.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ورزش یک پدیده چند جانبه 
است، عنوان کرد: ورزش از یک منظر صنعت و از منظری دیگر پدیده مهم 
اجتماعی است. چرا که وقتی امروز در مورد مسائل فرهنگی، اوقات فراغت، 
مسائل سیاسی و همه سطوح از یک محله تا سطح جهانی صحبت می شود، 

ورزش در همه این مسائل می درخشد.
رییس قوه مقننه تاکید کرد: کمتر پدیده ای را مانند ورزش می توان پیدا 
کرد که با روح، روان، جسم، فرهنگ و سیاست تنیده نباشد و حتی می توان 

در عرصه سیاست هم به واسطه ورزش فرصت های مهمی را خلق کرد.
وی ادامه داد:  در ورزش هزینه ای وجود ندارد و هر چه در ورزش هست 
از ابتدا تا انتها سرمایه گذاری برای امروز، فردا و آینده است. اما وقتی از این 
پدیده غفلت شود، هزینه های سرسام آوری در حوزه های آسیب های اجتماعی 
برای ما به بار می آورد که صدها برابر این سرمایه گذاری باید آنجا هزینه کنیم 

و هرگز هم جبران نخواهد شد.
را در دوران خدمت خود در  این مسائل  اینکه  اینکه  بیان  با  قالیباف 
اجتماعی،    های  آسیب  الیه های  که  تهران  شهرداری  و  انتظامی  نیروی 
نشاط، سرزندگی را در بخش های مختلف خود دارد به خوبی دیده و لمس 
کرده است، افزود: این باری است به دوش ما که باید نسبت به آن توجه 

و هدایت شود.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه پیشکسوتان نماد فرهنگی 
کشور هستند، گفت: جوانان ورزشکار ما هم نه تنها سفیران فرهنگی ما در 
همه کشورهای دنیا هستند، بکه نماد فرهنگ کشور هم محسوب می شوند.

 وی در عین حال گفت: در هر مسوولیتی که داشتم، از توجه به موضوع 
ورزش غفلت نکردم و همیشه تالش کردم نگاه حداکثری که حداقل وظیفه 

ما است، نسبت به ورزش داشته باشم.
الیباف با تاکید براینکه نمایندگان در مجلس شورای اسالمی، موضوعات 
ورزشی از سطح عمومی تا قهرمانی را پیگیری می کنند، گفت: با توجه به 
ایراداتی که در  و  اشاره کردند  به آن  این مراسم دوستان  اشکاالتی که در 
مصوبه های مجلس وجود دارد، تالش خواهیم کرد در حداقل زمان بر اساس 

قانون داخلی مجلس این مشکالت را حل و فصل کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی با ابراز امیدواری از اینکه ورزشکاران در 
عرصه های جهانی بهتر از گذشته بدرخشند، گفت: استعدادهای باالیی در همه 
نقاط کشور در ورزش وجود دارد و امیدواریم با توجه به این ظرفیت ها در حوزه 
المپیک و رقابت های جهانی، شاهد بهبود مدال آوری ورزشکاران کشور باشیم.
وی افزود: به رغم مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد،   معتقدم 
مشکل امروز کشور نبود امکانات نیست بلکه مشکل امروز کشور نداشتن نقشه 
راه مشخص، مدون و مدیریت درست در سطوح مختلف است که سبب وارد 

آوردن آسیب به کشور شده است.
با توجه به جوانانی که داریم  ادامه داد: به رغم این سختی،   قالیباف 
می توانیم کارها را پیش ببریم. چرا که هر جا گفتیم »ما می توانیم« موفق 

شدیم و به کمک خداوند از این مشکالت نیز عبور خواهیم کرد.

وزیر کشور: طرح تردد شبانه برای درآمدزایی دولت نبود
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید براینکه طرح ممنوعیت 
تردد شبانه برای درآمدزایی دولت نبود، گفت: با توجه به تغییر شرایط پروتکل های 

بهداشتی مورد بازنگری قرار می گیرد.
احمد وحیدی در نشست خبری با تشریح مباحث مطرح شده در جلسه قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موضوعاتی مربوط به مصوبات قبلی ستاد 
ملی کرونا مورد بحث قرار گرفت و این مصوبات ممکن است با توجه به تغییر شرایط 

مورد بازنگری قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه بازنگری ها با توجه به تغییر شرایط انجام می شود،  اضافه 
کرد: درباره نوسازی پروتکل ها بحث شد. با توجه به مجموعه مبانی علمی باید در 
پروتکل های جدید بازنگری و اصالح داشته باشیم و این موضوع مورد بحث قرار گرفت 
و هفته آینده با توجه به شرایط در صورت ضرورت، در پروتکل ها بازنگری می کنیم.

وزیر کشور لغو محدودیت ها را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه عنوان 
کرد و گفت: در این جلسه عالوه بر بحث لغو این محدودیت ها، بر لزوم مراقبت 

از اعمال پروتکل های کنونی مانند استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی تاکید شد.
 وی با اشاره به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس گفت: از همه 
دانش آموزان می خواهیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و از اولیا و مربیان 

درخواست می کنیم دانش آموزان را برای رعایت پروتکل ها توجیه کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: در این جلسه 
همچنین میزان تاثیرات واکسیناسیون برای مقابله با کرونا بررسی شد. آمارها نشان 
می دهد که میان واکسینه شدن و کاهش مرگ و میر و ابتال به کرونا پیوستگی 

وجود دارد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وحیدی عنوان کرد: وزارت بهداشت در تالش است با استفاده از منابع علمی و 
تجربی رابطه واکسیناسیون و میزان مرگ و میر را بررسی کند و کسانی که نظری 

غیر از این در مورد واکسیناسیون دارند با وزارت بهداشت تبادل نظر کنند.
 وی تصریح کرد: اینکه عده ای تالش کنند مساله را به شکل غیرعلمی در 
کف خیابان مطرح کنند مبانی درستی ندارد و اگر حرف علمی در این زمینه دارند 

وزارت بهداشت آماده شنیدن ادعاهای این افراد است.
که  می دهد  نشان  ما  تجربه  و  آمارها  هم  امروز  شد:  یادآور  کشور  وزیر 
واکسیناسیون با میزان مرگ و میر نسبت مستقیم داشته است و این  مساله هم از 

موضوعاتی است که در نشست امروز بر آن تاکید شد.
مورد  در  همچنین  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
برای  که  است  بیماریابی  طرح  این  مبانی  از  یکی  گفت:  سلیمانی  شهید  طرح 
هوشمندسازی امر الزمی است و با توجه به اینکه در شرایط خوبی قرار داریم 
باید مراقبت کنیم که پیک کرونا دوباره برنگردد و الزمه این پیشگیری اجرای 

بهتر این طرح است.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص واکسیناسیون دانش آموزان 
گفت: از نظر علمی برای ضرورت واکسیناسیون افراد زیر 1۲ سال به نتیجه نرسیده 

اند اما برای افراد باالی 1۲ سال این اقدام انجام شده است.
 وی خاطرنشان کرد: تزریق واکسن کرونا الزمه بازگشایی مدارس بود و در 
جای خود انجام شده است، اما مراقبت های بهداشتی هم به صورت جدی باید در 

مدارس دنبال شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا همچنین در خصوص قرنطینه هوشمند 
گفت: دستورالعمل قرنطینه هوشمند در ستاد ملی به تصویب رسیده اما این موضوع 
و مراحل اجرایی آن باید اطالع رسانی شود. پس از این مرحله جریمه و تنبیه برای 
عدم رعایت آن نیز اعمال خواهد شد، اما قبل از توجیه کامل شهروندان این طرح 

اجرایی و انجام نخواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اعمال محدودیت منع تردد شبانه و 
درآمدزایی آن برای دولت گفت: قطعا اعمال این محدودیت برای دولت منبع درآمد 
نبوده و آورده ای برای دولت نداشته است. این محدودیت برای بهبود سالمت مردم 
و برای جلوگیری از دورهمی های شبانه وضع شده بود که با بهبود وضعیت، اثرگذاری 

گذشته را نداشت و بر همین اساس لغو شد.

اهمیت بازگشایی پله پله ای مدارس؛  

واکسن هراسی عامل افزایش مرگ و میر بیماران کرونایی
وزارت  درمان  معاون 
روند  به  اشاره  با  بهداشت 
در  کرونا  به  ابتال  افزایشی 
بر  اروپا،  در  نشده  واکسینه  جامعه 
اهمیت واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: 
متاسفانه به دلیل واکسن هراسی که در 
کشور به خصوص برای زنان باردار ایجاد 
کردند، پوشش واکسیناسیون زنان باردار 

با میانگین جامعه بسیار فاصله دارد.
حاشیه  در  جان بابایی  قاسم  دکتر 
کرونا،  کشوری  علمی  کمیته  جلسه 
کمیته  این  بحث های  و  تصمیمات  به 
مهمترین موضوع،  و گفت:  اشاره کرد 
مدیریت  حوزه  در  واکسیناسیون  بحث 
طی  ینکه  ا به  باتوجه  است.  کرونا 
در  خوبی  بسیار  سرعت  اخیر  ماه  چند 
واکسیناسیون گروه هدف داشتیم، هم 
دوم  دز  هم  و  واکسیناسیون  اول  دز 
بودن  کم  و  شد  انجام  واکسیناسیون 
واکسیناسیون  ماندگی  عقب  و  سرعت 
به  البته  کردیم.  جبران  سرعت  به  را 
نظر می آید، که همان افرادی که نوبت 
اول واکسن را تزریق کردند، نوبت دوم 
را هم تزریق کرده اند و درصدی از افراد 
را داریم که هنوز واکسن تزریق نکردند.

وی افزود: خواهشمان این است که 
حتما  نکردند،  تزریق  واکسن  کسانیکه 
متاسفانه  زیرا  دهند.  انجام  را  کار  این 
آلمان،  در  روزانه  که  شاهدیم  اروپا  در 
اتریش، هلند و... جامعه واکسینه نشده، 
به سرعت دارند مبتال می شوند. روسیه 
در روز کذشته بالغ بر 1۲۰۰ فوتی داشته 
و غاطبه فوتی هایشان، افرادی بودند که 
همین  بودند.بر  نکرده  تزریق  واکسن 
همراهی  می خواهیم  مردم  از  اساس 
کنند. مقداری سرعت واکسیناسیون مان 

کاهش یافته است.
جان بابایی گفت: همچنین وزارت 
باالی  افراد  که  کرد  اعالم  بهداشت 
6۰ سال که زمانی از واکسن دوم شان 
گذشته ، ضرورت دارد که واکسن دز سوم 
یا اگر بیش از شش ماه گذشته واکسن 
ضرورت  زیرا  کنند.  تزریق  را  یادآور 
در  را  افراد  این  بدن  ایمنی  که  دارد 
سطح باالیی نگه داریم. کشورهایی که 
واکسن تزریق کردند و بین تزریق دز 
دوم و سوم شان فاصله افتاده، مقداری 
افزایش ابتال داشتند. بر همین اساس از 
آنجایی که اکنون در کشور شرایط خوبی 
داریم؛ به طوری که هم میزان فوتیها در 
حال کاهش است و هم میزان بستری 
کاهشی است، مهم است که گروه هایی 
که واکسن نزدند، هرچه زودتر واکسن 

را تزریق کنند.
از  یکی  داد:  ادامه  جان بابایی 
مطرح  علمی  کمیته  در  که  مواردی 
شد، مراقبت هایی است که در استان ها 
گرفتاری های  هنوز  شود.  انجام  باید 
داریم.  کشور  نقاط  برخی  در  خوشه ای 
استان هایی ممکن است مشاغل فصلی 
در آن ها تاثیرگذار باشد. مثال در استانی 
مانند سمنان در دامغان اتفاق افتاد که 
البته اکنون موارد کمتر شده، در فصل 
که  جاهایی  یا  بوده  پسته  برداشت 
برداشت زعفران بوده است. زیرا بسیاری 
از کارگران از شهرها و استان های مجاور 
محصول  برداشت  شهرهای  این  به 
که  کنند  مراعات  بسیار  باید  می روند. 
اتفاق  منطقه ای  و  خوشه ای  ابتالهای 
کرده  ثابت  تجربه  معموال  زیرا  نیفتد. 
ابتالهای  همین  با  کرونا  بیماری  که 
شهرهای  و  می شود  آغاز  خوشه ای 

اطراف را گرفته و گسترش می یابد.
دیگر  مهم  موضوع  گفت:  وی 
بود.  باردار  مادران  واکسیناسیون  بحث 
را  واکسنی  هرنوع  شده  توصیه  اکنون 
که مجوز دارد، می توان برای زنان باردار 
استفاده کرد. البته ما پروتکل کشوری 
به دلیل  این زمینه داریم. متاسفانه  در 

واکسن هراسی که در کشور به خصوص 
باردار ایجاد کردند، پوشش  برای زنان 
میانگین  با  باردار  زنان  واکسیناسیون 
خواهش  دارد.  فاصله  بسیار  جامعه 
می کنیم همه کسانی که می توانند کمک 
کنند تا خانم های باردار به هدف مورد 
انتظار واکسیناسیون باالی 8۰ درصد و 

حتی 1۰۰ درصد برسند.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه 
مادران  از  توجهی  قابل  تعداد  ما  داد: 
باردار را به دلیل ابتال به کرونا از دست 
دادیم که برای کشور ضایعه ای غیرقابل 
جبران است. استدعای ما این است که 
این گروه هدف که بسیار مهم هستند، 
برنامه  کنیم.  واکسینه  زودتر  هرچه 
واکسیناسیون  کمپین  ایجاد  برای  ای 
مادران باردار داریم که با روش اقناعی 
و  داده  باردار  مادران  به  که  آگاهی  و 
آموزش هایی که به همکاران خودمان 
ارائه می دهیم، ان شاءاهلل بتوانیم عقب 
ماندگی در حوزه واکسیناسیون مادران 

باردار را جبران کنیم.
بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
شد  بحث  که  دیگری  موضوع  گفت: 
را  نظراتش  علمی  کمیته  ان شاءاهلل  و 
بحث  میکند،  اعالمی  رسمی  طور  به 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها است که 
توصیه می شود با توجه به اتفاقاتی که در 
کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی 
مدارس  بازگشایی  بحث  واقعا  داد،  رخ 
اگر مدیریت شده نباشد و قرار باشد همه 
دانش آموزان در یک مدت زمان کوتاه در 
کالس حضور داشته باشند، قطعا ممکن 

است باعث ایجاد نگرانی شود.
فرصت  از  حتما  باید  گفت:  وی 
بازگشایی مدرسه استفاده مطلوب کنیم. 
آموزش  برای  محلی  می تواند  مدرسه 
کودکان  و  خانواده  افراد  واکسیناسیون 
در  باید  حتما  اینکه  اضافه  به  باشد، 
مدارس سیستم رصد داشته باشیم که 
بالفاصله اگر قرار باشد شروع بیماری از 
مدارس منجر به ایجاد نگرانی در جامعه 
شود، بالفاصله شناسایی شده و منجر 
زیرا  نشود.  مدارس  وسیع  تعطیلی  به 
تبعات زیادی خواهد داشت و در مردم 

بی اعتمادی ایجاد می کند.
جان بابایی گفت: بنابراین بازگشایی 
منطقی و معقوالنه و با رصد تمام شرایط 
دانش آموزان و خانواده هایشان از جهت 

گسترش بیماری بسیار مهم است.
و  ابتال  موارد  افزایش  درباره  وی 
بستری در مناطقی که واکسیناسیون شان 
کمتر بوده است، گفت: به این صورت که 
بگوییم که منطقه ای که واکسن تزریق 
داشته ایم،  بیشتر  ابتال  خیلی  نکرده اند، 
مبتال  که  جاهایی  است.  نبوده  اینطور 
صورت  به  که  بوده  مناطقی  داشتیم، 
خوشه ای بوده مثال در استان آذربایجان 
غربی و شرقی، شهرهایی که مجاور هم 
بودند مانند جلفا، مرند، شوط، چایپاره که 
شهرهایی هستند که در دو استان مجاور 
هم بودند. مقداری بحث رعایت پروتکل 
ها موثر است و مقداری بحث مشاغل 

فصلی است که در حال بررسی است. 
و  فردوس  بیرجند،  خراسان،  استان  در 
بردسکن،  جنوبی،  خراسان  از  طبس 
کاشمر و خلیل آباد در خراسان رضوی  
ابتالی  بنابراین  داشتند.  ابتال  بیشتر 
به  داریم که قسمتی مربوط  منطقه ای 
فصلی  مشاغل  و  پروتکل ها  رعایت 
که  استان هایی  در  قطعا  البته  است. 
واکسیناسیون بیشتر است، میزان ابتال 
کمتر است. مثال گیالن جزو استان های 
بسیار خوب ما است که باالترین میزان 
این  با  دارد.  را  واکسیناسیون  پوشش 
می بینیم  اروپایی  کشورهای  در  حال 
و... اتریش  آلمان،  مانند  کشورهایی 
غاطبه  شدند،  جدی  مشکل  دچار  که 
هستند. غیرواکسینه  افراد  فوتی شان 
اینها تجارب بین اللملی است که باید از 

آن درست استفاده کنیم.
کمیته  گزارش  درباره  جان بابایی 
و  مدارس  بازگشایی  درباره  علمی 
گزارش  هم  قبال  گفت:  دانشگاه ها، 
و  عد  قوا ره  دربا و  زمینه  ین  ا در 
شود،   رعایت  باید  که  استانداردهایی 
داده شده است. باید توجه کرد که اینجا 
کمیته علمی است که موضوعات را به 
لحاظ علمی بررسی و نگرانی هایش را 
بر اساس مطالعات و تجارب بین المللی 
کرونا  ملی  به ستاد  و  کرده  جمع بندی 

اعالم می کند.
قرص های  واردات  درباره  وی 
ضدکرونا مانند مولنوپیراویر و پکسلووید، 
به  رو  ما  فوتی  شرایط  اکنون  گفت: 
باید  ما  اول  توصیه  است.  کاهش 
که  هم  داروهایی  باشد.  واکسن  برای 
در  برخی شان  شدند،  مطرح  تاکنون 
سروصدای  و  بودند  طمطراق  پر  ابتدا 
زیادی برایشان شده، اما بعد دیدیم که 
تاثیرگذاری شان در حوزه مرگ و میر 
زیاد نبوده است. اکتمرا در داخل کشور 
هم  دارو  دو  آن  درباره  می شود.  تولید 
ساخت  امکان  البته  شود.  بررسی  باید 
دارد.  وجود  کشور  در  داروها  این  همه 
فعال اصال بحث واردات دارو ضرورت 
ندارد، زیرا امکان تولید دارند و برخی شان 
در داخل کشور تولید هم می شوند. ما 
داریم هزینه اثربخشی آن ها را بررسی 
اینها  که  دارد  آیا ضرورت  که  میکنیم 

وارد پروتکل کشور شوند.
جان بابایی گفت: اکنون در برخی 
اندک  فوتی  اما  باالست  ابتال  کشورها 
باالی  را  واکسیناسیون شان  زیرا  است. 
9۰ درصد بردند، ابتالیشان هم باالست 
اما مرگ و میرشان کم است . مهمترین 
کاهش  کرونا،  مدیریت  در  ما  هدف 
مرگ ومیر اسک. بعدها شاید این بیماری 
تعداد  بستری  و  ابتال  به  منجر  ساالنه 

افراد زیادی شود.
وی ادامه داد: مطالعات شرکت ها 
هم برای خودشان ارزشمند است، اما ما 
وقتی مجوز مصرف یک دارو را می دهیم 
باید تمام ابعاد را در نظر بگیریم. وقتی 
جلوی  واکسیناسیون،  با  نیم  می توا
ناشی  هزینه  بگیریم،  را  میر  و  مرگ 

است.  پایین تر  بسیار  واکسیناسیون  از 
بخش  در  کرونا  بیمار  بستری  هزینه 
دولتی باالی 6 میلیون تومان است که 
بیمار کمتر از 1۰ درصدش را می دهد. 
درحالیکه کل هزینه واکسیناسیون برای 
ما ۴5۰ هزار تومان است. بیش از 1۰ 
برابر کمتر است. بنابراین معقوالنه است 
بین المللی استفاده کنیم. در  از تجارب 
عین حال اولین بار نیست که از واکسن 
سرخک  و  سرخجه  می کنیم.  استفاده 
کردیم.  کن  ریشه  واکسن  با  را   ... و 
جدید  داروهای  دنبال  همواره  اگر 
می بودیم، ریشه کنی اتفاق نمی افتاد. اگر 
می خواهیم ابتال و مرگ و میر را کاهش 
دهیم راهی جز همراه کردن مردم برای 

واکسیناسیون نداریم.
بزرگترین  ز  ا یکی  گفت:  وی 
که  بود  این  ما  نظام  دستاوردهای 
خوب  بسیار  واکسن  تولید  حوزه  در 
کرده  درست  زیرساخت  کرده،  کار 
دوباره  بیماری  باشد  قرار  اگر  است. 
مورد  باز  واکسن  مساله  بگیرد،  شدت 
تهدید قرار می گیرد و قیمت باال رفته 
واقعا  ما  اما  نمی دهند،  اولیه  مواد  و 
نداریم   اجازه  داریم.  را  واکسن  تولید 
منابع مان را صرف داروهایی کنیم که 
آنها  پشت  که  ادعاهایی  است  ممکن 
اتفاق نیفتد. در حالی که  است، عمال 
اگر منابع را در زمینه خرید تضمینی از 
انجام دهیم،  واکسن های تولید داخل 
واکسن  تولید  برای  ها  شرکت  این 

میکنند. پیدا  انگیزه 
برای  هزینه  چرایی  درباره  وی 
به  واکسن  وقتی  گفت:  رمدسیویر، 
برای  مجبورید  ندارید،  کافی  اندازه 
نجات مردم راهکاری داشته باشید حتی 
باشد.  نداشته  را  قطعی  اثربخشی  اگر 
رمدسیویر داروی کمکی است که دوره 
بستری را در زمان خاصی کم می کند. 
ما  جامعه  از  درصد  پنج  از  کمتر  وقتی 
بود،  بدحال  جامعه  و  بودند  واکسینه 
نمیشد داروی حتی کم اثر را از بیماران 
محروم کنیم. ما از هر دارویی که بتواند 
کند،  کمک  پاندمی  سخت  شرایط  در 
راحت  مردم  خیال  می کنیم.  استفاده 
جدید  داروهای  تولید  امکان  که  باشد 
وجود دارد و اگر پیک ششم هم اتفاق 
افتد، این داروها را در اختیار مردم قرار 
و  میر  و  مرگ  روزانه  اکنون  میدهیم. 
ابتالی ما در حال کاهش است و باید 

همین روند را ادامه دهیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره بازگشایی مدارس گفت: کمیته 
علمی بر اساس نظرات علمی مباحث 
را مطرح می کند. آنچه در ستاد تصمیم 
گیری میشود، باتوجه به مجموع مسائل 
اجتماعی، سیاسی، دوری از مدرسه و... 
تصمیم گیری می شود. صحبت ما هم 
پله  باید  بازگشایی  این  که  است  این 
پله باشد و هر قدمی را که برمی داریم 
بیماری  بار  چقدر  که  کنیم  ارزیابی 
را  مدارس  گام  به  گام  و  شده  اضافه 

باز کنیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد؛
درخواست وام شهریه در صدر درخواست های وام دانشجویی

رییس صندوق رفاه دانشجویان با اعالم برنامه های این صندوق جهت ارتقا 
زیرا هر چه  داریم  برنامه  ارتقا خوابگاه ها  برای  ما  دانشجویی گفت:  خوابگاه های 
خوابگاه ها نیاز به تعمیر داشته باشند یا اگر آشپزخانه های دانشگاهی نیاز به تعمیر 

و بازسازی داشته باشند به عهده صندوق رفاه دانشجویی است.
مسعود گنجی رییس صندوق رفاه دانشجویان درباره ارتقا کیفیت خوابگاهی 
دانشجویان با توجه به حضوری شدن امتحانات و نیاز دانشجویان شهرستان ها به 
خوابگاه در زمان امتحانات گفت: دانشگاه ها برنامه ریزی های الزم در این زمینه 
با کرونا سعی می کنند که  مقابله  به سیاست های ستاد  با توجه  و  دادند  انجام  را 

پروتکل ها را اجرا کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم هیچ مشکلی وجود نداشته باشد اما 
ما صندوق رفاه دانشجویی فقط کمک یار دانشگاه ها هستیم و خود دانشگاه ها در 
این زمینه برنامه ریزی می کنند. سپس اگر به چیزی نیاز داشتند ما تالش می کنیم 

که آن را برآورده کنیم.
زمینه  در  مشکل  از  گزارشی  دانشگاه ها  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  گنجی 
خوابگاهی نداشتند، خاطرنشان کرد: قبال افرادی بودند که حتی از شهرستان های 
نزدیک هم می آمدند و دنبال خوابگاه بودند، در این میان عده ای هم هستند که شاید 
خودشان خوابگاه نخواهند یا شاید هم درخواست خوابگاه داشته باشند. دانشگاه ها 
هر کدام با سیاست خودشان اقدام خواهند کردند اما تا امروز هیچ کدام از دانشگاها 

گزارشی حاکی از مشکل در این زمینه به ما نداده اند.
رییس صندوق رفاه دانشجویان با اعالم برنامه های این صندوق جهت ارتقا 
زیرا هر چه  داریم  برنامه  ارتقا خوابگاه ها  برای  ما  دانشجویی گفت:  خوابگاه های 
خوابگاه ها نیاز به تعمیر داشته باشند یا اگر آشپزخانه های دانشگاهی نیاز به تعمیر 

و بازسازی داشته باشند به عهده صندوق رفاه دانشجویی است.
وی اضافه کرد: ما برای ارتقا خوابگاهی با دانشگاه ها قراردادهای متعددی 
داریم برخی از این قراردادها به اتمام رسیده و برخی دیگر هم در حال نهایی شدن 
است. صندوق رفاه دانشجویی در اردیبهشت ماه به همه دانشگاه ها نامه زده و آن ها 
هم احتیاجات خودشان را اعالم کرده بودند. بر همین اساس ما نیز تفاهم نامه هایی 

را در این زمینه با دانشگاه ها بستیم.
گنجی با اشاره به این تفاهم نامه ها گفت: در این تفاهم نامه ها هزینه هایی 
مورد نیاز است که تقسیم شدند؛ در برخی از تفاهم نامه ها ۴۰درصد هزینه به عهده 
بوده  به عهده خیرین  به عهده دانشگاه و 3۰ درصد هزینه ها هم  ما، 3۰ درصد 
است. همچنین برای آن دسته از دانشگاه ها و تفاهم نامه هایی که خیر نداشته اند 
5۰ درصد هزینه را ما و 5۰ درصد هزینه را خود دانشگاه ها پرداخت کردند و ارتقا 

خوابگاه ها را انجام دادند.
خوابگاه های  مختلف  رده های  در خصوص  دانشجویی  رفاه  رییس صندوق 
این هستیم  دنبال  ما  رده هستند.  پنج  دانشجویی  دانشجویی گفت: خوابگاه های 
که رتبه های۲.3، ۴ و 5 را به رتبه یک ارتقا دهیم. این کار با اولویت انجام خواهد 
شد، آن خوابگاه هایی که در رده پنجم قرار دارند اولویت اول هستند؛ بعد از اینکه 
ارتقا  و ۲ جهت  ترتیب ۴.3  به  رده های  تمام شده سراغ  پنجم  رده  خوابگاه های 
می رویم. به محض اینکه خوابگاه ها به رتبه یک رسیدند ما مشکلی نخواهیم داشت.
ارتقا خوابگاه های دانشجویی گفت: این  گنجی درباره چشم انداز خود برای 
بستگی به چند عامل دارد. اگر دانشگاهی خیر داشته باشد می تواند کمک کننده 
باشد البته ما و دانشگاه هم به دنبال خیرین هستیم. ممکن است خیرینی پیدا شوند 
که متعهد باشند در تعمیر و ارتقا خوابگاه ها به ما کمک کنند تا ما سریعتر خوابگاه ها 
را به سطح یک ارتقا دهیم اما این امکان هم وجود دارد که چند سال دیگر ارتقا 
خوابگاه ها زمان ببرد. ولی اگر شرایط عادی باشد بر اساس بودجه ای که دولت به 
ما می  دهد برنامه ریزی خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سوال که چقدر برای 
این کار بودجه برآورد شده است؟ گفت: برای ارتقا خوابگاه ها حدود 3۰۰ میلیارد و 
برای آشپزخانه ها ۲5۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است و ما نیز بر اساس آن 
کارهایمان را پیش می بریم. انشاهلل روزی برسد که هیچ خوابگاه درجه ۲.3، ۴.5 

نداشته باشیم و همه خوابگاه ها در سطح یک باشند.

دستگیری سارقان محتویات 200خودرو در تهران
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۲ سارق و یک 
مالخر لوازم و محتویات داخل خودرو، خبر داد و گفت: این سارقان به بیش از 

۲۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ کارآگاه »قاسم دستخال« اظهار داشت: هشتم مهر ماه امسال پرونده 
ای با موضوع سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو به پلیس آگاهی ارجاع شد که 
در آن شاکی اعالم کرده بود، خودرویش را در کنار خیابان پارک کرده و پس از 
مراجعت مشاهده کرده که شیشه خودرو شکسته و سیستم صوتی آن به سرقت 
رفته است.وی ادامه داد: با حضور کارآگاهان در محل سرقت و بررسی صحنه 
جرم، متوجه می شوند سرقت توسط دو مرد جوان به وقوع پیوسته که با یک 
دستگاه موتورسیکلت در محل حاضر و اقدام به سرقت لوازم و محتویات داخل 
خودرو کرده اند؛ با کنار هم قرار دادن سرنخ های به دست آمده هویت یکی از 
سارقان به نام »فرزاد« شناسایی شد که با هماهنگی مرجع قضائی، شانزدهم 
مهر ماه زمانیکه »فرزاد« با یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی آپاچی قصد خارج 
شدن از منزل را داشت دستگیر می شود و در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی 
انجین  دستگاه  و یک  کارتخوان  های  دستگاه  باطری،  سیستم صوتی خودرو، 

موتورسیکلت کشف و ضبط می شود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه به کشف اموال مسروقه، متهم در 
تحقیق و بازجویی ها چاره ای جز بیان حقیقت نداشته و به جرایم خود اعتراف 
سرقت  به  اقدام  »نادر«  هویت  به  شخصی  همدستی  با  داشت  اظهار  و  کرد 
شیشه  تخریب  با  سرقتی  موتورسیکلت  همان  با  سپس  و  کرده  موتورسیکلت 

خودروها لوازم و محتویات داخل آن را سرقت می کردیم و اموال سرقتی را به 
فردی به نام »پرویز« می فروختیم.

دستخال افزود: با هماهنگی قضائی و راهنمایی »فرزاد«، مخفیگاه همدست 
وی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه »نادر« نیز دستگیر و از وی یک دستگاه 
موتورسیکلت سرقتی کشف شد؛ نادر پس از دستگیری اعالم کرد، پس از سرقت 
موتورسیکلت با برداشتن پالک آن اقدام به سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو 
به شیوه تخریب شیشه و یا قفل خودروها می کردیم که هر دو متهم به ۲۰۰ 

فقره سرقت به این شیوه و شگرد اعتراف کردند.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی فاتب گفت: که با راهنمایی متهمان مالخر 
اموال  منزل وی  از  بازرسی  در  و دستگیر شد که  نیز شناسایی  اموال مسروقه 
مسروقه شامل پخش خودرو، بلندگو و ابزارآالت سرقت کشف شد و در تحقیق 

از متهم، وی به خرید اموال مسروقه از متهمان پرونده اعتراف کرد.

حمله خونین جوان مست به پلیس تهران در خانی آباد
یک  سطح  شرور  و  سارق  دستگیری  از  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 

تهران، خبر داد.
سرهنگ » جلیل موقوفه ای » گفت: طی چندین فقره سرقت های متوالی 
از شهروندان با شیوه و شگرد مختلف و سرقت منزل موضوع  در دست بررسی 
اراذل  از  این جرائم توسط یکی  با رصد اطالعاتی مشخص شد  و  قرار گرفت 
سطح 1 حوزه کالنتری 15۲ خانی آباد انجام گرفته که سوابق شرارت متعددی 
نیز دارد؛ موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار ماموران کالنتری 15۲ خانی 

آباد قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات تیم عملیات کالنتری 15۲ خانی آباد مشخص شد 
را زخمی  و  پلیسی  بوده و چند روز قبل مامور  متهم شرور سطح یک تهران 

متواری کرده و تحت تعقیب است.
عملیات  تیم  موضوع  حساسیت  دلیل  به  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
کالنتری با رصد اطالعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته مخفیگاه سارق را در 

جنوب تهران شناسایی کردند.
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فورد برای مقابله با کمبود تراشه با 
GlobalFoundries همکاری می کند

فورد اعالم کرد به منظور مقابله با مشکل بزرگ کمبود تراشه در جهان، با 
GlobalFoundries Inc همکاری می کند.

همان طورکه وال استریت ژورنال برای اولین بار گزارش داد، یک سال پس 
فورد  تأثیر گذاشته است،  تولید خودرو  بر  به شدت  تراشه که  از مسئله ی کمبود 
اعالم کرده با سازنده ی تراشه GlobalFoundries Inc همکاری می کند.

منتشر  موضوع  این  درباره ی  مطبوعاتی  بیانیه ای  فورد  ورج،  به گزارش 
فناوری  توسعه ی  و  نیمه هادی  تولید  »پیشبرد  برای  برنامه هایی  به  آن،  در  و 
در ایاالت متحده ی آمریکا« اشاره کرده است. این دو شرکت اعالم کرده اند: 
خودرو  از صنعت  حمایت  برای  را  نیمه رسانا  تولید  توسعه یافته ی  »فرصت های 

بررسی خواهند کرد.«
مارک رویس، مدیر عامل جنرال موتورز، نیز در رویدادی گفت که شرکت او 
مشغول کار روی توسعه ی تراشه های جدید با همکاری بسیاری از شرکای دیگر 
کنترل  و  نرم افزار  بخش  معاون  گری،  چاک  است.   TSMC و  کوالکام  مانند 
خودروهای فورد نیز گفت: »احساس می کنیم واقعا می توانیم عملکرد محصول و 

استقالل فنی خود را هم زمان افزایش دهیم.«
GlobalFoundries در سال ۲۰19 از ای ام دی جدا و در نهایت پس از 
TSMC و سامسونگ و UMC، به چهارمین تولیدکننده ی بزرگ نیمه هادی 
جهان تبدیل شد. این تولیدکننده برای شرکت های دیگری مانند ای ام دی و کوالکام 

و حتی سامسونگ تراشه می سازد.
در سال های اخیر، تقاضای صنعت خودرو برای تراشه به منظور تطبیق فناوری 
جدید در وسایل نقلیه افزایش یافته است. با این حال، بسیاری از شرکت ها مانند اپل 
یا انویدیا به فناوری قدیمی تر و ارزان تر متکی هستند و سفارش های کوچک تری 
تولید  در صنعت  دیگر  متعدد  و مشکالت  کرونا  آثار همه گیری  انجام می دهند. 

تراشه ها ممکن است سال ها ادامه داشته باشد.
مدیر عامل  فارلی،  جیم  می،  ماه  در  الکتریکی   15۰-F معرفی  از  پس 
مستقیم  اجرای  مستلزم  تراشه  کمبود  رفع  برای  برنامه اش  گفت  ورج  به  فورد، 
است. اکنون متوجه می شویم که او از این حرف چه منظوری داشته است. وی 

در این باره توضیح داد:
تعدادی از تولیدکنندگان تراشه و ریخته گری ها برای تولید این قطعات در 
ایاالت متحده آمریکا تالش زیادی می کنند. به نظر می رسد همه ی این ها هنوز 
آیا  را چگونه حل می کنید؟  امروز  تراشه ی  در 1۰ سال گذشته هستند. کمبود 
تنها منتظر می مانید یا مراحلی وجود دارند که برای رفع این مشکل می توانید 

انجام دهید؟
فکر می کنم مطمئنا کارهایی وجود دارد که می توانیم انجام دهیم تا وضعیت 
بهتر شود. ما درمقایسه با نیمه ی دوم سال اعتماد به نفس بیشتری داریم. وقتی با 
همکارانم در سیسکو و دل و سایر شرکت ها صحبت کردم، متوجه شدم که آن ها 
اداره می کنند.  با صنعت خودروسازی  متفاوتی  به طور کامال  را  تأمین  زنجیره ی 

اکنون زمان آن فرارسیده است که ما هم به آن ها برسیم.
همچنین، او اشاره کرد که داشتن برنامه برای کمک به استقالل شرکت 
اگر شرکتی مانند  تراشه است.  به معنای اضافه کردن متخصصان واقعی طراحی 
تسال باشید و تصمیم بگیرید نرم افزار خودرو  خود را برای کار روی تراشه های 
موجود بازنویسی کنید، داشتن دانش  نرم افزاری طراحی تراشه مفید خواهد بود. 
فارلی در اطالعیه ای گفت: »این توافق، تنها آغاز و بخش مهمی از برنامه ی ما 
آینده  در  را  فورد  که  است  مهمی  قابلیت های  و  فناوری ها  یکپارچه سازی  برای 

متمایز خواهد کرد.«
ماه فوریه، F-15۰ به دلیل کمبود تراشه ی جهانی به شدت آسیب دید؛ زیرا 
طبق گزارش ها، تولید محبوب ترین خودرو فورد به نصف کاهش یافت. چندین 
کارخانه ی فورد در آمریکای شمالی در سال جاری به دلیل این مشکالت تعطیل 
می شوند. اثرهای مشابه در سراسر صنعت با تعطیلی کارخانه و حذف ویژگی هایی 
مانند صندلی های گرم کن در کامیون های Chevy و صفحه نمایش لمسی در 

BMW و پورت های USB در برخی از تسالها احساس شده است.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1889- چهارشنبه 3 آذر 1400 اقتصاد- 

قانون  طبق  درحالیکه 
بودجه، بانک ها برای پرداخت 
روش  سه  باید  ازدواج  وام 
یا  سفته  و  ضامن  یک  اعتبارسنجی، 
برای  یارانه ها  حساب  از  فرد  سهم 
دریافت ضامن بدین منظور عمل کنند، 
گفته های متقاضیان این وام خالف این 
موضوع را اثبات می کند که مدیر روابط 
گیری   سخت  مرکزی  بانک  عمومی 
بانک ها در این زمینه را ممنوع دانسته 
و بر این سه روش تاکید کرده است که 
این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد 
نظارت  نباید  مرکزی  بانک  آیا  می کند 
بیشتری بر عملکرد بانک ها کند و تعیین 
جریمه هایی برای تخلفات در این راستا 

درنظر بگیرد؟
وام های  ز  ا یکی  زدواج  ا م  وا
بانکی است که هر  پرتقاضای سیستم 
ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و 
دولت مکلف می شوند به بانک ها ابالغ 
پرداختی  وام های  از  درصدی  تا  کنند 
اما  امر اختصاص دهند  این  به  را  خود 
بانک ها  غیرموجه  سخت گیری های 
نند  نتوا متقاضیان  تا  می شود  باعث 
آنچه  طبق  و  کنند  دریاف  را  وام  این 
است،  آمده  بودجه  تفریغ  گزارش  در 
در سال گذشته از یک میلیون و 1۰9 
هزار و 36۰ میلیون متقاضی استفاده از 
تسهیالت ازدواج، به تعداد 735 هزار و 
11۴ نفر، معادل 66 درصد متقاضـــیان، 
به میزان 38 هزار و 3۲8 میلیارد تومان، 
 ۲۴ و  شده  پرداخت  ازدواج  تسهیالت 

دریافت  را  تسهیالت  افراد  این  درصد 
نکرده اند.

از  یکی  بانک  به  ضامن  معرفی 
زمینه  این  در  بانک ها  سنگ اندازی 
است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی 
با سابقه 1۰  یا یک ضامن  می خواهند 

سال به باال را درخواست می کنند.
طبق  که  است  حالی  در  ین  ا
باید  بانک ها  جاری  سال  بودجه  قانون 
مورد  سه  از  یکی  برای ضمانت صرفا 
اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته 
یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 
اعالم  اما  بپذیرند  منزله ضمانت  به  را 
متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است 
که بانک ها یارانه افراد را اصال به عنوان 
ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی پذیرند 
تعداد  برای  نیز  زیادی  سخت گیری  و 

ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
در این بین، پیروی نکردن بانک ها 
الزامی که قانون برعهده آنان برای  از 
پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار 

ایجاد می کند  را  این سوال  داده است، 
که اگر مبلغ  یارانه کفاف ضمانت وام را 
نمی دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان 
وثیقه درنظر گرفته و در غیر اینصورت 
این  از  بانک ها  نکردن  تمکین  به  چرا 

قانون نظارتی نمی شود؟
این  برای  بانک ها  سخت گیری   
وام باعث شده صف های طوالنی برای 
شکل  بانک ها  در  ازدواج  وام  دریافت 
این  دریافت  به  موفق  مردم  و  بگیرد 
اداره  مدیر  زمان  آن  در  نشوند که  وام 
به  واکنش  در  مرکزی  بانک  اعتبارات 
درباره  وام  این  متقاضیان  گالیه های 
متن  در  کرد:  اعالم  ضامن ها،  تعداد 
تعداد ضامن ها  درباره  پیش بینی  قانون 
)وضعیت  اعتبارسنجی  مبنای  و  نشده 
شده  اعالم  ضامن(  و  متقاضی  مالی 
تشخیص  به  اساس،  براین  و  است 
بانک ها ممکن است تعداد ضامن ها کم 

یا زیاد شود.
ستنباط  ا ینجور  ا گفته  ین  ا ز  ا

تا  هستند  آزاد  بانک ها  که  می شود 
هرگونه می خواهند در این راستا عمل 

کنند.
مصطفی  اکنون  دیگر،  سوی  از 
بانک  عمومی  روابط  وفا_مدیر  قمری 
مرکزی - ضمن تاکید بر ممنوع بودن 
سخت گیری بانک ها، سه روش ضمانت 
این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و 
یارانه ها  حساب  از  فرد  سهم  یا  سفته 

اعالم کرده است.
دید  و  ماند  منتظر  باید  بنابراین، 
آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری 
در برخوردهای سلیقه ای بانک ها ایجاد 
براین، صرف  و عالوه  خیر  یا  می شود 
این  پرداخت  در  بانک ها  اینکه  اعالم 
نیست  کافی  نکنند،  سخت گیری  وام 
و باید جریمه هایی برای بانک هایی که 
درخواست های نامعقول و خالف قانون 
خاصیت  تا  شود  درنظرگرفته  دارند، 

بازدارندگی داشته باشد.
طبق قانون بودجه در سال جاری 
برای  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت 
میلیون   7۰ معادل  زوج ها  از  یک  هر 
ساله   1۰ بازپرداخت  دوره  با  و  تومان 

تعیین شده است.
سن  کاهش  منظور  به  همچنین، 
ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد 
که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
زوج های زیر ۲5 سال و زوج های زیر 
۲3 سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 
تومان  میلیون  تا سقف 1۰۰  را  ازدواج 

افزایش دهد.

مدیرعامل بانک سینا در تبریز:
تحقق 84 درصدی اهداف بانک سینا در 7 ماهه اول سال 1400

مدیرعامل بانک سینا در همایش یک روزه مدیران 
صف و ستاد در تبریز گفت: با تالش و اراده جمعی همکاران، 
عملکردها در این بانک حاکی از تحقق 8۴ درصدی اهداف 
درکل بودجه و تحقق 9۴ درصدی هدف در بخش مانده 

تسهیالت طی 7 ماهه گذشته است.
دکتر ایمانی با ابراز خرسندی از ارتقاء دیگر شاخص 
های عملکردی بانک طی این مدت اظهار داشت: با تدوین 

سیاست های هوشمندانه، برنامه ریزی مدون و تالش تمامی همکاران توانستیم 
رویکرد درخشان و مناسبی از عملکرد بانک را به نمایش بگذاریم.

دکتر ایمانی با اشاره به بهبود عملکردها و موفقیت های بانک در شاخص 
های عملکردی، افزود: با وجود تمام محدودیت ها، بانک سینا در تمام شاخص های 
عملکردی در حوزه منابع، اعطای تسهیالت و کاهش نسبت مطالبات موفقیت های 
خوبی را کسب نموده بطوریکه اثرات مثبت آن در صورت های مالی مشهود است.

مدیرعامل بانک سینا همچنین ادامه داد: در حوزه وصول مطالبات با وجود 
بحران ناشی از کرونا که شبکه بانکی با مشکالتی در این زمینه همراه بود نسبت 
آمار مطالبات غیرجاری بانک از ۴.1 به 3.1 درصد رسیده است،که به نسبت رقم 
13 تا 15 درصدی مطالبات در نظام بانکی، عملکرد بانک سینا دراین حوزه بسیار 

مطلوب بوده است.
دکتر ایمانی با تاکید بر سرعت فرایندها و عملیات بانکی در بانک سینا گفت: 
همکاران این بانک با تسریع در جذب و تخصیص منابع و دقت در پیاده سازی 
درست و صحیح برنامه های تعیین شده، نشان دادند که می توانند به آنچه که در 

مسیر تعالی و پیشرفت مدنظر است، دست یابند.
گفت:  بانک  نفعان  ذی  و  مشتریان  رضایت  جلب  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
رضایت مندی ذی نفعان در همه حوزه ها نمایانگر آن است که بانک سینا همواره 
سعی نموده با رعایت استانداردها و دستورالعمل های سازمان های نظارتی بر مدار 
موفقیت گام بردارد و این نشان دهنده سالمت و شفافیت مدیران و عزم بانک برای 

حرکت به سمت ترقی و پیشرفت است.
مدیرعامل بانک سینا خاطر نشان ساخت: معتقدیم در ۴ یا 5 ماهه آخر سال 
دوران سختی خواهیم داشت که با همراهی و همدلی همکاران توانمند و کارآمد 

این زمان را نیز پشت سر خواهیم گذاشت.
گفتنی است این همایش از سلسه همایش های منطقه ای بانک سینا است که 
با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ستادی و مناطق 
در سه شهر تبریز، مشهد و شیراز برای بررسی عملکردها و تبیین سیاستهای آتی 

بانک تا پایان سال برگزار می شود.

تسهیالت قرض الحسنه بانک سپه
تسهیالت  با  ایرانی  جوان  هزار   55 مشترک  زندگی  آغاز 

قرض الحسنه بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه گفت: 55 هزار زوج جوان ایرانی 
طی هفت ماه نخست سال جاری زندگی مشترک خود را با 

تسهیالت قرض الحسنه این بانک آغاز کردند.
دکتر  سپه،  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آیت اله ابراهیمی مبلغ کل تسهیالت پرداختی بانک سپه 
در قالب قرض الحسنه ازدواج طی هفت ماه نخست سال 

1۴۰۰ را ۴8 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
وی ضمن اشاره به برنامه های حمایتی بانک سپه از ازدواج جوانان و همسویی 
با سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت، تصریح کرد: این بانک در برنامه جامع 
عملیاتی ساالنه خود برای کمک به ازدواج جوانان، تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای واجدان شرایط را در دستور کار دارد.
دکتر ابراهیمی از متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خواست با تکمیل 

مدارک خود بانک سپه را در پرداخت سریع تر این تسهیالت یاری کنند.
مدیرعامل بانک سپه حداکثر میزان تسهیالت پرداختی قرض الحسنه ازدواج 
برای هر یک از زوجین را 7۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: کارمزد این تسهیالت 

چهار درصد و با بازپرداخت حداکثر 1۰ سال )1۲۰ ماهه( با ضامن معتبر است.
وی یادآور شد: زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ماه سال 
1397 به بعد در دفاتر ثبت شده است، می توانند با رعایت ضوابط و مقررات برای 

دریافت تسهیالت قرض الحسنه از بانک سپه اقدام کنند.

مدیرعامل بانک دی: 
جذب منابع شاهراه حیاتی شبکه بانکی است

مدیرعامل بانک دی در جمع روسای شعب این بانک 
جذب منابع را در شرایط کمبود نقدینگی کشور مهمترین 

شاهراه حیاتی نظام بانکی دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی، 
روسای  از  جمعی  حضور  با  نشستی  در  مدیرعامل، 
راهکارهای  آسیب شناسی  هدف  با  که  تهران  شعب 
جذب و نگهداشت منابع انجام شد، با اشاره به کمبود 

نظام  منابع  کاهش  در  آن  تأثیر  و  کشور  اقتصاد  کنونی  شرایط  در  نقدینگی 
کمبود  به  منتج  کشور  اقتصاد  کنونی  شرایط  در  متعددی  عوامل  گفت:  بانکی 
با  بانکی  شبکه  در  را  منابع  جذب  مسأله  این  که  شده اند  اقتصاد  در  نقدینگی 

است. مواجه کرده  دشواری 
وی افزود: بانک دی در یک سال گذشته با برنامه ریزی و استراتژی هدفمند 
موفق شد تا حدودی ترکیب سهم منابع خود را به نفع منابع ارزان قیمت و پایدار بهبود 
ببخشد که نتیجه آن کاهش چشمگیر قیمت تمام شده پول و قدرت تسهیالت دهی 

این بانک است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به مسئولیت خطیر همکاران شعب در جذب و 
با تسلط بر بخشنامه ها  نگهداشت منابع تصریح کرد: پذیرش مسئولیت در شعبه 
متفاوت است و انتظار از روسای شعب این است که با یک نگاه تحلیلی دقیق از 
شرایط منابع بانک و اقتصاد کشور بهترین تصمیمات را با آمیزه ای از ریسک پذیری 

اتخاذ کنند.
از  مجموعه ای  گرفتن  نظر  در  با  بانک  ارشد  مدیران  کرد:  تأکید  وی 
بازنگری  مورد  را  منابع  جذب  در  شعب  برای  شده  انجام  هدفگذاری  عوامل، 
شاخص  بهبود  شاهد  آذرماه  پایان  تا  بتوانیم  شعب  همت  با  تا  داده اند  قرار 

باشیم. منابع  جذب 
جمله  از  را  تعهدی  خدمات  ارائه  و  اعتبارسنجی  فرایندهای  اصالح  وی 
مهم ترین اقدامات در ماه های اخیر دانست و گفت: با اصالحات صورت گرفته در 
زمینه فرایندهای اعتبارسنجی و صدور مجوزهای الزم برای خدمات تعهدی، چابکی 
شعب در ارائه خدمات و بازاریابی بیش از پیش شده است که امیدواریم با تالش 

همکاران شعب شاهد کسب موفقیت های بیشتر باشیم.
و  بازاریابی  و  بانکی  معاون  حسین زاده،  همت اهلل  نشست  این  ادامه  در 
و  جذب  در  شعب  عملکردی  کارنامه  بررسی  با  دی،  بانک  هیئت عامل  عضو 
منابع  جذب  در  شعب  رویکرد  مهم ترین  گفت:  جاری  سال  در  منابع  تخصیص 
ابالغی  سود  نرخ های  چارچوب  در  باکیفیت  و  پایدار  منابع  جذب  به  ناظر  باید 

باشد. بانک مرکزی 
از مهم ترین رویکردهای  بهای تمام شده پول همچنان  افزود: کاهش  وی 
بانک است که امیدوارم با بازاریابی مناسب شعب و تمرکز بر روی خدمات تعهداتی 

بانک شاهد بهبود مستمر بهای تمام شده پول در بانک دی باشیم.
در ادامه این نشست روسای شعب به بیان دغدغه ها و ارائه راهکارهای خود 

برای دستیابی به اهداف تعیین شده شعب پرداختند.

از شعب برتر فروش بیمه های زندگی قدردانی شد
در گردهمایی مدیران و روسای شعب، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه 

البرز از شعب برتر در فروش بیمه های زندگی قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، بر این اساس طی مراسمی به کیومرث 
رزم گیر رئیس شعبه بوشهر، ستار جمشیدی رئیس شعبه بندر امام خمینی، احمد 
علی فخیره رئیس شعبه زاهدان، محسن شریفی رئیس شعبه یاسوج وسید مجتبی 
میر فضلی رئیس شعبه بندر انزلی شرکت بیمه البرزو همکاران و نمایندگان شعب 
مذکور که در فروش بیمه های زندگی حایز کسب رتبه اول تا پنجم شده بودند، 

لوح قدردانی و هدایایی اهدا شد.
به  زندگی  بیمه های  تولیدی  بیمه  است، درصد حق  این گزارش حاکی 
حق بیمه صادره کل، درصد رشد حق بیمه صادره بیمه های زندگی از تاریخ 
شعبه،  نمایندگان  مشارکت  درصد  جاری،  سال  مهر  پایان  تا   1399 آبان  اول 
این  های  شاخص  زندگی  های  بیمه  صادره  بیمه  حق  و  برنامه  تحقق  درصد 

بودند. بندی  رتبه 

وزیر نفت:
صنعت نفت امروز محتاج تفکر بسیجی است

وزیـر نفـت بـا بیان اینکه لحظـه ای در تولید، تأمیـن و امنیت انرژی 
کشـور کوتاهـی نمی کنیم، گفـت: ماه های آینده در بخـش صادرات نفت 

خـام و میعانات گازی توفیق های بیشـتری حاصل می شـود.
جـواد اوجـی، روز گذشته)سه شـنبه، دوم آذرمـاه( در آییـن صبحگاه 
مشـترک بسـیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت نفت برگزار شـد، 
بـا ادای احتـرام بـه شـهدای صنعت نفـت، گفت: هفته نخسـت آذرماه به 
نـام مبـارک بسـیج نام گذاری شـده اسـت، همچنیـن به فرمـان تاریخی 
امـام راحـل ارتـش ۲۰ میلیونـی تشـکیل شـد، هم اکنون که ۴۲ سـال از 
تأسـیس شـجره طیبـه بسـیج می گـذرد بـه حول و قـوه الهـی و رهبری 
امـام راحـل و رهبـری مقـام معظـم رهبـری قله های عـزت را یکی پس 

از دیگـری فتـح کرده ایم.
وی افـزود: بی شـک نقـش بسـیج، تعیین کننـده بوده اسـت، بسـیج 
نهـادی اسـت کـه از زمـان تأسـیس تاکنـون برکاتـش بـرای ایـران و 
انقـالب زیـاد بـوده و حتـی آثـاری که در خـارج از ایـران داشـته در دنیا 

مشـابهی نخواهیـم دید.
وزیـر نفـت رضایـت مـردم و اقبـال عمومی مـردم از بسـیج را مهر 
تأییـدی بـر فعالیت هـای این نهـاد دانسـت و تصریح کرد: اگر بسـیج در 
دوران پـس از جنـگ تحمیلـی نبـود حرکت هـای سـازندگی این کشـور 

بـا مشـکل روبه رو می شـد.
اوجـی انـکار بسـیج و بی احترامـی بـه آن را نابخردانـه یـا خائنانـه 
دانسـت و گفـت: مقـام معظـم رهبـری طـی سـخنانی در جایگاه بسـیج 
فرمودنـد تـا وقتـی ایـن کشـور و ایـن ملـت بـه امنیـت احتیـاج دارند به 
نیروهـای بسـیج، بـه انگیـزه بسـیج، به سـازمان دهی بسـیج و به عشـق 

و ایمـان بسـیجی هـم احتیـاج دارند.
وی افـزود: اکنـون  کـه در آغـاز دوره دولـت انقالبـی قـرار داریـم، 
شـما کارکنـان خدوم صنعـت نفت روحیه بسـیجی دارید و بـرای دورانی 
از پیشـرفت صنعـت نفـت بایـد آسـتین ها را باال بزنیم، دسـت در دسـت 
هـم دهیـم و بـا روحیـه بسـیجی پیشـرفت و توسـعه صنعت نفـت را در 
دوران تحریـم رقـم زنیـم، ایـن مهم ممکن نیسـت مگر بـا همت باالی 
شـما بسـیجیان و همـه متخصصانـی کـه بـرای اعتـالی صنعـت نفـت 

مجاهـدت می کننـد.
وزیـر نفـت با بیـان اینکه امـروز بیـش از هر زمان دیگـری صنعت 
نفـت محتـاج اندیشـه و تفکـر بسـیجی اسـت، اعالم کـرد: امـروز بیش 
از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد روحیـه انقالبـی و کار جهـادی هسـتیم. 
متخصصانـی کـه در بخـش خصوصـی و دولتی تـالش مخلصانـه دارند 

تـا ایـن صنعـت را سـربلند و سـرافراز کنند.
وی گفـت: به عنـوان خدمت گـزار کارکنـان شـریف صنعـت نفـت 
دسـت خـود را به سـوی تک تـک کارکنـان شـریف و بسـیجیان صنعـت 
نفـت دراز می کنـم و توقـع دارم در ایـن دوره همـه ظرفیت هـای ممکن 
را برای سـاخت و پیشـرفت عزت مندانه صنعت نفت کشـور فراهم کنیم.

وزیـر نفـت افـزود: مستشـاران خارجـی پـس از پیـروزی انقـالب 
اسـالمی صنعـت نفـت ایـران را تـرک کردنـد، همـه بـه این گمـان که 
ایـن صنعـت از کار خواهـد افتـاد، امـا بـه حول و قـوه الهی بـا آن اراده و 
تفکـر کـه در ایـن صنعـت حاکـم اسـت با همـه تـوان پـای کار آمدید و 

ایـن صنعـت را بـه جلـو حرکـت دادید.
اوجـی تصریـح کـرد: همـگان می دانید که پیش از انقالب اسـالمی 
تنها یک پاالیشـگاه گاز داشـتیم و آن پاالیشـگاه بیدبلند یک با ظرفیت 

پاالیشـی ۲5 میلیون مترمکعب بود.
وی ادامـه داد: شـاید ظرفیـت تولید گاز کشـور کمتـر از ۴۰ میلیون 
مترمکعـب در روز بـود، امـا امـروز بـه فضـل الهـی و بـا تـوان نیروهای 
متخصـص و آن تفکـر بسـیجی کـه در ایـن صنعـت حاکـم شـد، امـروز 
شـاهد هسـتیم که حـدود یک میلیـارد مترمکعب توان تولیـد گاز ما بوده 
و بیـش از 1۴ پاالیشـگاه گاز در کشـور مسـئولیت فـرآورش گاز را دارد.

وزیـر نفـت گفـت: امـروز حفـاری چاه هـا در سـکوهای دریایی، در 
میدان هـای نفـت و گاز چـه در دریـا و چـه در خشـکی به فضـل الهی به 
دسـت متخصصـان این کشـور انجـام می شـود. در همه پاالیشـگاه های 
نفـت و گاز مـا هیـچ متخصص خارجی وجود ندارد، همه توسـط کارکنان 
متخصـص و متعهـد و بـا همان تفکر بسـیجی که عنوان کـردم مدیریت 

و راهبری می شـود.
اوجی افزود: دشـمن از ابتدای انقالب اسـالمی بسـیار توان گذاشت 
تـا صنعـت نفـت را ناکارآمـد جلـوه دهد، اما بـه فضل الهی و همت شـما 
کارکنـان صنعـت نفـت در ایـن کار نـاکام مانده اسـت. دشـمن در دوران 
دفـاع مقـدس همـه تأسیسـات به ویـژه بخـش صـادرات مـا را بمبـاران 
می کرد، اما از فردای همان روز تأسیسـات نوسـازی و بازسـازی می شـد. 

یـک روز هـم توفیـق پیـدا نکردند جلو صـادرات نفت مـا را بگیرند.
وی تصریـح کـرد: در ایـن چند سـال اخیـر هم دشـمن برنامه ریزی 
کـرد کـه با تحریم های فلج کننده که بیشـتر صنعت نفـت را هدف گرفته 
بـود، ایـن صنعـت را بـا مشـکل روبه رو کند کـه موفق نشـد و روز به روز 
ایـن صنعـت شـکوفاتر شـده و توفیق هـای خوبـی نیز در بحـث صادرات 
نفـت اتفـاق افتـاده اسـت.وزیر نفـت اعـالم کـرد: تولید، پاالیـش نفت و 
گاز و بهره بـرداری از میدان هـا، امضـای قراردادهـا و دور زدن تحریم هـا، 
شناسـایی و اسـتفاده از همـه ظرفیت هـا برای صـادرات نفـت و میعانات 
گازی و فرآورده هـا بـه عهـده مـا کارکنـان صنعـت نفـت اسـت و امنیت 
دریـا تـا مقاصـدی کـه مـا برنامه ریـزی کرده ایم بـه عهده شـما عزیزان 
نیروهای مسـلح چه در ارتش و چه در سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، 
به ویـژه نیروهـای دریایـی کـه الحـق و انصاف کـه خوش درخشـیدند و 

کارنامـه خوبـی را در این چند سـال رقـم زده اند.
اوجـی گفـت: وقتی دشـمن غاصب ناتوان، توان شـما را در صادرات 
نفـت و گاز دیـد، در تولیـد نفـت و گاز و در فرآورده هـای نفتـی و گازی، 
آن اقـدام کودکانـه در آب هـای دریـای عمان را انجـام داد، اما  بچه های 
نیروهـای دریایـی سـپاه پاسـداران در این قضیـه خوب درخشـیدند، بنده 
دسـت این عزیزان را می بوسـم. وی ادامه داد: به حول و قوه الهی امروز 
ایـن صنعـت دسـت نیروهای بسـیجی اسـت، ما بـا این تفکـر، لحظه ای 
در تولیـد و تأمیـن انـرژی و امنیـت انرژی کشـور کوتاهـی نخواهیم کرد 
و بـا اراده و توانـی کـه در نیروهـای مسـلح خـود می بینیـم در ماه هـای 
آینـده در بخـش صـادرات نفـت و میعانـات نفتـی و گازی توفیق هـای 
بیشـتری نیـز حاصـل خواهـد شـد.وزیر نفـت بیـان کـرد: دشـمن به هر 
طریقـی درصـدد اسـت بـه ایـن نظام مقـدس صدمـه وارد کنـد، از همه 
جـا مهم تـر صنعت نفت کشـور اسـت. در اوایـل آبان ماه شـاهد بودید که 
چـه حرکـت مذبوحانه ای با حمله سـایبری به سـامانه هوشـمند سـوخت 
انجـام دادنـد، امـا به فضـل پـروردگار و به همـت کارکنـان صنعت نفت 
مـردم از این حرکت دشـمن آسـیبی ندیدند.اوجی گفت: مـا منتظر نتیجه 
مذاکـرات، تصمیم هـا و روابط دیپلماسـی نیسـتیم، اما به همـت کارکنان 
ایـن صنعـت، دشـمن را در نیتـی کـه بـرای آسـیب رسـاندن بـه صنعت 
نفت دارد ناکام خواهیم گذاشـت.وی به موضوع تأمین سـوخت زمسـتانی 
نیـز اشـاره کـرد و افزود: همـه همـکاران در این بخش پـای کار آمده اند 
تـا مشـکلی بـرای مـردم ایجاد نشـود و روزهـای درخشـان تری را از این 

صنعـت بـه نمایش خواهیم گذاشـت.
وزیرنفـت بـا بیـان اینکـه همه همـکاران مـا در صنعت نفـت امروز 
تفکـر بسـیجی دارنـد، تصریح کـرد: امروز همـه در جوار شـهدای گمنام 
و در برابـر خـدای متعـال سـوگند یاد می کنیـم که تا آخریـن قطره خون 
و همـه تـوان بـرای نظـام و مردم و اقتصاد و معیشـت مـردم کار کنیم تا 

فردای قیامت شـرمنده شـهدا نباشیم.

تاکید مدیر روابط عمومی بانک مرکزی؛
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کاهش ممنوعیت های صادرات تا حذف تدریجی ارز 4۲00 تومانی؛
۹ راهکار وزارت اقتصاد برای مهار تورم!

مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات تورمی دو راهکار کوتاه مدت نقشه راه 
رشد غیرتورمی برای کنترل تورم است که دولت پیش از ارائه این نقشه نیز در 
این زمینه موفق بوده، به طوری که براساس آخرین آمار، شتاب رشد نرخ تورم 

در هفته های اخیر گرفته شده است.
تورم یکی از مشکالت مزمن کشور در طول سال های گذشته بوده است 
و در سه سال گذشته به ویژه رشد باالی تورم به همراه کاهش قدرت خرید و 

افت ارزش پول ملی نمود بیشتری پیدا کرده است.
رشد اقتصادی امروز در شرایطی محقق می شود که تورم کنترل شود، ثبات 
به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پیش بینی باشد. تجارب کشورهای دیگر نشان 
می دهد که در شرایط مشابه وضعیت کنونی، می توان هر دو هدف رشد تولید 

و کاهش تورم را محقق ساخت.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیت نقشه راه برای رونق 
تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد. در این نقشه که به زعم بسیاری از 
کارشناسان، کالن ایده ای است که قابلیت اجرا دارد، مهار پایدار تورم چارچوب 

اصلی است.

هماهنگی و مطالبه اجتماعی و نخبگانی دو ضرورت اصلی ارائه این برنامه 
اقتصادی کالن عنوان شده است. همچنین در چارچوب این برنامه بر مهار پایدار 

تورم و رشد آفرینی و رونق تولید تاکید شده است.
اقتصاد برای مهار تورم، راهکارهای کوتاه مدت و میان  برنامه وزارت  در 
مدتی پیش بینی شده است. در راهکار کوتاه  مدت بر کاهش فشار بر تراز ارزی 

و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمی تاکید شده است.
گرانی و نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تورم است؛ براین اساس 
در نقشه  راه رشد غیرتورمی برای مهار نوسانات ارزی و کاهش فشار بر تراز 
نفت،  تهاتر  صادرات،  ممنوعیت های  کاهش  است.  شده  ارائه  راهکار   9 ارزی 
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقویت پیمان سپاری ارزی و تسهیل اجرای 
آن و ایجاد بازارهای آتی از جمله برنامه های تدوین شده برای مهار تورم است.
همچنین از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه مدت 
می توان به ارتقای سازوکارهای پیشگیری از قاچاق ارز، انعقاد پیمان های پولی 
دو یا چند جانبه، استفاده از دیپلماسی فعال جهت وصول منابع بلوکه شده ارزی 

و مهار نوسانات ارزی اشاره کرد.
مدیریت افکار عمومی و رفتارهای هیجانی از جمله اقدامات موثری است که 
به کمک آن می توان میزان تقاضای افراد را کنترل کرد. وزارت اقتصاد در نقشه 
راه رشد غیرتورمی خود این موضوع را مورد توجه قرار داده و تدوین راهکارهای 
کوتاه مدت خود برای مهار تورم، سیاست رسانه ای مناسب و بودجه انقباضی 
منضبط و مبتنی بر رشد را به عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی جهت 

کاهش انتظارات تورمی معرفی کرده است.
بررسی جزئیات نرخ تورم در دوران کوتاه فعالیت دولت سیزدهم  نشان 
نیز در  ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی  از  اقتصادی حتی پیش  می دهد که تیم 
کنترل تورم موفق بوده و توانسته شتاب رشد نرخ تورم در شاخص های مختلف 

سالیانه، ماهانه و نقطه ای را کم کند.

خودروی  نمایشگاه داران  رییس 
اصفهان اظهار داشت:  با عرضه خانگی 
اگر  یافت،  کاهش  خودروها  قیمت 
فاکتور  که  خودروهایی  خودروسازان 
شده بودند را به دست مشتری برسانند؛ 
بازار آرامش بیشتری پیدا می کند. با این 
حال به نظر می رسد افزایش یا کاهش 
محسوسی را در قیمت ها شاهد نباشیم.

با  گفت وگو  در  قندی  حمیدرضا 
آخرین  در مورد  دنیای جوانان  خبرنگار 
هزار  دپوی 18  و  خودرو  بازار  وضعیت 
خودروسازان  توسط  ناقص  خودروی 
اظهارر کرد: نه تنها خودرویی هایی که 
هستند  پارکینگ ها  در  نقص  علت  به 
بلکه خودروهایی که برای فروش فاکتور 
شده اند نیز به خوبی عرضه نمی شوند و 
حداقل یک ماه طول می کشد که به دست 
مشتری برسد. از افرادی که در شهرهای 
دیگر زندگی می کنند می خواهند که خود 
را  خودرو  و  رفته  کاشان  یا  تهران  به 
تحویل بگیرند در غیر این صورت یک 
به دست  ماه طول می کشد که خودرو 
مصرف کننده برسد. اگر عرضه به خوبی 

انجام شود، قیمت ها در بازار می شکند.
وی افزود: بعد از آنکه خودروسازان 

دادند،  فزایش  ا را  خود  قیمت های 
تومان  میلیون  تا 1۰  خودروهای سایپا 
میلیون  تا 3۰   ۲۰ بین  ایران خودرو  و 
از  بعد  یافت.  افزایش  بازار  در  تومان 
قیمت  کاهش  جمهور  رییس  مخالفت 
کم  بسیار  بازار  در  سایپا  خودروهای 
ایران خودرو  مورد خودروهای  در  بود، 
مقداری  پارس  پژو  مورد  در  فقط  هم 
هم  آن  علت  داشتیم.  قیمت  کاهش 
آزاد  بلکه  نبود  جمهور  رییس  دستور 
سال  یک  که  رهنی  خودروهای  شدن 
در رهن بودند تاثیر داشته و باعث شد 
کسانی  چراکه  شود.  آرام  کمی  بازار 
از  که  خودروهایی  نمی توانستند  که 
بازار  را  اند  آورده  دست  به  قرعه کشی 

بفروشند یا در صورت فروش با مشکل 
را  خود  خودروهای  می شدند،  مواجه 
واقع عرضه  در  کردند.  بازار عرضه  در 

خانگی باعث کاهش قیمت شد.
خودروی  نمایشگاه داران  رییس 
خودرو  روز  نرخ  به  اشاره  با  اصفهان 
تومان،  میلیون   ۲7۰ پارس  پژو  گفت: 
 ۲۰7 پژو  تومان،  میلیون   3۲3 تیوفایو 
دنده ای پانامورا 3۴5 میلیون تومان، رانا 
 ۲۰6 پژو  تومان،  میلیون   ۲53 پالس 
تیپ ۲ حدود ۲56 میلیون تومان، سمند 
LX ۲۴5 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 
بک  هاچ  تیبا۲  تومان،  میلیون   16۴
17۰ میلیون تومان، کوییک ساده 18۰ 
میلیون تومان، کوییک R دورنگ 185 

میلیون تومان، پراید وانت 17۰ میلیون 
تومان در بازار قیمت داشتند.

خانگی  عرضه  با  کرد:  اضافه  وی 
اگر  یافت،  کاهش  خودروها  قیمت 
خودروسازان خودروهایی که فاکتور شده 
بودند را به دست مشتری برسانند؛ بازار 
آرامش بیشتری پیدا می کند. با این حال به 
نظر می رسد افزایش یا کاهش محسوسی 
را در قیمت ها شاهد نباشیم. اینطور نیست 
که دوباره پژو پارس ۲۰۰ میلیون یا 3۰۰ 
میلیون تومان شود بلکه تنها شاهد نوسانات 

چند میلیون تومانی خواهیم بود.
قندی در ادامه خاطرنشان ساخت: 
به  بر  مبنی  دادستانی  اعالم  از  بعد 
رسمیت برگ سبز، همه نمایشگاه های 
با  می کنند.  معامله  سبز  برگ  با  کشور 
این حال متاسفانه هنوز مجلس شورای 
مورد  این  در  تکلیفی  تعیین  اسالمی 
درحالی  نداده  انجام  علنی  صحن  در 
که این مسئله بسیار مهم است. دفاتر 
وکالت  مهر  زدن  از  هم  رسمی  اسناد 
می کنند.  خودداری  سبز  برگ  روی  بر 
برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  امر  این 
نمایشگاه داران سراسر کشور و همچنین 

مصرف کنندگان شده است.

کارشناس حوزه خودرو مطرح کرد؛

شکسته شدن قیمت با ورود خودروهای فک رهن شده به بازار

اعالم کرد:  فوالد  جهانی  انجمن 
 ۲۲ تولید  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن فوالد خام در 
1۰ ماهه سال ۲۰۲1 همچنان در جایگاه 
دهم برترین تولیدکنندگان این محصول 

در جهان قرار دارد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( به نقل از انجمن جهانی 
ابتدای  از  جهان  فوالدسازان  فوالد، 
اکتبر  پایان  تا   )99 دی ماه   1۲( ژانویه 
۲۰۲1 میالدی )9 آبان ماه 1۴۰۰( ، یک 
میلیارد و 6۰7 میلیون و 1۰۰ هزار تن 
فوالد خام تولید کرد که حاکی از رشد 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   5.9
کشور   6۴ است.همچنین  گذشته  سال 
 ۲۰۲1 اکتبر  ماه  در  جهان  فوالدساز 
میالدی )9 مهرماه تا 9 آبان ماه 1۴۰۰(، 

1۴5 میلیون و 7۰۰ هزار تن فوالد خام 
تولید کردند که نسبت به مدت مشابه 
را  سال گذشته کاهش 1۰.6 درصدی 

نشان می دهد.
در مدت یاد شده، ایران در مجموع 
۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فوالد خام 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  کرد  تولید 
سال گذشته میالدی 5.7 درصد کاهش 

یافته است.

اکتبر  در  ایران  خام  فوالد  تولید 
سال جاری میالدی نیز با 15.3 درصد 
افت نسبت به اکتبر ۲۰۲۰ میالدی به 

۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.
اکتبر  پایان  تا  ژانویه  ابتدای  از 
 877 تولید  با  چین  میالدی،   ۲۰۲1
هفت  )افت  تن  هزار   1۰۰ و  میلیون 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی  دهم 
میزان  بیشترین  میالدی(   ۲۰۲۰ سال 

خود  به  را  جهان  خام  فوالد  تولید 
اختصاص داد.

پس از آن، هند با تولید 96 میلیون 
و 9۰۰ هزار تن فوالد خام، ژاپن با 8۰ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن، آمریکا با 71 
میلیون و 7۰۰ هزار تن و روسیه با 6۲ 
میلیون و 5۰۰ هزار تن، بیشترین میزان 
تولید این محصول را در 1۰ ماهه سال 
به ترتیب در  ۲۰۲1 میالدی داشتند و 

رتبه های دوم تا پنجم ایستادند.
 58 تولید  با  کره جنوبی  همچنین 
خام،  فوالد  تن  هزار  و7۰۰  میلیون 
هزار  و 6۰۰  میلیون   33 باتولید  آلمان 
با تولید 33 میلیون و 3۰۰  تن، ترکیه 
با تولید 3۰ میلیون و  هزار تن، برزیل 
3۰۰هزار تن و ایران با تولید ۲۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تن در رتبه های ششم تا 

دهم جهان جای گرفتند.

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛

تثبیت جایگاه دهمی ایران در جهان باتولید ۲۲.4 میلیون تن
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گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان اصفهان، از آغاز حرکت 
از  بسیجی  نیروهای  جهادی 
ابتدای آذرماه در راستای صرفه جویی 
گاز  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ  و 

طبیعی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
علوی،  مهندس  اصفهان،  استان  گاز 
ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک 
نیروهای بسیجی شرکت،  به  ایام  این 
با بیان این مطلب که مصرف نادرست 
است،  ملي  سرمایه  اسراف  انرژي، 
حرکت  با  بسیجی  نیروهای  افزود: 
جهادی در حوزه فرهنگ سازی و کنترل 
ادارات و مراکز دولتی  مصرف گاز در 
را در صرفه جویی گاز  به سزایی  تاثیر 

طبیعی دارند.
مهمترین  را  فرهنگ سازی  وی، 
اصل در صرفه جویی مصرف گاز عنوان 
کرد و با اشاره به اینکه سرمای امسال 
برای  طبیعی  گاز  تامین  و  سابقه  بي 

افزود: هر یک  مشترکین دشوار است، 
درجه  رفاه 18  دمای  اگر  از مشترکین 
رعایت  سرد  روزهای  در  را  سانتیگراد 
کنند، زمستان را بدون بحران در زمینه 
تامین گاز طبیعی سپری خواهیم نمود.

استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
اصفهان، با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به میزان ۲۰ درصد مصرف گازافزایش 

یافته است، گفت: بخشی از این افزایش 
مصرف به علت افزایش شمار مشترکین 
جدید است، اما بخش قابل توجهی نیز 
بایست  می  که  است  مصرف  افزایش 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
با تاکید بر نقش  مهندس علوی، 
بسیجیان در طرح پایش مصرف ادارات، 
روزانه  حاضر،  حال  در  کرد:  تصریح 
مصرف  مترمکعب   میلیون   78 حدود 

کنیم  تالش  باید  بنابراین  داریم،  گاز 
بهینه  مختلف،  روش های  اعمال  با  تا 
آن سازیم؛  را جایگزین  مصرف کردن 
این روش ها، مدیریت مصرف  از  یکی 
از طریق پایش ادارات، مساجد و مدارس 

است که می تواند بسیار مؤثر باشد.
نیروی  افزود:  علوی،  مهندس 
بسیج با توجه به شرایط و نیازهای جامعه 
باید نقش آفرینی کند که در طی انقالب، 
این موضوع را به خوبی نشان داده است، 
لذا باید زمینه ی حضور نیروهای بسیجی 
در تمامی سطوح خدمت فراهم شود تا 
با تجمیع افکار و برنامه ریزی دقیق تر 
کم و کاستی هایی که به وجود آمده را 

برطرف کنیم.
اصفهان،  ستان  ا است  گفتنی 
درحال حاضر بیش از یک میلیون و 96۰ 
هزار مشترک دارد و ساالنه حدود ۲۲ 
میلیون متر مکعب گاز در سطح استان 
در سه بخش خانگی، صنعتی و عمومی 

توزیع و به مصرف می رسد.

حرکت جهادی بسیجیان برای فرهنگ سازی و کنترل مصرف گاز 
در ادارات و مراکز دولتی

منطقه  در  سرمایه گذاری  به  راغب  خصوصی  بخش 
ویژه اقتصادی اردبیل نیست

با قیمت  اردبیل گفت: بخش خصوصی  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مصوب واگذاری زمین و زیرساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی اردبیل تمایلی 

به سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای صنعتی ندارد.
بخش خصوصی با قیمت 7۰۰ هزار تومان نرخ زمین و زیرساخت های 
واگذار شده در منطقه ویژه اقتصادی رغبت و انگیزه ای برای سرمایه گذاری 
ندارد و باید تمامی زیرساخت ها و زمین در منطقه ویژه اقتصادی به صورت 

رایگان تأمین شود
اگر گرجستان رتبه نهم را در بهبود فضای کسب و کار دارد به دلیل 
واگذاری رایگان زمین به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که ما هنوز 

نتوانسته ایم بسترهای این کار را فراهم کنیم.
برق  و  گاز  پرداخت هزینه های  به  قادر  استان  در  واحدهای صنعتی 

مصرفی با افزایش تصاعدی در ماه های اخیر نیستند
همچنان  اما  گذشته  اقتصادی  ویژه  منطقه  مصوبه  از  سال   13

زیرساخت ها ابتر است
پیرمؤذن اظهار کرد:واگذاری ها باید متناسب با انشعابات و طرح های 
توسعه ای انجام شود و بهتر است هم در شهرک صنعتی شماره یک و هم 

۲ اردبیل شبکه توسعه فاضالب مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد

ملی  اراضی  تصرف  رفع  و  قاچاق  آالت  چوب  کشف 
در شهرستان رودبار

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
گیالن، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: در 
راستای تشدید اقدامات حفاظتی، سه دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق 
و زغال توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودبار در 
لوشان کشف و ضبط و عاملین آن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

امیر قاسمی افزود: مساحت ۲۴5۰ متر مربع اراضی ملی رفع تصرف و ۴۰ 
متر مربع بنای غیر مجاز احداثی توسط مامورین حفاظتی منابع طبیعی بره 
سر در روستای چلوانسرای شهرستان رودبار قلع و قمع و متخلفین نیز به 
دادگاه معرفی گردیدند. شهرستان رودبار دارای ۲۰۰هزار هکتار اراضی ملی ، 
شامل 1۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و 8۰ هزار هکتار اراضی مرتعی است.

اجرای 11 کیلومترخط انتقال با افزایش ظرفیت تامین 
آب در مرزن آباد چالوس

 مدیر امور آبفا چالوس گفت: به منظور افزایش ظرفیت و تامین آب 
در شهر مرزن آباد 11کیلومتر خط انتقال جدید اجراء شده است به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس صادق سلطانی در 
گفتگویی با اشاره به اجرای 11 کیلومتر خط انتقال جدید در کنار خطوط 
انتقال قدیمی در مرزن آباد چالوس اظهار داشت: آب آشامیدنی این شهر 
از سه دهنه چشمه تامین می شود که بیش از 1۰۰ لیتر در ثانیه دبی دارد 
لذا  به دلیل فرسوده بودن و عدم ظرفیت خطوط انتقال ، ضمن بهسازی 
چشمه و احداث حوضچه آبریز، 11 کیلومتر خط انتقال جدید در کنار خط 
انتقال قدیمی اجراء شد. وی افزود: اجرای این خط انتقال موجب افزایش 
ظرفیت آبرسانی از چشمه به مخزن ذخیره با دبی ۲۰ لیتر در ثانیه شده 
است. مهندس سلطانی تعداد جمعیت بهره مند از این پروژه را بالغ بر 8 
هزار نفر اعالم کرد و افزود: برای اجرای این خط انتقال بیش از ۲ میلیارد 

و 6۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شد.

غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیران  هماهنگی  شورای  رئیس 
منطقه جنوب غرب کشور:

برگزاری مانور مخاطره سیالب در صنعت آب و برق 
منطقه جنوب غرب کشور

منطقه  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیران  هماهنگی  شورای  رئیس 
جنوب غرب کشور از برگزاری مانور مخاطره سیالب در صنعت آب و برق 
منطقه جنوب غرب کشور در شهرستان پلدختر واقع در استان لرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، دکتر »فرزاد 
حبیبی« گفت: مانور تمرینی - آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
منطقه جنوب غرب کشور با حضور استان های معین کرمانشاه، خوزستان و 
ایالم و به میزبانی استان لرستان با حضور مهندس مقیمی مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل وHSE وزارت نیرو، مدیران و کارشناسان 
شرکت های مادرتخصصی و جمعی از مدیران مرتبط استانی در شهرستان 

پلدختر برگزار شد.
در  مختلف  واحدهای  هماهنگی  و  آمادگی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
به منظور  با هدف تمرین شرایط بحرانی  مانور  این  افزود:  شرایط بحرانی 
انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی سازمان یافته در بین دستگاه های اجرایی 
صنعت آب و برق، افزایش هوشمندی، ابزار شناسی و ابزار سنجی، سنجش 
کارآمدی منابع انسانی، افزایش اعتماد اجتماعی نسبت به عملکرد صنعت 
آب و برق، ارتقای آمادگی و توان افزایی، استمرار کاهش زمان و هزینه در 
مدیریت شرایط اضطراری بوده است که با تشریک مساعی کلیه شرکتهای 

صنعت آب و برق استان در شهرستان پلدختر برگزار شد.
دکتر حبیبی خاطرنشان ساخت: سناریوی این مانور بر اساس اخطاریه 
شماره ۲7 سازمان هواشناسی استان لرستان و اخطاریه شماره 17 مؤسسه 
تحقیقات آب وزارت نیرو با ورود سامانه بارشی فرضی به استان لرستان 

تهیه و اجرا شد.
حوزه  در  بارندگی  تداوم  و  سناریو، شدت  این  در  داشت:  ابراز  وی 
حوضه  سرشاخه های  در  آب ها  روان  پیوستن  هم  به  با  پلدختر  آبریز 
بیش  به  آن  دبی  افزایش  و  رودخانه ها  طغیان  موجب  کشکان  رودخانه 
از حد تاب آوری در نظر گرفته شد که در طول مسیر خود خسارت های 
زیادی به راه ها، پل های ارتباطی، ابنیه و تأسیسات و شبکه خطوط انتقال 

و توزیع آب و برق وارد کرد.
منطقه  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیران  هماهنگی  شورای  رئیس 
پلدختر در قسمت جنوبی  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  جنوب غرب کشور 
استان و مسیر خروجی رودخانه کشکان قرار دارد و دارای وضعیت و شرایط 
بحرانی تری نسبت به سایر مناطق استان است افزود: با تشکیل کمیته ستاد 
مدیریت شرایط اضطراری صنعت آب و برق استان و اعزام اکیپ های عملیاتی 

مختلف، عملیات اصالح و بازسازی انجام پذیرفت.
از شرکت های  اکیپ عملیاتی  با مشارکت 15  مانور  این  افزود:  وی 
صنعت آب و برق استان لرستان و استان های یاری رسان کرمانشاه با 35 
نفر، خوزستان با ۲5 نفر و ایالم با 35 نفر در شش محل از قبل تعیین شده 

در منطقه گل گل و جایدر برگزار شد.
دکتر حبیبی اظهار داشت: در محل شماره 1 مانور قطع برق چاه آب، 
کنترل کیفی آب و رفع شکستگی خطوط انتقال و توزیع آب، در محل شماره 
۲ مانور نشت گاز کلر، در محل شماره 3 مانور نصب پایه و احداث شبکه 
توزیع برق، در محل شماره ۴ مانور اصالح و رگالژ شبکه آسیب دیده و 
در محل های شماره 5 و 6 نیز به ترتیب مانور تخلیه آب و تست تجهیزات 
فوق توزیع برق و نیز ایجاد دایک حفاظتی ایستگاه پمپاژ و تخلیه تجهیزات 

ایستگاه صورت پذیرفت.

رئیس شورای شهرستان سمنان:
سمنان به مدیریت واحد گردشگری شهری نیاز دارد

رئیس شورای اسالمی شهرستان سمنان بر لزوم تعریف یک واحد 
مدیریت متمرکز برای توسعه گردشگری سمنان تاکید کرد.

سمنان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
نهاد  یک  عنوان  به  شهرداری ها  و  شورا  کرد:  اظهار  موسوی  حسین 
تصمیم گیر و اجرایی نه تنها قادر به ارائه و هماهنگی در زمینه تسهیالت 
و نیز سازماندهی امکانات در زمینه توسعه گردشگری هستند، بلکه این 
جایگاه را دارند که حلقه اتصال بین شهروندان و گردشگری در راستای 

ارتقا و توسعه شهر شوند.
وی افزود: امروزه توسعه گردشگری بدون مشارکت مدیریت هماهنگ 
شهری میسر نبوده و در صنعت گردشگری، نقش شورا و شهرداری در 

ساماندهی گردشگران بسیار برجسته است.
موسوی با اشاره به ظرفیت های گردشگری جدید مانند باغ راه ها و خانه 
گردشگری سالمت که توسط شهرداری سمنان ایجاد شده است، تصریح 
کرد: شهر سمنان نیازمند یک مدیریت واحد گردشگری شهری است تا 
بتواند با توجه به ظرفیت های الزم در این زمینه به رشد و بهره وری الزم 
برسد؛ البته همراهی دستگاه های همسو، به ویژه سازمان میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای اسالمی شهرستان سمنان در پایان با بیان اینکه بسیاری 
از مشکالت حوزه گردشگری شهری، به دلیل نبود تعریف صحیح و شفاف 
از شرح وظایف نهادها و سازمان های متولی است، بر لزوم تعریف یک 
واحد فرماندهی متمرکز برای توسعه گردشگری شهر سمنان تاکید کرد.

فرمانده انتظامی ایالم خبر داد:
 کشف لوازم یدک خودرو قاچاق در دره شهر

فرمانده انتظامی استان از کشف لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش 
7 میلیارد در شهرستان دره شهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ سردار دالور القاصی  مهر اظهار کرد: 
در پی اخبار واصله  از سربازان گمنام امام زمان )عج( شهرستان دره شهر 
مبنی بر اینکه ۲ دستگاه کامیون  با بار قطعات قاچاق لوازم خودرو ، قصد 
عبور از محورهای مواصالتی شهرستان را دارند، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و  ماموران انتظامی شهرستان دره شهر حین کنترل 
محورهای مواصالتی کامیون های مذکور را شناسایی و برای بررسی بیشتر 

متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی ماموران پلیس از این خودروهای ، تعداد 5۰ 

قلم قطعات لوازم یدکی خودرو قاچاق کشف شد.
برابر نظر کارشناسان ارزش  بیان این که  با  انتظامی ایالم  فرمانده 
محموله های کشف شده 7 میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: در 
این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

با حضور سردار شا کرمی : 
نصب 52 ِالمان شهدای شاخص در میادین و بلوارهای 

ایالم 
هزمان با گرامیداشت هفته بسیج و در آستانه برگزاری کنگره ملی 
3 هزار شهید استان ایالم، 5۲ اِلمان شهدای شاخص استان در میادین و 

بلوارهای سطح شهر ایالم نصب شد.
سپاه  فرمانده  شاکرمی«  جمال  سردار»  حضور  با  مراسمی  در 
و  ایالم  شهر  شورای  اعضای  از  جمعی  و  ایالم  استان  امیرالمومنین)ع( 
 3 ملی  کنگره  آستانه  در  و  بسیج  هفته  با  همزمان  شهرداری  مسئوالن 
بلوار سپهبد  در  استان  اِلمان جدید شهدای   ۲6 ایالم  استان  هزار شهید 

شهید سلیمانی ایالم نصب شد.
همچنین طی روزهای گذشته نیز تعداد ۲۰ اِلمان به صورت پالک 
شهداء در خیابان آیت اهلل طالقانی نصب شده است که فضای شهر ایالم 
را در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید استان را معطر به عطر 

شهید و شهادت کرده است.
از  و جمعی  امیرالمؤمنین)ع(  فرمانده سپاه  با حضور  مراسم  این  در 
مبارک  تمثال   5۲ از  شهرداری  مسئوالن  و  ایالم  شهر  شورای  اعضای 
شهدای شاخص استان ایالم در قالب ۲6 اِلمان، در بلوار شهید سلیمانی 

بصورت دائمی رونمایی شد.
سردار شاکرمی با بیان اینکه استان ایالم با فرهنگ ایثار و شهادت 
ایالم  استان  شهید  هزار  سه  ملی  کنگره  برگزاری  گفت:  است،  مانوس 
فرصت مناسبی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین 

اقشار مختلف مردم به ویژه نسل های جوان است.

مدیر ارشد خط پنج متروی تهران؛
متروی شهر جدید هشتگرد روزهای پنجشنبه و جمعه 

تعطیل می شود
 مدیر ارشد خط پنج متروی تهران اعالم کرد که متروی گلشهر- شهر 
و جمعه  پنجشنبه  روزهای  هفته   ۲ به مدت  البرز  استان  جدید هشتگرد 

تعطیل می شود.
خلیل کوزه کنانی روز دوشنبه در  کارگروه متروی شهرجدید هشتگرد 
که با حضور نمایندگان کارفرما، پیمانکاران و شرکت بهره بردار برگزار شد، 
اظهار داشت: به منظور احداث سقف ایستگاه ماموت شهرستان ساوجبالغ  
ایمنی مسافران، متروی گلشهر_  و باال بردن کیفیت خدمات و  تامین 
شهرجدید هشتگرد از روز پنجشنبه  چهارم آذرماه جاری  به مدت ۲ هفته 

روزهای پنجشنبه و جمعه به مسافران خدمات ارائه نمی دهد.
وی  افزود: مسافرگیری در طول هفته فعال و طبق روال گذشته بدون 
هیچ تغییری انجام می شود و مسافران می توانند از خدمات استفاده کنند.

محمدعلی حاجی زاده عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرجدید 
هشتگرد نیز اظهار داشت: شهروندان طی این دو روز تعطیلی می توانند از 

اتوبوسهای برون شهری جهت حمل و نقل استفاده نمایند.

بسیج در تمام عرصه ها در کنار مردم است
از  آغاز انقالب  مسئول بسیج رسانه شهرستان ورامین گفت:بسیج 
نقش  مردم  کنار  در  عرصه ها  تمام  در  تاکنون  ایران  اسالمی  شکوهمند 
بی بدیل ایفا کرده اند و امروز نیز در جهاد بزرگ مقابله با کرونا در کنار 

مردم ایثارگری می کنند.
جوانان،  دنیای  روزنامه  خبرنگار  باباپیرعلی،  سمیه  گزارش  به 
دیروز  صبح  ورامین  شهرستان  رسانه  بسیج  مسئول  محمدرضااردستانی 
درجمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و 
تبریک هفته بسیج به همه مردم و خانواده بزرگ بسیجیان اظهار داشت: 

بسیجیان افتخار ملت و قدرت  دهنده عظمت کشور هستند.
مسئول بسیج رسانه شهرستان ورامین بسیج را شجره طیبه و نماد 
خدمتگزاری، توسعه عدالت و آزادی انسان ها و منافع نظام عنوان کرد و 
گفت: بسیجیان در کشور پرچم افتخار را به دوش می کشند و برای دفاع 

از میهن، ملت و ارزشهای انقالب اسالمی جانفشانی می کنند.
وی افزود: بسیج عامل وحدت، عزت و اقتدار کشور بوده و خدمات 
آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و غیره چشم گیر، قابل تسحین 

و فوق العاده برجسته است.
اردستانی با یادآوری اینکه بسیج از آغاز انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران تاکنون در تمام عرصه ها در کنار مردم نقش بی بدیل ایفا کرده 
اند، گفت: امروز نیز در جهاد بزرگ مقابله با کرونا در کنار مردم ایثارگری 

می کنند.
توسعه  و  پیشرفت  باشیم  بسیج  وی گفت: هر جا که شاهد حضور 

اتفاق خواهد افتاد.
محمدرضااردستانی مسئول بسیج رسانه شهرستان ورامین در پایان 
افزود: همه ما باید به حضور در بسیج افتخار کنیم و مطمئن باشیم حضور 
و مشارکت در این تشکل مقدس یک نوع عبادت است چون این تشکل 

هدفش خدمت به مظلومان و مستضعفین است.

  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 
گفت: طرح راهداری زمستانی با همکاری دستگاه های 
خدمات رسان از امروز اول آذر ماه آغاز و تا فروردین 

ماه 1۴۰1 ادامه دارد.
نوراهلل دلخواه با اعالم این خبر اظهار کرد: طرح  
راهداری زمستانی با حضور دستگاه های خدمات رسان 
نظیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم، 
پلیس راه، نیروی انتظامی، مرکز فوریت های پزشکی، 
هالل احمر و سایر نیروهای امدادی با هدف آمادگی 
زمستانه راهداری و حمل نقل جاده ای در تامین امنیت 
و عبور و مرور در محورهای برف گیر و گردنه های 

استان  انتظامی  فرماندهی  ستاد  محل  در  کوهستانی 
اجرا شد.

راهداری  عملیات  طرح  در  اینکه  بیان  با  وی 
طرح  جاده  در  حضور  با  امروز  از  راهداران  زمستانی 
زمستانی خود را رسماً آغاز کردند، افزود: راهداران ایالم 
با حضور 3۲۰ نیروی راهدار و پشتیبان در امر راهداری 
بکارگیری ۲۲3 دستگاه ماشین آالت  و  با تجهیزات 
سنگین، نیمه سنگین و سبک در این طرح شرکت دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان 
ایالم تصریح کرد: این طرح با ۲۴ اکیپ راهداری  به 
همراه تجهیزات و ماشین آالت به صورت شبانه روزی 

در جاده های ارتباطی این استان آماده ارائه خدمات 
هستند و امسال برای جلوگیری از لغزندگی جاده ها 
راهداری  برای  استان  1۰ هزار تن نمک و ماسه در 

زمستانی در راهدارخانه ها دپو شده است.
طرح،  این  اجرای  زمان  در  داد:  ادامه  دلخواه 
راهداران با تمام توان، روان سازی ترافیک و سهولت 
تردد رانندگان و مسافران را فراهم و امداد رسانی و 
بر عهده  تمامی مسیرها  در  ای  جاده  ایمنی  افزایش 
دارند و مردم می توانند در هنگام سفرهای زمستانی 
و  استان  راه های  اطالعات  از  با شماره گیری 1۴1 

کشور مطلع شوند.

طرح راهداری زمستانی در ایالم آغاز شد
 

استان  امداد  کمیته  مدیرکل    
راستای  در  امداد  کمیته  گفت:  ایالم 
ر  قشا ا به  خدمت  در  خود  لت  رسا
به  را  گوناگونی  خدمات  پذیر  آسیب 
زندانی  دارای  نیازمند  های  خانواده 

ارائه می دهد.
رضا طاهری در دیدار با مدیرکل 
امور زندانهای ایالم  اظهار داشت: یکی 
از خدمات کمیته امداد به خانواده های 
مددجوی دارای زندانی عالوه بر خدمات 
حمایتی و معیشتی ایجاد اشتغال برای 

آنها و توانمندسازی این قشر است.
قالب  در  ینکه  ا عنوان  با  وی 
تفاهم نامه منعقد شده همچنان آماده 
نیازمند  های  خانواده  به  خدمت  ارائه 
این  ما  هدف  افزود:  هستیم  زندانی 

بتوانند  آینده  در  ها  خانواده  این  است 
اداره و دچار مشکالت  زندگی خود را 

اجتماعی بیشتری نشوند.

استان  زندانهای  امور  مدیرکل 
ارائه  گفت:  دیدار  این  در  نیز  ایالم 
به  معیشتی  و  حمایتی  های  کمک 

های  برنامه  از  زندانی  های  خانواده 
مشترک کمیته امداد و اداره کل امور 
در  افزود:  احسانی  است.مجید  زندانها 
اجتماعی و در  برنامه های  چهارچوب 
راستای کاستن از مشکالت مددجویان 
زندانی با همکاری کمیته امداد خدمات 
گوناگونی به این قشر ارائه می شود و 
در یکسال گذشته در همین راستا بیش 
از 3 هزار سبد معیشتی به این خانواده 

ها کمک شده است.
وی ادامه داد: به منظور مشارکت 
از  دستگیری  در  نیکوکار  قشر  دادن 
که  است  این  ما  تالش  نیز  نیازمندان 
خیرین  استان،  نیکوکاران  بر  عالوه 
استانهای دیگر را نیز در این برنامه ها 

مشارکت دهیم.

مدیرکل  کمیته امداد استان ایالم خبر داد: 

ارائه خدمات کمیته امداد به خانواده های نیازمند دارای زندانی در ایالم

  معاون مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی مازندران از تصویب 
طرح شناسایی محالت و محدوده های 
هدف بازآفرینی شهر آمل در کمیسیون 
استانداری  توسط  آن  ابالغ  و   5 ماده 

خبر داد. 
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه و شهرسازی )مازندران(، سید عباس 
ساختمان  و  مسکن  معاون  رهگشای 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
مازندران، گفت: بازآفرینی شهری شامل 
حل  برای  یکپارچه  و  جامع  اقدامات 
باشد  می  هدف  محالت  در  مشکالت 
که منجر به توسعه چشمگیری در ابعاد 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

کالبدی خواهد شد. رهگشای با اشاره به 
این مهم که مواردی همچون  اتالف 
ایمنی،  فقدان  منابع،  آلودگی  انرژی، 
بودن کیفیت زندگی،  نازل  محرومیت، 
رفاهی،  و  فرهنگی  کمبود سرانه های 
عدم استحکام بنا و ... از شاخص ها و 
مولفه های مهم و اولویت دار طرح می 
باشد افزود: این طرح را می توان مقدمه 
ساکنان  زندگی  کیفی  و  کمی  ارتقاء 
محالت هدف بازآفرینی در نظر گرفت. 
مسیر  کرد:  اظهار  وی  همچنین 
طرح به گونه ای است که در ابتدا  کل 
شهر در مبحث ناکارآمدی مورد ارزیابی 
وسنجش  قرار می گیرد و سپس بلوک 
کامل،  ناکارآمدی  دارای  که  هایی 

ناکارآمدی زیاد و نسبتا زیاد باشند مورد 
تصویب قرار می گیرند. 

ساخت:  نشان  خاطر  رهگشای 
مساحت  محدوده های بازآفرینی تعیین 
گرفتن  نظر  در  با  طرح   این  در  شده 
محدوده تاریخی مصوب شهر آمل یک 
هزار و 131هکتار  وشامل ۲۰ محدوده 
می باشد که این رقم  حدود ۴۰ درصد از 
محدوده شهر آمل را شامل می شود که 
از لحاظ نوع شاخص و شدت ناکارآمدی 

ها متفاوت است. 
سند  تهیه  ز  ا همچنین  وی 
خبر  مذکور  طرح  بر  منطبق  بازآفرینی 
و   ها  سیاست  راهبردها،  افزود:  و  داد 
اولویت های اجرایی توسط کارشناسان 

این این اداره کل تنظیم و طبقه بندی 
شده و دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی 
شهرستان بر اساس همین طرح، پروژه 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  های 
 15 الی   ۲ زمانی  بازه  طی  را  کالبدی 

ساله در دستور کار قرار دهند.
 در پایان رهگشای با تاکید بر این 
موضوع که سند بازآفرینی، استراژی و 
نقشه راه همه دستگاه های اجرایی در 
محدوده هدف می باشد ابراز امیدواری 
کرد که دستگاه ها با هم افزایی و نگاه 
 3۰ تخصیص  با  همچنین   و  توامان 
درصد از  اعتبارات به  اینگونه محدوده 
از  رفت  برون  راستای  در  بتوانند  ها،  

مشکالت،گام های مهمی بردارند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران خبر داد: 

 طرح شناسایی محالت و محدوده های هدف بازآفرینی شهر آمل تصویب شد

بسیج  مقاومت  پایگاه  میزخدمت 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  نور 
سمنان در روستای مومن آباد شهرستان 

سرخه برپا شد.
طرح  راستای  در  که  برنامه  این 
به چهره  ارتباط چهره  و  های جهادی 
شماری  شد،  برگزار  مسئوالن  و  مردم 
از اهالی روستای مومن آباد و اعضای 
و  مسائل  روستا،  این  اسالمی  شورای 
مشکالت خود را در حوزه برق مطرح 
تقاضاها  به  الزم  پاسخگویی  و  نموده 

انجام شد.
 1۲ برق  تامین  است:  گفتنی 
روستای  دامداران  خیابان  دامداری 
های  پایه  جایی  به  جا  آباد،  مومن 
درمیان  پنج هکتاری، یک  زمین  برق 
حذف  بلوارها،  معابر  روشنایی  شدن 
صورت حساب برق مصرفی، روشنایی 
ورودی و پل زیرگذر مومن آباد و نحوه 
پرداخت خسارت لوازم برقی، از جمله 
موارد مطروحه توسط حاضرین در این 
و  سواالت  کلیه  به  که  است  برنامه 

ابهامات پاسخگویی شد.
برنامه،  این  در  شود:  می  یادآور 

رضا علی اصغری، معاون برنامه ریزی 
و مهندسی، حمید نظری، معاون مالی و 
پشتیبانی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 

نور، محمد گارنگی، مدیر دفتر حراست، 
روابط  دفتر  مدیر  همتی،  بوالفضل  ا
عمومی، مهدی پاک طینت، سرپرست 

سرخه،  شهرستان  برق  توزیع  مدیریت 
جهت امر بررسی و رسیدگی به مسائل 

و مشکالت مطروحه حضور داشتند.

برگزاری میزخدمت شرکت توزیع برق استان سمنان در روستای مومن آباد

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

شهرستان مربوطه برگزار شد.در این جلسه که پس از بازدید 
از چندین پروژه عمرانی این شهرستان برگزار شد، ضرورت 
رفع تمامی موانع بر سر راه تولیدبا استفاده از راهکارهای 
قانونی تاکید شد.مدیرکل راه وشهرسازی گیالن نیزدراین 
جلسه با اشاره به کمربندی درحال احداث این شهرگفت: 
این پروژه 13۰۰ متر طول داردکه در صورت تکمیل واتصال 

به محوراصلی سراوان -سنگر-سیاهکل مشکالت ترافیک 
داخل شهرسیاهکل مرتفع می گردد.

وی افزود:برای تکمیل این طرح به انضمام ساخت پل 
حاشیه ان بالغ بر 1۲۰ میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم 
با همکاری شهرداری سیاهکل وتهیه مصالح موردنیاز، این 

پروژه در اسرع وقت به اتمام برسد.

حذف ترافیک شهرسیاهکل با اتصال کمربندی این شهر به محوراصلی سراوان- سنگر- سیاهکل
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

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

مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب و کار

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

فصل دوم: اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی

2.3 شناسایی مسائل اخالقی
هدف یادگیری

1. شناسایی مسائل اخالقی که ممکن است در کسب و کار بوجود 
آید و تحقق اهداف رفتار غیر اخالقی را تحلیل کنید.

اشتباه نکنید: هنگامی که وارد دنیای کسب و کار می شوید، در 
موقعیت هایی قرار می گیرید که باید رفتار مناسب را انتخاب کنید. مثال 

چطور می توان به سواالت زیر پاسخ داد؟
• آیا می توانید یک جفت بلیط ورزشی از یک تامین کننده بپذیرید؟

• آیا می توانم از لوازم برادر من از لوازم اداری خرید کنم؟
به مرکز جامعه  مالی شرکت  است که کمک های  مناسب  آیا   •

محلی من اهدا شود؟
• اگر متوجه شوم که دوست دارد اخراج شود، آیا می توانم به او 

هشدار بدهم؟
• آیا باید در مورد کیفیت کاالهای فروش من دروغ بگویم؟

در  را  تلفنی  های  تماس  و  های شخصی  ایمیل  توانم  می  آیا   •
محل کار خود بگیرم؟

• اگر متوجه شوم که یک همکاران مرتکب تقلب می شوند، چه 
کاری انجام دهم؟

بدیهی است که انواع موقعیت ها متنوع و متنوع هستند. خوشبختانه 
ما می توانیم آنها را به چند دسته اصلی تقسیم کنیم: رشوه، درگیری های 
منافع، درگیری های وفاداری، مسائل صداقت و صداقت و سوت زدن. 

بیایید کمی بیشتر در هر یک از این دسته ها نگاه کنیم.

رشوه در برابر هدیه
در کسب و کار غیر معمول نیست که هدایای کوچک قدردانی را 
پرداخت و دریافت کنید. اما وقتی یک هدیه غیر قابل قبول است؟ وقتی 
واقعا رشوه است؟ اگر خوب است که هدیه را در یک تعطیالت به یک 
این نوع هدیه مناسب است؟ اگر شرکت  آیا  مشتری شرکتی بفرستید، 
شما در تالش برای به دست آوردن یک قرارداد بزرگ باشد، آیا هدیه 
ای به تصمیم گیرنده اصلی ارسال می شود؟ اگر درست باشد دعوت یک 
آشنایی تجاری به شام یا یک بازی توپ، آیا این هم درست است که 

یک فرد را به یک بیکاری کامل پرداخت می کند؟
اغلب یک خط بین هدیه و رشوه وجود دارد. سؤاالتی که ما فقط 
از آن خواسته شده است، ممکن است در طراحی آن کمک کنیم، زیرا 
هزینه  میدهد:  افزایش  را  کلیدی  مسائل  تفسیر ژست،  نحوه  تعیین  در 
مورد، زمان هدیه، نوع هدیه و ارتباط بین گیرنده و گیرنده اگر در انتها 
هستید، ایده خوبی است که هر موردی را که بیش از حد سخاوتمندانه 
یا به منظور تاثیر بر تصمیم گیری است، رد کنید. اما چون قبول هدیه 
حتی ممکن است قوانین شرکت را نقض کند، بهتر است مشاوره در مورد 

سیاست شرکت باشد.
به عنوان مثال، »بیانیه اخالق کسب و کار« JCPenney می 
گوید که کارکنان نمی توانند هدایای نقدی یا هدایای غیرقابل پرداخت 
را بجز کسانی که ارزش کمتر از 5۰ دالر دارند و به طور کلی توسط 
اهدا کننده برای اهداف تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد. کارکنان 
می توانند در فعالیت های پرداخت شده برای کسب و کار شرکت کنند، 
اما سایر اشکال سرگرمی مانند رویدادهای ورزشی و گشت و گذار تنها 
در صورتی قابل قبول است که کارکنان Penney برای مقابله با آن 
اقدام کنند. سفرهای چند روزه تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شوند 

.)۲۰۰6 ،.JCPenney Co(

تضاد عالقه
اعمال  بین  باید  افراد  که  زمانی  دهد  می  رخ  منافعی  مناقشات 
اقداماتی را که منافع شخصی خود را در برابر منافع دیگران ترجیح می 
دهند یا اقداماتی را انجام دهند، انتخاب کنند. برای مثال، یک درگیری 
ممکن است وجود داشته باشد، زمانی که منافع کارمند خود منافع یا منافع 
ذینفعان شرکت )مدیریت، مشتریان، صاحبان( را تحت تاثیر قرار می دهند 
یا ممکن است با آن مواجه شوند. بیایید بگوئیم که شما برای یک شرکت 
با یک قرارداد کار می کنید تا رویدادها را در کالج خود بگذرانید و دایی 
شما یک نانوایی محلی داشته باشد. بدیهی است، این وضعیت می تواند 
منازعه ای را ایجاد کند )یا حداقل ظاهر یک آن را ایجاد کند که، به هر 
ناهار  برای  حال، یک مشکل است(. هنگامی که شما برای تهیه دسر 
را به  دعوت میشوید، ممکن است وسوسه شوید که کسب و کار شما 
عنوان دایی خود انجام دهید حتی اگر آن را در بهترین کیفیت شرکت 

پذیرایی که برای شما کار می کنید نیست.
به  را  خود  اتصال  باید  احتماال  شما  دهید؟  انجام  باید  کاری  چه 
تا  دهد  ترتیب  را  چیزها  میتواند  آن  از  پس  که  کنید،  افشا  خود  رئیس 
منافع شخصی شما با شرکت نباشد. مثال شما ممکن است موافقت کنید 
که اگر شما سفارش داده شده برای سفارش محصوالت مانند آنچه که 
عمو خود را ساخته است، شما ملزم به یافتن یکی دیگر از تامین کننده 
است. یا رئیس شما ممکن است اطمینان حاصل کند که شخص دیگری 

محصوالت نانوایی را تهیه می کند.
اطالعات  از  نباید  کارمند  یک  که  است  معنی  بدین  اصل  همان 
شخصی  مالی  سود  برای  شخصی  کارفرمای  یک  مورد  در  خصوصی 
استفاده کند. بگو بیایید از همکاران خود در شرکت داروسازی خود یاد 
جانبی  عوارض  دلیل  به  آن  سودآورترین  داروهای  از  یکی  که  بگیرید 
خطرناکی از بازار خارج خواهد شد. فراخوان به شدت به عملکرد مالی 
شرکت آسیب می رساند و باعث می شود که قیمت سهام آن کاهش 
یابد. قبل از اینکه اخبار عمومی شود، تمام سهام خود را در این شرکت 
به فروش می رسانید. چیزی که شما انجام داده اید، صرفا غیر اخالقی 
این به معنی تجارت داخلی است، غیرقانونی است، و شما می  نیست: 

توانید برای آن زندانی شوید.

مناقشات وفاداری
گاهی اوقات شما خود را در ارتباط بین وفاداری به کارفرمای خود 
و یا به یک دوست یا عضو خانواده متهم می کنید. شاید شما فقط متوجه 
شده اید که یک همکار، یک دوست شما، از کار خود کم می شود. شما 
همچنین می دانید که او و همسرش در حال آماده شدن برای خرید یک 
خانه در نزدیکی ستاد شرکت هستند. از دیدگاه کار، می دانید که نباید 
اطالعات را افشا کنید. با این حال، از دیدگاه دوستی، شما احساس می 
کنید که وظیفه شما است که به دوستتان بگویید. آیا او نمی تواند به شما 
بگوید که وضعیت در حال تغییر است؟ پس چه کار میکنی؟ به عنوان 
وسوسه انگیز است که به وفادار به دوست شما باشد، شما نباید. به عنوان 
یک کارمند، مسئولیت اصلی شما به کارفرمای شماست. شما ممکن است 
قادر به حل معضل خود را با متقاعد کردن یک مدیر با اختیارات مناسب به 
دوست خود بگویید اخبار بد قبل از آن که سپرده خود را قرار داده است.

مسائل مربوط به صداقت و صداقت
سرمایه گذار سرمایه گذار وارن بافت یک بار به یک گروه از دانش 

آموزان کسب و کار به شرح زیر است:
»من نمی توانم به شما بگویم که صداقت بهترین سیاست است. 
من نمی توانم به شما بگویم که اگر شما با صداقت و صداقت کامل رفتار 
کنید، کسی جایی رفتار دیگری نخواهد کرد و پول بیشتری به دست می 

آورد. اما صداقت یک سیاست خوب است. شما خوب کار میکنید، به خوبی 
در شب بخوابید و در مورد مثالهایی که برای همکارانتان و دیگر افرادی 
 Gostick(» که برای شما مهم هستند، احساس خوبی خواهید داشت

.)۲۰۰3 ،& Telford
اگر شما برای یک شرکت کار می کنید که برای کارکنان خود کار 
می کند، صرفا مطیع قانون و پیروی از مقررات داخلی است، ممکن است 
فکر کنید که در حال حرکت است. اگر از شما خواسته شود مشتریان را 
نسبت به کیفیت یا ارزش محصول خود فریب دهید، در محیط اخالقی 

ناسالم هستید.

در مورد این داستان فکر کنید:
»آشپز دو قورباغه را در یک گلدان از آب گرم سوپ قرار داده است. 
اولین قورباغه پیاز را بوی داده، خطر را به رسمیت شناخت و بالفاصله پرید. 
قورباغه دوم تردید کرد: آب احساس خوبی داشت و تصمیم گرفت برای 
یک دقیقه باقی بماند و استراحت کند. پس از همه، او همیشه می تواند 
از زمانی که همه چیز خیلی داغ است )بنابراین صحبت می کند( پرش. با 
این وجود، آب شدیدتر شد، اما قورباغه با آن سازگار بود، و تغییرات را به 
سختی متوجه می کرد. پیش از این، البته، او اصلی ترین عنصر در سوپ 

.)۲۰۰3 ،Gostick & Telford(« قورباغه بود
بنابراین، اخالق داستان چیست؟ در یک محیط سمی اخالقی قرار 
نگیرید و یک بار در یک زمان، یکپارچگی خود را از دست می دهید؛ قبل از 
اینکه آب بیش از حد گرم شود و گزینه های شما تبخیر شود، بیرون بیایید.

خوشبختانه، چند قاعده کلی شما می تواند شما را هدایت کند. ما 
آنها را در شکل ۲.۴ »چگونگی حفظ صحیح و صحیح« خالصه کردیم.

شکل ۲.۴ نحوه حفظ صحیح و صحیح

سوت سقوط
وینسون  بتی  سوءتفاهمهای  کردیم،  مشاهده  که  همانطور 
چشم  آنها  نشد.  یافت  وفور  به   WorldCom در  همدستانش  و 
Cynthia Cooper، مدیر شرکت حسابرسی داخلی را دیدند. کوپر، 
البته، می توانست راه دیگری را در نظر بگیرد، اما به جای آن، شجاعت 
را به عنوان یک سوت زدن - فردی که رفتار غیر قانونی یا غیر اخالقی 
در یک سازمان را مطرح می کرد فراگرفت. کوپر به مانند وینسون در 
حسابداری در ایالت می سی سی پی تحصیل کرده و کارمند متعهد و 
کارآمد بوده است. با این حال، بر خالف وینسون، او توسط رئیس خود، 
CFO اسکات سالیوان، مورد انتقاد قرار گرفت. در واقع، او سعی کرده بود 
نه تنها سولیوان، بلکه حسابرسان شرکت حسابداری بزرگ آرتور اندرسن را 
نیز بگوید که مشکلی با کتاب های WorldCom وجود دارد. حسابرسان 
هشدارهایش را رد کردند و هنگامي که سولیوان خشمگین به او گفت 
که موضوع را رها کند، او شروع به پاک کردن دفتر او کرد. اما او تسلیم 
نشد. او و تیم او هر شب در دسامبر کار می کردند و تحقیقات گسترده و 
محرمانه انجام می دادند. دو ماه بعد، کوپر مدرکی داشت تا به سالیوان 
منتقل شود، که یک بار دیگر به او گفت که مجددا به آنجا بازگردد. با 
این حال او دوباره به او ایستاد و با وجودی که عواقب برای همکاران 
WorldCom خود را پشیمان کرد، وی این طرح را به هیئت مدیره 
شرکت گزارش داد. در طی چند روز، سولیوان اخراج شد و بزرگترین تقلب 

در تاریخ حسابداری عمومی شد.
در نتیجه اقدامات کوپر، مدیران اجرایی درباره وضعیت مالی شرکت 
توضیح دادند. توطئه تقلب به پایان رسید و با وجودی که افشای عمومی 
مشکالت WorldCom منجر به کاهش شدید قیمت سهام و اخراج 
کارکنان شد، زیان سرمایه گذاران و کارکنان بدون مداخله کوپر بیشتر شد.

اگر چه کوپر کار درستی را انجام داد، این تجربه دقیقا خوشحال 
نبود. بسیاری از مردم اقدام او را تحسین کردند، اما بسیاری از همکاران 
او را نادیده گرفتند؛ برخی حتی او را به خاطر مشکالت شرکت سوگند 
خوردند. او هیچ وقت از مدیر اجرایی ارشد در WorldCom تقدیر نکرده 
است. پنج ماه پس از آنکه کالهبرداری عمومی صورت گرفت، مدیر عامل 
جدید مایکل کاپالس، آنچه را که از نیروی انسانی رنج برده بود، مالقات 
کرد تا آنها را در آینده در مورد این شرکت صحبت کند. تیم مدیریت 
ارشد مرحله را به مرحله اجرا گذاشت و مخاطبان را در یک بازجویی از 
»اگر شما خوشحال است و شما آن را می دانید، دست های خود را باال 

.)۲۰۰3 ،Gostick & Telford( ببرید!« سینتیا کوپر دعوت نشد
سوت زدن اغلب به معنای خودکشی حرفه ای است. یک نظرسنجی 
از دو صد خبرنگار که توسط مرکز ملی نابینایان انجام شد، دریافتند که 
 Center of( نیمی از آنها برای خنثی کردن سوت زدن اخراج شده اند
کار  به  که  کسانی  حتی   .)۲۰۰۲  ،Whistleblower National
خود ادامه می دهند، پیامدهای دردناکی را تجربه می کنند. تا زمانی که 
آنها باقی بمانند، بعضی از آنها با آنها برخورد می کنند )همانطور که یک 
سوت بادکنک آن را می گذارد( »مانند اسکرن ها در یک پیک نیک«؛ 
 Dwyer et( اگر آنها ترک کنند، آنها اغلب در صنعت مشغول به کارند
al.، ۲۰۰۲(. در یک یادداشت مثبت، قانون Sarbanes-Oxley سال 

۲۰۰۲ وجود دارد که از قانون فدرال محافظت می کند.
پشیمان  داد  انجام  او  که  آنچه  از  بخشی  خود  برای  کوپر  سینتیا 
نیست. همانطور که وی به یک گروه از دانشجویان در ایالت می سی 
سی پی گفت: »تالش کنید که به فردی افتخار و یکپارچه. اجازه ندهید 
که تحت فشار قرار گیرد. آنچه را که می دانید درست است حتی اگر 
ممکن است یک قیمت باشد که باید پرداخت شود »)والر، ۲۰۰3(. اگر 
شرکت شما به کارمندان میگوید هر کاری را که الزم است انجام دهد، 
پاکت را فشار می دهد، به روش دیگری نگاه کنید و »مطمئن باشید که 
انتخاب دارید: همراه با سیاست،  تعداد ما را جمع می کنیم«، شما سه 
سعی کنید همه چیز را تغییر دهید یا ترک کنید. اگر یکپارچگی شخصی 

 Gostick &( شما بخشی از معادله باشد، احتماال به دو انتخاب قبلی
Telford، ۲۰۰3( بستگی دارد.

رد رژیم
علیرغم تمام استدالل های خوبی که به نفع انجام کارهای درست 
است، چرا بسیاری از افراد معقول به طور غریزی عمل می کنند )حداقل 
در موارد خاص(؟ چرا مردم خوب انتخاب های بدی می کنند؟ بر اساس 
یک مطالعه، چهار توجیه عادی برای توجیه رفتارهای سوء رفتار وجود 

)۲۰۰3 ،Gellerman( :دارد
1. رفتار من واقعا غیر قانونی یا غیرمنطقی نیست. موگرینی سعی 
را  اگر آن  را متقاعد کنند که یک عمل خوب است  می کند خودشان 
کامال غیرقانونی یا آشکارا غیر اخالقی نیست. آنها تمایل به فعالیت در 
یک منطقه خاکستری دارند که در آن شواهدی روشن نیست که این 

عمل اشتباه است.
۲. اقدام من در بهترین منافع هر کس است. بعضی از عقل گرایان 
این معامله  دانم که دروغ می گوییم که  به خود می گویند: »من می 
را  انجام می دهد و حساب های زیادی  را  این کار  اما  انجام دهیم،  را 
پرداخت می کند.« آنها خود را متقاعد می کنند که انتظار می رود که به 
روش خاصی عمل کنند، فراموش کردن والدین کالسیک درباره پریدن 
 Gostick( از یک صخره فقط به این دلیل که دوستان شما هستند

.)۲۰۰3 ،& Telford
3. هیچ کس متوجه آنچه انجام نداده است. در این جا، خودپنداری 
می آید به »اگر من گرفتار نیست، آیا من واقعا آن را انجام دهید؟« پاسخ 
بله است. یک راه ساده برای جلوگیری از تحقق این عقالنیت وجود دارد: 

همیشه به همان اندازه که شما تماشا میکنید عمل کنید.
۴. این شرکت اقدام من را محفوظ خواهد کرد و از من محافظت 
خواهد کرد. این توجیه مبتنی بر اشتباه است. بتی وینسون صادقانه معتقد 
است که اقداماتش برای شرکت خوب بود و بنابراین رئیسش مسئولیت 
کامل را بر عهده خواهد گرفت )همانطور که وعده داده بود(. با این حال، 

هنگامی که او به زندان می رود، او خودش را می گیرد.
به  را مجبور  اگر شما خود  دارد:  قاعده دیگر وجود  اینجا یک  در 
تصمیم گیری منطقی کنید، احتماال یک بد است. با گذشت زمان، شما 

مهارت های تصمیم گیری اخالقی خود را توسعه می دهید.

گیرنده های کلیدی
• وقتی وارد دنیای کسب و کار می شوید، خودتان را در موقعیت 

هایی قرار می دهید که باید رفتار مناسب را انتخاب کنید.
قبول  قابل  هدیه  یک  از  را  رشوه  چگونه  که  بدانید  باید  شما   •

تشخیص دهید.
در  اختالل  ایجاد  موجب  که  کنید  می  ایجاد  را  شرایطی  شما   •
موقعیت های مورد عالقه می شوند که در آن شما باید بین اقداماتی را 
که باعث عالقه شخصی و عمل شما می شود را انتخاب کنید که منافع 

دیگران را ترویج می دهد.
• گاهی الزم است بین وفاداری به کارفرمای خود و وفاداری به 

یک دوست یا عضو خانواده انتخاب کنید.
• در کسب و کار، به عنوان در تمام جنبه های زندگی خود، شما 

باید با صداقت و صداقت عمل می کنند.
• در برخی مواقع در حرفه شما ممکن است از سوی دیگران به 
اشتباه آگاه شوید و باید تصمیمی بگیرید که آیا این حادثه را گزارش کنید 
و به یک سوت بادکننده تبدیل شوید - فردی که رفتار غیر قانونی یا غیر 

اخالقی را در یک سازمان نشان می دهد.
• با وجود تمام استدالل های خوب برای انجام کار درست، بعضی 
از بازرگانان هنوز بی پروا )حداقل بارها( عمل می کنند. گاهی اوقات آنها 

برای تحقق رفتار خود از یکی از موارد زیر استفاده می کنند:
1. رفتار واقعا غیرقانونی یا غیرمنطقی نیست.

۲. این اقدام در راستای منافع همه است.
3. هیچ کس متوجه آنچه انجام نداده است.

۴. این شرکت اقدام من را محفوظ خواهد کرد و از من محافظت 
خواهد کرد.

تمرینات
)AACSB 1. )تجزیه و تحلیل

هر مجلهی دسامبر، مجله پوشش خود را به فردی که بزرگترین تاثیر 
را در جهان در آن سال داشته است اختصاص می دهد. انتخاب سال ۲۰۰۲ 
یک شخص نبود، اما سه نفر: سینتیا کوپر )WorldCom(، کولین روولی 
)FBI( و Sherron Watkins )Enron( بودند. همه سه نفر بودند. 
 WorldCom را در معرض تقلب در Cynthia Cooper ما شجاع
در این فصل مینامیم، اما داستانهای دو سوتفور دیگر نیز ارزشمند هستند. 
http://www.time.com/time/( بروید Time.com به وبسایت
html.۰،9171،1۰۰3988،۰۰/magazine/article( و یک داستان 
 Time.com Web را بخوانید یا از Rowley ارسال شده در مورد
http://www.time.com/time/magazine/( بازدید کنید سایت

html.۰،9171،1۰۰399۲،۰۰/article( و یک داستان ارسال شده در 
مورد واتکینز را بخوانید. سپس به سواالت زیر پاسخ دهید:

• چه سوءتفاهم را در معرض سوپاپ نفوذ قرار دادید؟
• وقتی سوت زد، چه اتفاقی افتاد؟ آیا او تالفی کرد؟

• آیا او درست کار کرد؟ آیا سوت را می شکند؟ چرا و چرا نه؟
)AACSB ۲. )تجزیه و تحلیل

شما یک شرکت مالیاتی تهیه کرده اید که دارای 1۰ کارمند است 
که درآمد مالیاتی را تهیه می کنند. در راه رفتن در اطراف دفتر، متوجه 
می شوید که چندین نفر از کارکنان شما زمان زیادی را صرف استفاده 
شخصی از رایانه های خود، چک کردن ایمیل های شخصی و یا خرید 
آنالین می کنند. پس از انجام جستجوی اینترنتی روی نظارت بر کامپیوتر 
کارفرمایان، به این سؤاالت پاسخ دهید: آیا کارکنان شما برای استفاده 
از کامپیوترهای کاری خود برای فعالیتهای شخصی غیرممکن هستند؟ 
آیا برای نظارت بر استفاده از رایانه اخالقی است؟ آیا شما حق قانونی 
برای انجام این کار دارید؟ اگر تصمیم به نظارت بر استفاده از کامپیوتر در 
آینده دارید، چه قواعدی را انجام می دهید و چگونه آنها را اجرا می کنید؟

2.4 رویکرد سازمانی به اخالق
هدف یادگیری

1. تعیین اقداماتی که مدیران می توانند برای ایجاد و حفظ سازمان 
های اخالقی انجام دهند.

مورد  در  نیز  این  است؛  فردی  رفتار  از یک موضوع  بیش  اخالق 
های  ارزش  مبنای  بر  صرفا  کارکنان  اقدامات  است.  سازمانی  رفتار 
شخصی نیستند: آنها تحت تأثیر سایر اعضای سازمان، از مدیران ارشد 
و سرپرستان به همکاران و زیردستان قرار می گیرند. چگونه شرکتهای 
اخالقی ایجاد و پایدار می شوند؟ در این بخش، ما برخی از معقول ترین 

پاسخ های این سوال را بررسی خواهیم کرد.

رهبری اخالقی
سازمان ها دارای فرهنگ های منحصر به فرد هستند - راه هایی 
برای انجام کارهایی که از طریق ارزش ها و باورهای مشترک به وجود 
می آیند. فرهنگ سازمان به شدت تحت تاثیر مدیران اجرایی است که 
به اعضای سازمان می گوید رفتار قابل قبول در نظر گرفته شده است 

و اگر نقض می شود، چه اتفاقی می افتد. در تئوری، تن تنظیم شده در 
باالی سازمان، رفتار اخالقی را ارتقاء می دهد، اما گاهی اوقات )همانطور 

که در انرون( این کار را نمی کند.
Enron پس از فروپاشی ناگهانی خود، یک رشد اقتصادی در هر 
هزینه ای را که توسط مدیران ارشد شرکت تعریف شده بود، تقویت کرد. 
یکی از کارکنان گفت: »همه چیز در مورد گرفتن سود بوده است و بعدا 
نگران جزئیات است. سیستم انرون فقط برای فساد رسیده است. »همراه 
با فشار بی وقفه برای تولید درآمد و یا حداقل به نظر می رسد که شما 
آن را تولید می کنید - آب و هوایی بود که کارمندان را از سوء استفاده از 
ابزارهایی که آنها قصد انجام آن را داشتند را مورد پرسش قرار داد. ممکن 
است شانس مردم برای صحبت کردن وجود داشته باشد، اما هیچکس 
آن را انجام نداده است. »من فکر نمی کنم کسی شروع به ساختن یک 
برنامه برای فرار از شرکت«، نشان می دهد یکی دیگر از کارکنان سابق. 
اما  راست،  به سمت  رسید شروع  می  نظر  به   Enron در  چیز  »همه 
در جایی چیزی تضعیف شده است. ذهنیت مردم از تمرکز بر آینده ی 
)۲۰۰۲ ،Fowler( »شرکت تا »اجازه دهید امروز این کار را انجام دهیم

اصول اخالقی رهبری
رهبران باید در مورد سیاست های اخالقی و انتظارات در ارتباط 
دائمی با زیردستان نگه داشته شوند. آنها باید برای کمک به کارکنان 
را تشویق  آنها  باشند و  شناسایی و حل مشکالت اخالقی در دسترس 
کنند تا نگرانی ها را پیش ببرند. آنها مسئول به حداقل رساندن فرصت 
هایی برای سوءاستفاده و اعمال کنترل الزم برای اجرای سیاست های 
شرکت هستند. آنها همچنین باید خود را به عنوان الگوهای نقش در نظر 
بگیرند. وابستگاران به ناظران خود نگاه می کنند تا سیاست ها و شیوه 
های رفتار اخالقی را تبادل نظر کنند و به عنوان یک قاعده، اقدامات با 
صدای بلند تر از کلمات بیان می شود: اگر مدیران اخالقی رفتار کنند، 

شاغالن احتماال همین کار را انجام می دهند.
 Martin در  ارشد  مدیریت  که  است  پیامی  همان  دقیقا  این 
اعضای  به  مارتین(  الکهید  از  بخشی  حاضر  حال  )در   Marietta
سازمان خود ارسال می کند. یکی از تولید کننده های اصلی سازه های 
ساختمانی، شرکت در آن زمان در یک رقابت شدید رقابت بر سر قرارداد 
بزرگ مشغول بود. از آنجایی که هر دو مارتین ماریاتا و رقیب اصلی او 
رسید.  کمتری  پیشنهاد  به  کار  این  بودند،  کار  این  انجام  شرایط  واجد 
 Martin Marietta چند روز قبل از اعالم قیمت ها، یک بسته به
فرستاده شد که حاوی یک کپی از ورق پیشنهاد رقیب )احتماال از یک 
کارمند ناراضی در تالش برای خرابکاری تالش های کارفرمای خود(. 
قیمت پیشنهاد پایین تر از Martin Marietta بود. در نمایش ستون 
فقرات اخالقی، مدیران بالفاصله پاکت را به دولت می فرستادند و رقیب 
را مطلع می کردند. نه، آنها در این مدت پیشنهاد خود را تغییر ندادند، و 
نه، آنها این کار را نکردند. همه آنها یک فرصت برای ارسال یک پیام 

واضح به کل سازمان )آگوستین، ۲۰۰6( بود.
به همین ترتیب، رهبران باید تمایل دارند که مسئوالن را به خاطر 
رفتار آنها مسئول و اقدامات مناسب انجام دهند. پاسخ به رفتار غیر اخالقی 
باید سریع و قاطع باشد. یکی از مدیران شرکت بزرگ متوجه شد که برخی 
از کارکنانش »غواصی کردن« در سطل زباله در خارج از یک رنکینگ 
هستند )به این معنی که آنها برای اطالعاتی که به آنها مزیت رقابتی می 
دهند، غرق شده اند(. مدیر عملیات جاسوسی دوست شخصی مدیرعامل 
بود، اما او بالفاصله اخراج شد، همانطور که »کارگران« او بود. مدیرعامل 
بعد از آن رقیب خود را در مورد سرمایه گذاری اعالم کرد و تمامی مواد 
جمع آوری شده را بازگرداند. همانند مدیران برتر مارتین ماریاتا، این قوه 
مجریه پیامی واضح برای مردم در سازمان خود ارسال کرد: یعنی انحراف 

از رفتار پذیرفته شده تحمل نخواهد شد )آستین، ۲۰۰6(.
همیشه امکان ارسال پیام غلط وجود دارد. در ماه اوت سال ۲۰۰۴، 
روزنامه های سراسر کشور یک سروصدای خبری با عنوان »مدیر عامل 
محکوم به دست آورد ۲.5 ملیون دالر حقوق در حالی که زمان خود را 
در اختیار داشت« منتشر شد. خوانندگان عالقه مند دریافتند که هیئت 
مدیره Fog Cutter Capital Group موافقت کرده اند که مدیر 
عامل اندرو ویورهورن )و پاداش او را دریافت می کند(، در حالی که او 
مدت هجده ماه در زندان فدرال را برای رشوه خواری خدمت کرده است، 
ادعا می کند که مالیات های دروغین را ثبت می کند و کارفرمای قبلی 
خود را خراب می کند )از آن 16۰ میلیون دالر نیز قرض گرفته است(. به 
گفته هیئت مدیره، آنها نمی توانند یک مرد توانایی Wiederhorn را 
 TheStreet.com »The از دست بدهند. تمام قسمت ها در لیست
پایان  به  هفته«  این  استریت  وال  در   Five Dumbest Things

)۲۰۰6 ،McCall( .رسید

تسریع قوانین
در پاسخ به نگرانی اخیر از رسوایی های شرکت ها، شرکت های 
بزرگ تر اقدامات دیگری را برای تشویق کارکنان به رفتار با توجه به 
استانداردهای خاص و گزارش دادن اشتباه انجام داده اند. حتی شرکت 
هایی با اعتبار عالی برای یکپارچگی تالش های خود را افزایش داده اند.

کدهای رفتاری
ها  شرکت  از  بسیاری  مانند  اکنون  هم   Hershey Foods
دارای کد رسمی رفتار است: یک سند که توصیف اصول و دستورالعمل 
هایی است که همه کارکنان باید در طول تمام فعالیت های مرتبط با 
کار انجام دهند. این در اینترانت شرکت و به صورت چاپی موجود است 
و برای اطمینان از این که همه آن را درک می کنند، این شرکت برنامه 
آموزشی ارائه می دهد. کد هیرشی موضوعاتی مانند استفاده از منابع مالی 
و منابع مالی شرکت، مناقشه منافع و حفاظت از اطالعات اختصاصی را 
پوشش می دهد. این توضیح می دهد که چگونه کد اجرا خواهد شد، 
می  تشویق  را  کارکنان  این  شود.  نمی  نقض  تحقق  اینکه  بر  تاکید  با 
کند تا گزارش تخلف را ارائه کنند و دستورالعمل هایی را برای گزارش 
دادن به نقض ها )که در پوسترها نمایش داده می شود و بر روی کارت 
های اندازه کیف پولی چاپ شده( فراهم می کند. گزارش می تواند هر 
چند خط مشکوک، توسط پست الکترونیکی، یا به طور منظم؛ آنها می 
توانند ناشناس باشند و انتقامجویی نیز نقض جدی سیاست شرکت است 

.)۲۰۰6 ،Hershey Foods(

گیرنده های کلیدی
• اخالق بیش از یک موضوع رفتار فردی است؛ این نیز در مورد 
رفتار سازمانی است. اقدامات کارکنان صرفا بر مبنای ارزشهای شخصی 

نیستند آنها نیز تحت تأثیر دیگر اعضای سازمان قرار دارند.
• سازمان ها فرهنگ های منحصر به فرد دارند - راه هایی برای 
انجام کارهایی که از طریق ارزش ها و باورهای مشترک به وجود می آیند.
• فرهنگ سازمان به شدت تحت تأثیر مدیران ارشد قرار می گیرد 
که مسئولیت اعطای سازمان به سازمان را می داند، چه رفتار قابل قبول 
در نظر گرفته می شود و در صورتی که نقض شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.
• فرماندهان به عنوان نمونه های نقش رفتار اخالقی به ناظران 
خود نگاه می کنند. اگر مدیران اخالقی عمل کنند، زیردستان احتماال 

همین کار را خواهند کرد.
• کسانی که در موقعیت های رهبری قرار دارند باید مسئولین مسئول 

را برای رفتار خود نگه دارند و اقدامات الزم را انجام دهند.
• بسیاری از سازمان ها یک کد رسمی از رفتار دارند که اصول و 
دستورالعمل هایی را که همه اعضا باید در جریان فعالیت های مربوط به 

شغل توضیح دهند، توصیف می کند.

تمرینات
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شما مدیرعامل شرکتی هستید که تجهیزات گلف، از جمله باشگاه 
ها، کیسه ها و توپ ها را به فروش می رساند. هنگامی که شرکت شما 
شروع شد و فقط تعداد کمی از کارکنان داشت، شما شخصا قادر به نظارت 
بر رفتار کارکنان خود بودید. اما با نیروی کار فعلی شما تقریبا پنجاه سال 
است، وقت آن است که یک کدهای رسمی از رفتار را آماده کنید که در 
آن برخی از قوانینی را که کارکنان باید در انجام فعالیت های مرتبط با 
شغل انجام دهند، تنظیم کنید. به عنوان یک مدل برای کد خودتان، تصمیم 
گرفتید از نحوه رفتار و اخالق کسب و کار Macy استفاده کنید. برای 
http://( مشاهده کد ارسالی خود از انجام کار، به وب سایت شرکت بروید
www.federated-fds.com/investors/governance/
documents/code_of_business_conduct_and_

اما  بود،  Macy›s کامل نخواهد  به عنوان  ethics.pdf(. سند شما 
زمینه های زیر را پوشش می دهد: )1( تضاد منافع؛ )۲( پذیرش هدایا، 
خدمات، یا سرگرمی؛ )3( حفاظت از اطالعات محرمانه؛ )۴( استفاده از 
وجوه شرکت یا دارایی برای اهداف شخصی؛ )5( رقابت عادالنه و اخالقی؛ 
و )6( پایبندی به کد. یک دستورالعمل برای شرکت شما را طراحی کنید.

AACSB( .۲( مهارت های بازتابنده
از کسی که شما را به عنوان رهبر اخالقی در نظر می گیرد فکر 
کنید. این می تواند هر کسی با شما ارتباط برقرار کند - بازرگان، مربی، 
مربی، سیاستمدار یا عضو خانواده. توضیح دهید که چرا اعتقاد دارید فرد 

در رهبری خود اخالقی است؟

2.5 مسئولیت اجتماعی شرکتی
هدف یادگیری

1. تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها و توضیح دهید که سازمان 
ها به ذینفعان خود مسئول هستند.

سازمان  یک  که  است  رویکردی  به  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 
در زمان تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی، اخالقی و اجتماعی، در 
تعادل مسئولیت های خود نسبت به سهامداران مختلف، اشاره می کند. 
اجتماعی خود  به مسئولیت های  باعث می شود شرکت ها  چه چیزی 
مسئولیت اجتماعی داشته باشند؟ ما امیدواریم که این کار به این دلیل 
است که آنها می خواهند کار درست انجام دهند و برای بسیاری از شرکت 
ها »انجام کار درست« یک انگیزه کلیدی است. واقعیت این است که 
اغلب دشوار است بدانیم که چه چیزی درست است: آنچه برای یک گروه 
ذینفع »حق« است، لزوما به همان اندازه درست نیست. با این حال، یک 
چیز کامال مشخص است: شرکت ها امروزه به استانداردهای باالتر از 
هر زمان دیگری احتیاج دارند. مصرف کنندگان و گروه های دیگر نه 
تنها کیفیت و قیمت محصوالت شرکت بلکه شخصیت آن را در نظر می 
گیرند. اگر گروه های بیشماری از یک شرکت به عنوان یک شهروند 
شرکتی ضعیف دیدند، زمان بیشتری را جذب کارکنان واجد شرایط، پیدا 
کردن سرمایه گذاران و فروش محصوالت خود خواهند کرد. در مقابل، 

شهروندان سازمانی خوب، در تمام این زمینه ها موفق تر هستند.
بر  را  مسئولیت شرکت  مدل  ۲.6 »شهروند شرکتی« یک  شکل 
اساس روابط شرکت با ذینفعان خود ارائه می دهد. در این مدل، تمرکز 
بر مدیران و نه صاحبان - به عنوان مدیران درگیر در تمام این روابط. در 
اینجا مالکان ذینفعانی هستند که سرمایه گذاری ریسک در شرکت را در 
انتظار بازگشت مالی می کنند. سایر ذینفعان عبارتند از کارکنان، تامین 
کنندگان و جوامعی که شرکت در آن فعالیت می کند. طرفداران این مدل 
معتقدند که مشتریان، که شرکت را با درآمد ارائه می دهند، ادعای ویژه 
ای در مورد مدیران دارند. فلش ها نشان می دهد که روابط شرکت ها 
و سهامداران دوطرفه است: همه ذینفعان ادعا می کنند که منابع و بازده 
شرکت وجود دارد، و این کار مدیریت تصمیم گیری است که این ادعاها 

.)۲۰۰3 ،.Baron، D. P( را تعادل می دهد

شکل ۲.6 شهروندی شرکت

 بیایید نگاهی به برخی از راه هایی که شرکت ها در نظر گرفتن 
ادعاهای ذینفعان مختلف »اجتماعی« مسئول باشند.

صاحبان
مالکان در شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. در عوض، افرادی که 
یک شرکت را اداره می کنند مسئولیت افزایش ارزش سرمایه گذاری های 
صاحبان را از طریق عملیات سودآور دارند. مدیران همچنین مسئولیت دارند 
که صاحبان )و همچنین سایر سهامدارانی که دارای منافع مالی هستند، 
مانند اعتباردهندگان و تأمین کنندگان( با اطالعات دقیق و قابل اعتماد 
از  این یکی  ارائه دهند. واضح است که  در مورد عملکرد کسب و کار 
زمینه هایی است که مدیران WorldCom در این کار افتادند. مدیریت 
سطح باال عمدا سهامداران را فریب داده و با ارائه صورتهای مالی جعلی.

مسئولیت های اعتباری
در نهایت، مدیران مسئولیت اعتماد به صاحبان دارند: مسئولیت حفاظت 
از دارایی های شرکت و رسیدگی به وجوه خود را به نحو قابل اعتماد. این 
 ،Tyco و Adelphia مسئولیتی است که توسط مدیران ارشد در هر دو
که همکاران و خانواده آنها عمال غارت دارایی های شرکت را نادیده گرفت، 
برای  مدیران  اعتباری  های  مسئولیت  تحمیل  برای  شد.  گرفته  نادیده 
Sarbanes- صورتهای مالی شرکت و گزارش های حسابداری، قانون

Oxley از ۲۰۰۲ به مدیران اجرایی و CFO ها برای تأیید صحت آنها 
نیاز دارد. این قانون همچنین جریمه های مربوط به افسران، حسابرسان، 
اعضای هیئت مدیره و هرکسی که مرتکب تقلب شده اند، مجازات می کند.

کارکنان
شرکت ها مسئول ارائه کارکنان به مکان های امن و سالم برای 
انواع  و  اذیت جنسی  آزار و  از  کار هستند و همچنین محیط هایی که 
تبعیض آزاد نیستند. آنها همچنین باید حقوق و مزایای مناسب را ارائه 
دهند. در بخش های زیر، نگاهی دقیق تر به هر یک از این زمینه های 

مسئولیت خواهیم داشت.
ادامه دارد
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کمیته فنی فدراسیون بدنسازی تشکیل جلسه داد. 

ملی پوشان برای کاپ آسیا با برگزاری انتخابی معرفی می شوند.
در  ما   خبرنگار  با  گو  و  در گفت  نصیری  فنی محمد  کمیته  رئیس 
خصوص برگزاری این جلسه گفت: در این نشست به بررسی اتفاقات رخ 
داده در مسابقات جهانی اسپانیا پرداختیم و در خصوص برنامه های پیش 
روی تیم ملی بحث و تبادل نظر نمودیم. تمامی اعضای کمیته فنی پیگیر 
وضعیت ملی پوشان بعد از عدم اعزام به مسابقات آسیایی بودند و همچنین 
دغدغه برخی از آن ها را به رییس فدراسیون انتقال دادندرئیس فدراسیون 
هم قول مساعد داد تا برخی مسائل رخ داده بیشتر بررسی شده و ملی پوشان 

آسیایی هم در مسابقات پیش رو در اولویت قرار داشته باشند.
وی در ادامه  با  اشاره به برگزاری مسابقات کاپ آسیا در اسفندماه به 
میزبانی ایران عنوان کرد: قرار شد برای انتخاب ملی پوشان جهت حضور 

در این رقابت ها، مسابقه انتخابی برگزار شود.
نصیری اضافه کرد: بحث بعدی در خصوص برگزاری لیگ پرورش 
اندام بود. در مورد تعداد اوزان و چگونگی برگزاری رقابت ها بررسی هایی 
صورت گرفت. همچنین در خصوص شرح وظایف کمیته فنی هم بحث 
هایی مطرح شد و قرار شد اصالحاتی صورت بگیرد. از سوی دیگر مقرر 
شد بعد از ابالغ آیین نامه مسابقات بین المللی، از طریق روابط بین الملل 
فدراسیون، کمیته فنی در جریان قرار بگیرد تا آیین نامه مسابقات انتخابی 

داخلی بالفاصله تدوین گردد.
وی در پایان گفت: جا دارد از زحمات دکتر نصیرزاده هم تشکر کرده 
و به او خسته نباشید بگوییم که برای اعزام تیم ملی و قهرمانی در جهان 
زحمات زیادی را کشید. همچنین باید قدردان زحمات ملی پوشان باشیم 
که در مسابقات جهانی خوش درخشیدند و بهترین نتیجه را کسب کردند. 
باید از همکارانم در کمیته فنی هم تشکر کنم که با دقت نظر و با سالمت 

نفس بهترین انتخاب ها را انجام دادند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست توسط رییس فدراسیون از اعضای 
کمیته فنی به خاطر تالش های صورت گرفته در ماههای اخیر تقدیر و 

تشکر صورت گرفت.

تهران - تگزاس؛ 
یزدانی و تیلور با حضور مدعی سوم

حسن یزدانی بعد از مدتی استراحت باید خودش را برای یک نبرد جذاب و 
تماشایی در لیگ کشتی آماده کند.

به نظر می رسد سال سخت و پرچالش حسن یزدانی تمامی ندارد. او که به 
فاصله ۲ ماه در المپیک توکیو و مسابقات جهانی نروژ با دو رقیب اصلی خود یعنی 
آرتور نایفونوف و دیوید تیلور کشتی گرفت، حاال باید بعد از مدتی استراحت خودش را 

برای این نبردهای تکراری آماده کند.
نابغه جویباری که با کسب مدال طالی وزن 86 کیلوگرم جهان آن هم با شکست 
دیوید تیلور در فینال اتفاق تلخ فینال توکیو را جبران کرد و با استقبال پرشوری در 
ایران مواجه شد، در یک ماه اخیر به استراحت پرداخته، اما حاال قصد دارد در مرحله 

نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روی تشک برود.
در شرایطی که سه تیم مازندرانی به نیمه نهایی لیگ برتر رسیده اند، حسن 
یزدانی با تیم تازه وارد فوالدین ذوب آمل توافق کرده تا در دو کشتی حساس نیمه 
نهایی و فینال برای آن ها روی تشک برود. قرارداد ستاره کشتی ایران امروز به صورت 

رسمی ثبت خواهد شد.
اما روز گذشته اتفاقی غیرمنتظره و جذاب رخ داد تا حتی حضور حسن یزدانی 
در لیگ برتر داخلی ایران را هم به چالشی جدی برای او تبدیل کند. آرتور نایفونوف، 
دارنده مدال برنز جهان و المپیک در سال ۲۰۲1 که برای حضور در تورنمنت نظامیان 
جهان در تهران حاضر شده بود، با تیم سهند ارس برای شرکت در مرحله نهایی لیگ 

برتر کشتی آزاد به توافق رسید و قرارداد امضا کرد.
علیرضا رضایی، سرمربی تیم سهند ارس که تیمش باید در نیمه نهایی برابر 
فوالدین ذوب آمل به میدان برود، دست به ریسک بزرگی زده و کشتی گیر روسی را 
با مبلغ چند هزار دالر جذب کرده تا در نیمه نهایی وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی را 
با چالش بکشد.در حالی که رقابت در سایر اوزان هم بین این دو تیم جذاب و تماشایی 
است، اما کشتی وزن 86 کیلوگرم با حضور نفر اول و سوم جهان حساس تر از هر 
دیدار دیگری خواهد بود.این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که حسن یزدانی در چند ماه 
اخیر دو بار نایفونوف را در نیمه نهایی المپیک و نیمه نهایی مسابقات جهانی شکست 
داده و قبال هم سابقه شکست این کشتی گیر را داشته است، اما شاید به خاطر نبودن 
او در اوج آمادگی، شرایط این بار برایش سخت تر از گذشته باشد. قطعا نایفونوف 
هم انگیزه های زیادی برای جبران شکست های قبلی خود مقابل یزدانی آن هم در 
تهران خواهد داشت. این کشتی احتماال در حضور تماشاگران ایرانی و در سالن 1۲ 
هزار نفری آزادی روز 18 آذرماه برگزار خواهد شد.از سوی دیگر حسن یزدانی خودش 
را باید برای راند پنجم مبارزه با دیوید تیلور هم آماده کند؛ اتفاقی که ۲1 بهمن ماه 
در تگزاس آمریکا و در جریان دیدار دوستانه تیم های کشتی آزاد ایران و آمریکا رخ 

می دهد. این سال سخت و پرچالش برای ستاره کشتی ایران همچنان ادامه دارد.
****

نایفونوف روس در لیگ کشتی ایران
»آرتور نایفونوف« یکی از حریفان اصلی »حسن یزدانی« در سال های اخیر به 

تیم داروسازی سهند ارس در لیگ کشتی آزاد ایران پیوست.
آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز جهان و المپیک در سال ۲۰۲1 که برای حضور 
در تورنمنت نظامیان جهان در تهران حاضر شده بود، با تیم داروسازی سهند ارس 

برای شرکت در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد به توافق رسید.
علیرضا رضایی سرمربیگری تیم داروسازی سهند ارس را برعهده دارد.

با حضور عبداهلل فتوحی، دبیر سازمان لیگ و مسووالن تیم صنایع داروسازی 
سهند ارس، قرارداد این کشتی گیر روس با این تیم به طور رسمی ثبت شد.

همچنین به نظر می رسد که تیم فوالدین ذوب آمل نیز مذاکراتی را با حسن 
یزدانی داشته و پیوستن این آزادکار نامدار کشتی ایران و جهان به این تیم محتمل است.

فینال بیست و یکمین دوره لیگ برتر روز پنجشنبه )18 آذرماه(  در سالن 1۲ 
هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. بر این اساس مراسم وزن کشی این رقابت ها 

روز 17 آذرماه برگزار خواهد شد.
طبق برنامه اعالمی دیدار نخست نیمه نهایی صبح پنجشنبه بین تیم های شرکت 
داروسازی سهند ارس و فوالدین ذوب آمل و دیدار دوم نیز بین تیم های صنایع مازندران 

و دانشگاه آزاد اسالمی مازندران برگزار خواهد شد.
بر این اساس، عصر روز پنجشنبه ابتدا تیم های بازنده دیدار رده بندی و پس از 

آن تیم های برنده دیدار فینال را برگزار خواهند کرد.

نوشدارو »قبل« از مرگ سهراب؛
تماس پی اس جی با زیدان! 
به  پاری سن ژرمن  باشگاه 
در  احتیاط  جانب  رعایت  منظور 
احتمالی »مائوریتسیو  صورت کوچ 
پاریسی ها  هدایت  برای  پوچتینو«، 
با »زین الدین زیدان« تماس گرفت.
رئال  باشگاه  سابق  سرمربی 
یک  شمار  گزینه  به  حاال  مادرید 
شده  بدل  پاریسی  باشگاه  نیمکت 
و این در حالی است که این روزها 
کوچ  خصوص  در  گمانه زنی هایی 

پوچتینو به منچستریونایتد مطرح شده است.
زیدان ۴9 ساله پس از ترک سانتیاگو برنابئو در تابستان سال گذشته در دومین 
دوره حضور در مادرید، مدتی است که در تعطیالت به سر برده و به عنوان سرمربی 
آزاد در دسترس است. مرد فرانسوی در دومین دوره حضور خود در این تیم اسپانیایی 
در 3۰1 بازی در مجموع 19۰ پیروزی به دست آورد و سه بار جام لیگ قهرمانان 

اروپا و دو بار جام اللیگا را باالی سر برد. 
تلویزیونی ای اس پی ان، زیدان که  براساس گزارش منابع نزدیک به شبکه 
به همراه تیم ملی فرانسه جام جهانی را نیز باالی سر برده، به نیمکت پی اس جی 

عالقه مند است.
از زمان پیوستن به  منابع نزدیک به این شبکه اعالم کرده اند که پوچتینو 
پی اس جی در ژانویه همچنان با تیم پاریسی وفق پیدا نکرده و خالی شدن نیمکت 
شیاطین سرخ پس از برکناری »اوله گونار سولسشر«، شرایط را طوری رقم زده که 

امکان بازگشت مرد آرژانتینی به لیگ برتر انگلیس محتمل کرده است.
و اما در رابطه با زیدان، باالنشینان در پاری سن ژرمن بر این باورند که رویکرد 
عملی و توانایی مدیریتی وی به خوبی با تیم پرستاره پی اس جی به اصطالح جور 
در آمده و زیدان یکی از معدود کسانی است که می تواند بازیکنان بزرگی همچون 

»لیونل مسی«، »نیمار« و »کیلین امباپه« را مدیریت کند.
پوچتینو همچنان هدایت پی اس جی را برعهده داشته و تیمش را برای دیدار 

بزرگ چهارشنبه برابر منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا مهیا می کند.
منابع مذکور همچنین اضافه کرده اند که مرد ۴9 ساله آرژانتینی به رییس و 
مدیر ورزشی باشگاه پی اس جی احتمال جدایی خود را اعالم نکرده و عالوه بر این، 

از سوی منچستریونایتد نیز تماسی با وی برقرار نشده است.

9 میلیون یورو برای اخراج سولسشر
اخراج اوله گنار سولسشر برای 
یونایتد 9 میلیون یورو هزینه به دنبال 
داشته و در صورت استخدام مربی 
جدید، غرامت به دستیاران او را نیز 

باید اضافه کرد.
از  سولسشرپس  گنار  اوله 
شکست ۴-1 منچستر از واتفورد به 
پایان خط رسید و از هدایت شیاطین 
خود  نروژی  مرد  شد.  برکنار  سرخ 

جانشین ژوزه مورینیو شده بود و به سرنوشت او نیز دچار شد.
یونایتد با سولسشر موفق به کسب جام نشد و این غیر قابل بخشش بود. 
شکست های پرگل و تحقیرآمیز امسال برابر لیوپول و واتفورد نیز دیگر چاره ای 
جز اخراج سولسشر باقی نگذاشت و در حال حاضر هدایت یونایتد بر عهده مایکل 
کریک است. او را دیگر دستیاران سولسشر یعنی مایک فالن، کیه ران مک کنا و 

ریچارد هریس)مربی گلرها( همراهی می کنند.
نکته جالب اینجاست که کریک و دستیارانش همگی ماه گذشته قراردادشان را 
سه سال دیگر با یونایتد تمدید کرده بودند و در صورت آمدن سرمربی جدید، باشگاه 
باید به همه آنها غرامتی هنگفت پرداخت کند که مغضلی دیگر برای منچستریونایتد 

محسوب می شود.
غرامت برکناری سولسشر 9 میلیون یورو است و باشگاه باید به کریک، فالن،  
کیه ران مک کنا و هریس نیز غرامت بدهد تا در مجموع اخراج مرد نروژی هزینه 

ای هنگفت را موجب شود.
در حال حاضر منچستر در حال رایزنی برای انتخاب مربی جدید است اما این 
احتمال که کریک بتواند نتیجه بگیرد و حداقل تا پایان فصل ماندنی شود نیز وجود 

دارد که در این صورت کمی از مجموع هزینه غرامت خواهد کاست.

پل مرسون:
رونالدو به تنهایی منچستریونایتد را ویران کرد

و  ل  رسنا آ بق  سا ه  ر ستا
کارشناس اسکای اسپورتس معتقد 
است رونالدو باعث شد تا اوله گنار 

سولسشر از منچستر برکنار شود.
شکست ۴-1 در زمین واتفورد 
پایانی بود بر دوران مربیگری اوله 
گنار سولسشر در منچستریونایتد و 
باشگاه  سران  حکم  با  نروژی  مرد 
برکنار شد. شکست سنگین خانگی 

برابر لیورپول و سپس باخت ۰-۲ به سیتی که با ارائه یک بازی ضعیف همراه بود 
باعث شد تا جایگاه مرد نروژی بسیار متزلزل شود ولی باخت به واتفورد دیگر جای 

بخشش نداشت.
پل مرسون معتقد است منچستر در جذب رونالدو اشتباه کرد، در غیر این صورت 
سولسشر هم اکنون روی نیمکت این تیم حضور داشت. او در این رابطه گفت:» 
برای سولسشر متاسفم چرا که او در پایان فصل گذشته به خوبی می دانست که چه 
برنامه ای باید برای تیمش در فصل جاری پیاده کند. او به یک استراتژی درست 
رسیده بود و پس از نایب قهرمانی فصل گذشته، اطمینان داشت که می تواند فصل 

جاری برای قهرمانی قدم بردارد.
وقتی جیدون سانچو را در تابستان جذب کردند، ساختار تهاجمی یونایتد برای 
سولسشر روشن بود؛ سانچو و راشفورد به عنوان دو بال و کاوانی هم در نوک حمله. 
گرین وود هم یک مهره جانشین عالی محسوب می شد اما بازگشت رونالدو در 

روزهای پایانی نقل و انتقاالت، همه چیز را تغییر داد.«
مرسون ادامه داد:» اشتباه نکنید، منظورم این نیست که رونالدو بازیکن بدی 
است و برعکس، او از بهترین های دنیاست ولی حضورش در یونایتد، سولسشر را 
مجبور کرد برنامه هایش را تغییر دهد. شما با رونالدو نمی توانید از سیستم دفاع و 
ضدحمله استفاده کنید. خط حمله یونایتد بدون رونالدو، سرعت، جوانی، قدرت دریبل 
زنی و انرژی مضاعف را باهم در اختیار داشت ولی رونالدو همه چیز را ویران کرد. 
فصل جاری ما چیز خاصی از برونو هم ندیده ایم چون او در سایه رونالدو قرار گرفته 

است. معتقدم رونالدو پاشنه آشیل منچستر است.«

منچسترسیتی - پی اس جی؛
گوندوگان: حق اشتباه و امتیاز از دست دادن نداریم

دنبال  به  فقط  حریف  نام  به  توجه  بدون  است  معتقد  سیتی  آلمانی  ستاره 
پیروزی هستند.

منچسترسیتی در گروه اول لیگ قهرمانان با 9 امتیاز از ۴ بازی صدرنشین 
است و امشب در زمین خود میزبان پی اس جی خواهد بود. یک تساوی نیز می 
تواند سیتی را راهی دور بعد کند ولی برای پاریسی ها یک بازی حیاتی خواهد بود.

ایلکای گوندوگان ستاره آلمانی سیتی در نشست خبری بازی با پی اس جی 
گفت:» این از آن دست بازی هایی است که یک فوتبالیست همیشه دوست دارد 
در آن حاضر باشد. چالشی مهم برای اثبات توانایی ها که طبعا می خواهم در آن به 
میدان بروم. شرایط تیم خوب است و هفته های حساسی پیش رو داریم. در هفته 
های اخیر نیز بازی های مهمی را پشت سر گذاشته ایم و البته معموال توانسته ایم 
موفق کار کنیم و امتیازات را به دست بیاوریم. برای بازی با پاریس نیز هدف همین 
است و فقط پیروزی می خواهیم. مهم نیست حریف پی اس جی است و چه قدرتی 

دارند. ما برای کسب سه امتیاز وارد زمین می شویم.«
 گوندوگان ادامه داد:» خیلی ساده است، برای حضور در چنین چالش های 
بزرگ و زمانی که برای تیمی مثل سیتی بازی می کنید، همیشه باید آماده باشید. ما 
باید مثل سال قبل که توانستیم در بازی های مهم لیگ قهرمانان و در چنین مقطعی 
پیروز شویم، کار کنیم. در ابتدای فصل مثل سال قبل اصال روی فرم نبودیم ولی 
رفته رفته اوج گرفتیم. ما حق اشتباه و امتیاز از دست دادن نداریم. می دانستیم که 
تکرار آن فرم ضعیف به قیمت از دست رفتن قهرمانی ما تمام می شود، زیرا رقابت 

در این فصل بزرگ تر از فصل گذشته است.

فوتبال  تیم  سرمربی 
می داند  می گوید  پرسپولیس 
که هواداران از نتایج این تیم 

ناراحت هستند.
نشست  در  گل محمدی  یحیی 
خبری پیش از دیدار تیمش برابر صنعت 
برتر،  لیگ  ششم  هفته  در  آبادان  نفت 
اظهار کرد: بعد از این که ما در سه بازی 
انتظارات  و  نگرفتیم  خوبی  نتایج  اخیر 
را برآورده نکردیم، قطعا بازی حساسی 
از  ما  برای  امتیاز  سه  گرفتن  داریم. 
خوبی  تیم  با  است.  واجب تر  شب  نان 
بازی  درباره  بازیکنان  با  و  داریم  بازی 
هواداران  می دانیم  کرده ایم.  صحبت 
ناراحت هستند و ناراحتی آن ها را درک 
می کنیم. لیگ مثل ماراتن می ماند و باید 
با کمک هم تالش کنیم و تا پایان راه 

تالش کنیم.
و  هستیم  بازی  آماده  افزود:  وی 
با  باید  داده ایم،  انجام  خوبی  تمرینات 
اتحاد و همدلی تا آخر پیش رویم، نباید 
اسیر حواشی شویم و باید حمایت از تیم 
را  خودمان  تالش  ما  باشد.  اولویت  در 
می کنیم و بازیکنان ما با وجود مشکالت 
برای  همه  دارند  و  داشتند  که  زیادی 

اعتالی نام پرسپولیس تالش می کنند.
وی درباره حضور هواداران در بازی 
برابر صنعت نفت آبادان هم گفت: از این 
موضوع خوشحالم بعد از حدود دو سال 
بسیار  لذت  کردن  بازی  هواداران  برابر 
بازی  منتظر  صبرانه  بی  دارد.  زیادی 
هستیم تا حضور هواداران را ببینیم. برای 
بازی هم انگیزه زیادی داریم تا دوباره به 

شرایط خوبمان برگردیم.
هر  گفت:  همچنین  محمدی  گل 
تیمی در طول فصل ممکن است دچار 
که  می کنیم  تالش  هم  ما  شود.  افت 
راهمان را تغییر بدهیم و با تغییر شکل 
خوب  روزهای  به  دوباره  بتوانیم  تیمی 
فنی  مسائل  به  چیز  همه  اما  برگردیم 
و تیمی بر نمی گردد. اتفاقاتی که بیرون 
زمین رخ می دهد تاثیرش را روی ذهن 
همه ما می گذارد و کار را سخت می کند. 
باید  شود  قهرمان  می خواهد  که  تیمی 
فوتبال  در  باشد.  داشته  فکری  آرامش 
اما  دارد  وجود  مشکالت  همیشه  ایران 
اگر این مشکالت کمتر شود، می توانیم 

به آینده بیشتر امیدوار بشویم.
این سوال که چرا  به  پاسخ  او در 
وحید امیری عملکرد خوبش در تیم ملی 
نمی گذارد  نمایش  به  پرسپولیس  در  را 
هم  ما  تیم  در  امیری  وحید  گفت:  هم 
خوب بازی می کند و من این سوال را 

قبول ندارم. وحید امیری هر زمان برای 
ما بازی کرده بهترین عملکرد را داشته 
است. کیفیت فوتبال او برای ما راضی 
کننده بوده است و همیشه همه تالشش 

را انجام می دهد.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
از صحبت هایش در  در بخش دیگری 
پاسخ به سوالی درباره همکاری باشگاه 
پرسپولیس با تیم ملی فوتبال ایران هم 
گفت: مشکالتی که برای تیم ما درباره 
فیفادی ها رخ می دهد همه از آن آگاهی 
دارند. ما به دنبال این نیستیم که درباره 
و  بگیریم  متقابل  موضع  موضوع  این 
مقابل فدراسیون فوتبال باشیم. دوست 
داریم تیم ملی شرایط خوبی داشته باشد 
ایرانی  به 8۰ میلیون  تیم متعلق  چون 
داشته  خوبی  شرایط  ملی  تیم  است، 
است.  خوب  ما  مردم  همه  حال  باشد، 
این تعامل همیشه از طریق پرسپولیس 
با تیم ملی بوده است اما در هر صورت 
ما  تیم  با  بیشتری  تعامل  باید  دوستان 
داشته باشند. به طور مثال وحید امیری 
بهترین بازیکن تیم ملی بود اما چرا ما 
داشته  اختیار  در  را  بازیکن  این  نباید 
باشیم. ما در بازی برابر مس رفسنجان 
داشتیم.  مشکل  موضوع  این  بخاطر 

تعامل باید دو طرفه باشد.
گل محمدی درباره اینکه چرا اخبار 
رختکن پرسپولیس به بیرون درز می کند 
و چرا یک روز قبل از بازی ترکیب تیم 
من  گفت:  می شود،  منتشر  رسانه ها  در 
بگیرم.  را  مسئله  این  جلوی  نمی توانم 
چون متاسفانه از سال ها قبل هم وجود 
به  را  تیم  ترکیب  تیم و  اخبار  و  داشت 
بیرون می دادند. دوست نداریم این اتفاق 
اهمیت  زیاد  موضوع  این  به  بدهد.  رخ 
که  نمی روم  این  دنبال  به  و  نمی دهم 
بازجویی کنیم تا مشخص شود چه کسی 
این کار را می کند. تیمی که یک روز قبل 
شود،  تیمش مشخص  ترکیب  بازی  از 

ممکن  که  دارد  را  مشکل  این  همیشه 
است ترکیبش به رسانه ها درز پیدا کند.

البسه  ادامه درباره کیفیت  وی در 
تیم فوتبال پرسپولیس هم گفت: بحث 
لباس بحث بسیار مهمی است، متاسفانه 
کیفیتی که اول فصل قرار بود به ما بدهند 
رخ نداده است و االن لباس ما رنگ و 
کیفیت مناسبی ندارد. من فکر می کنم 
می شود.  تولید  ایران  در  اجناس  این 
صحبت هایی داشته ایم و به احتمال زیاد 
کیت لباس پرسپولیس تغییر می کند، چون 
هم جنس و هم طرح و هم رنگ لباس ها 

باید تغییر کند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در 
مبنی بر اینکه آیا باز هم احتمال تغییر 
دروازه بان تیم وجود دارد یا خیر، گفت: 
وقتی گل می خوریم فقط دروازه بان مقصر 
نیست، وقتی تیم گل می خورد همه تیم 
مورد  تیمی  باید  ایراد  داشته اند.  اشکال 
بازبینی قرار گیرد. به خصوص در بحث 
اگر در  بهتر کار کنیم.  باید  دفاع تیمی 
بخاطر  شدیم  قهرمان  قبل  سال های 

دفاع تیمی شده است.
گل محمدی در مورد بسته بودن 
فوتبال  تیم  انتقاالت  و  نقل  پنجره 
این  متاسفانه  گفت:  هم  پرسپولیس 
موضوع چون برای پرسپولیس رخ داده 
کسی به آن اهمیت نمی دهد. اگر برای 
باشگاه دیگری اتفاق افتاده بود زمین و 
زمان را به هم می زدند چون ما صحبت 
خودمان  کار  در  سرمان  و  نمی کنیم 
است، هر اتفاق ناخوشایندی تا کی برای 
به آن اهمیت  تیم رقم می خورد کسی 
به تیم ما ضربه  این موضوع  نمی دهد. 
می زند. االن دو هفته است که برای تیم 
ما مشکل ایجاد کرده است. االن بازیکنان 
تاجیک به تهران آمده اند اما نمی توانیم از 
آن ها استفاده کنیم. بازیکنانی که جذب 
داری  آینده  و  جوان  بازیکنان  کردیم 

ما  برای  آینده  در  می توانند  و  هستند 
تاثیرگذار باشند.

او در ادامه درباره مشکالت داوری 
پرسپولیس  مربی  عنوان  به  گفت:  هم 
نمی خواهم درباره داوری صحبت کنم. 
نوشته شده  باشگاه همه چیز  بیانیه  در 
برای  را  بود. دوست دارم فردای خوبی 
داوران شاهد باشیم. یعنی یک فضای با 
احترام و با آرامش را ببینیم. مشکالتی که 
داوری ما دارد واقعا زیاد است. داوران ما 
در کارشان سختی های زیادی را تحمل 
می کنند. به خصوص نبود VAR داوری 
را سخت کرده است، اگر VAR باشد کار 
داوری ساده تر می شود اما با این حال ما 
می بینیم که در برخی از بازی ها داوران 
حتی ابزار ارتباط رادیویی هم ندارند. انتظار 
داریم که با این حال داوران در صحنه های 
تاثیرگذار تصمیمات درستی را بگیرند. من 

همیشه به داوری احترام می گذارم.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
در ادامه به بالتکلیفی مدیریتی باشگاه 
هم اشاره کرد و گفت: قطعا این موضوع 
آسیب می زند. من به عنوان مربی باید 
وضعیت  و  دارد  تشکیالتی  تیمم  بدانم 
مدیریتی آن مشخص است. مشکالت 
ما کامال واضح است و پیچیده نیست. 
باید  پرسپولیس  بزرگی مثل  تشکیالت 
داشته  مشخصی  مدیره  هیات  اعضای 
باشند و یا حتی کمیته انضباطی باشگاه 
مشخص باشد. این کمک می کند که تیم 
با تمرکز بیشتری کارش را ادامه بدهد 
برای پرسپولیس وجود  حالتی که االن 
دارد در شأن و شخصیت این تیم نیست. 
وضعیت  هم  سجادی  آقای  امیدوارم 
مدیریتی باشگاه را مشخص کند تا ثبات 

را در باشگاه شاهد باشیم.
وضعیت  ره  با در محمدی  گل 
گفت:  هم  نعمتی  سیامک  مصدومیت 
نعمتی تازه به تیم اضافه شده است اما 
هنوز  زانو  ناحیه  از  سید جالل حسینی 
این  بعید می دانم که  و  دارد  مشکالتی 
کامیابی نیا  برسند.  بازی  به  بازیکن  دو 
پشت  را  مصدومیت  سخت  دوران  هم 
سر گذاشته و هنوز به روزهای آماده خود 

بازنگشته است.
گل محمدی در پایان درباره تغییر 
این  درباره  گفت:  هم  تیمش  سیستم 
مسائل نمی توان زیاد توضیح داد. تغییر 
سیستم نسبت به نیاز تیم اعمال می شود. 
با  هم  و  دفاع  چهار  سیستم  با  هم  ما 
کنیم.  کار  می توانیم  دفاع  سه  سیستم 
این موضوع در آینده بیشتر به ما کمک 

خواهد کرد.

برابر هواداران بازی کردن لذت بسیار زیادی دارد؛

گل محمدی: گرفتن سه امتیاز برای ما از نان شب واجب تر است!

بقات  مسا تماشای  بلیت  قیمت 
در ورزشگاه آزادی برای هواداران تیم 
پرسپولیس  و  استقالل  فوتبال  های 
پس از حدود ۲۲ ماه ممنوعیت حضور 
یافته  افزایش  برابر   1۰ تماشاگران، 

است.
بلیت  فروش  شاهد  تازگی  به 
دیدار تیم های فوتبال استقالل تهران 
رقابت  سری  از  قائمشهر  نساجی  و 
فوتبال  برتر  لیگ  پنجم  هفته  های 
قیمت  به  آزادی  ورزشگاه  در  ایران 
و  بودیم  تومان  هزار   1۰۰ و   7۰  ،5۰
روز دوشنبه نیز اعالم شد که تماشای 
پرسپولیس  فوتبال  تیم های  ر  دیدا
سری  از  آبادان  نفت  صنعت  و  تهران 
برتر در  لیگ  رقابت های هفته ششم 
 ،5۰ معادل  قیمتی  آزادی  ورزشگاه 
8۰ و 1۰۰ هزار تومان خواهد داشت، 
اعدادی که نسب به قبل از ممنوعیت 
به  ورزشگاه ها  در  تماشاگران  حضور 
دلیل شیوع ویروس کرونا که به حدود 
۲۲ ماه قبل باز می گردد، رشد عجیب 

و غریبی داشته است.
که  کرونا  ویروس  شیوع  از  قبل 
ورزشگاه  در  تماشاگران  حضور  شاهد 
های کشور به منظور تماشای مسابقات 
در  بلیت  خرید  مبلغ  بودیم  فوتبال 
و  تومان   5۰۰۰ باشگاهی  مسابقات 
شاهد  که  حال  و  بود  تومان  هزار   1۰
تیم  دیدار  تماشای  بلیت  قیمت  اعالم 
نیز  و  نساجی  و  استقالل  فوتبال  های 
پرسپولیس و صنعت نفت آبادان با قیمت 

کف 5۰ هزار تومان و سقف 1۰۰ هزار 
تومان هستیم، می توان گفت که قیمت 
ورزشگاه  در  مسابقات  تماشای  بلیت 

آزادی 1۰ برابر شده است.
در  مردم  های  دلخوشی  از  یکی 
کشور به ویژه برای قشر جوان، حضور در 
ورزشگاه ها و تماشای مسابقات فوتبال 
بلیت  آور قیمت  افزایش سرسام  بود و 
عنوان  به  می تواند  مسابقات  تماشای 
اهرمی بازدارنده نسبت به حضور افرادی 
باشد که تمایل بسیاری برای حضور در 
الزم  مالی  توان  از  اما  دارند  ورزشگاه 

برخوردار نیستند.
افرادی که همواره در ورزشگاه های 
فوتبال  مسابقات  تماشای  برای  کشور 
طبقه  از  عموما  می کنند،  پیدا  حضور 
و  مالی  بلحاظ  بعضا ضعیف  و  متوسط 
سال   3۰ تا   1۴ بین  جوانان  هم  اکثرا 
 1۰ افزایش  اساس   این  بر  هستند. 
برابری قیمت بلیت در ورزشگاه آزادی 
برای ابن قشر خبر خوبی نخواهد بود و 
به طور حتم اگر یکی از اهداف ورزش 

حضور  با  جوانان  کردن  سرگرم  ایران 
در  باید  است  ها  ورزشگاه  در  آن ها 
رابطه با قیمت بلیت چاره اندیشی شود 

و راهکارهای الزم مدنظر قرار گیرد.
 1۰ افزایش  منکر  نتوان  شاید 
برابرای قیمت ها در برخی اقالم خوراکی 
اما  شد  مشابه  مدت  در  غیرخوارکی  و 
ماهانه  درآمد  آیا  که  است  این  سوال 
طبقه  از  که  افراد  عموم  و  مردم  اکثر 
طی  هستند  جامعه  ضعیف  و  متوسط 
این دو سال - با وجود شیوع ویروس 
اقتصادی کشور - 1۰  کرونا و شرایط 

برابر شده است؟ 
آیا حقوق کارگران و کارمندان طی 
دو سال اخیر 1۰ چنین افزایشی داشته 
است؟ آیا یک جوان و یا افرادی از طبقه 
متوسط و ضعیف جامعه توان پرداخت 
برای  را  تومان  هزار   1۰۰ و   8۰  ،5۰
تماشای یک مسابقه فوتبال دارند؟ آن 
هم در شرایطی که مشکالت اقتصادی 
کامال  ایران  مردم  عموم  برای  مالی  و 
تماشای  و شاید ساعاتی  است  مشهود 

فوتبال  ویژه  به  و  ورزشی  مسابقات 
می تواند به عنوان یک مسکن مقطعی 
یا سرگرمی به منظور فراموشی سختی 

ها و چالش ها تلقی شود.
راهکار

راهکاری که می توان در این راستا 
به مسئوالن ذی ربط اعالم کرد، اینکه 
قیمت بلیت برای برخی سکوها حتی به 
یابد  افزایش  از 1۰۰ هزار تومان  بیش 
و افرادی که توان پرداخت بلیت بیشتر 
را نیز دارند در این سکوها حاضر شوند 
و از سوی دیگر با توجه به این افزایش 
قیمت، قیمت بلیت برای دیگر سکوها 
به کمتر از 5۰ هزار تومان کاهش یابد 
تا افرادی که تمکن مالی کمتری دارند 
امکان حضور در ورزشگاه برای آن ها از 
نظر مالی فراهم شود و از این دلخوشی 

شیرین محروم نمانند.
سوی  از  اگر  اینکه  نهایت  در 
متولیان امر تدابیر الزم اندیشیده نشود 
و نسبت به حضور طبقه متوسط و ضعیف 
به  ها  ورزشگاه  در  مالی  نظر  از  کشور 
راهکار مناسب نرسند، فوتبال دیدن و 
عنوان یک  به  نیز  ورزشگاه  در  حضور 
از  بسیاری  برای  نیافتنی  دست  اتفاق 
عالقمندان تبدیل خواهد شد و افرادی 
که از توان مالی الزم برخوردار نیستند 
و همواره پای ثابت حضور در ورزشگاه ها 
تیم های  تماشای دیدار  برای  به ویژه 
بوده اند،  پرسپولیس  و  استقالل  فوتبال 
چشم  به  را  آزادی  سکوهای  رنگ 

نخواهند دید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

افزایش 10 برابری قیمت بلیت استادیوم؛

حذف دلخوشی شیرین طرفداران فوتبال !

ایران  فوتبال  برتر  لیگ  از  هفته  پنج 
یعنی سپری شدن یک ششم از مسابقات کل 
فصل. در این پنج هفته حداکثر امتیازی که 
یک تیم می توانسته به دست بیاورد 15 امتیاز 
بوده و بهترین عملکرد تا به اینجای کار برای 
تیم های آلومینیوم اراک و استقالل تهران بوده 
که 11 امتیاز را به دست آورده اند. با این وجود 
نتوانستیم بعد از برگزاری ۴۰ مسابقه به حداقل 

یک مدعی جدی قهرمانی برسیم.
سمت  در  مجیدی  فرهاد  استقالل: 
خود ابقا شد و حتی قراردادش نیز تمدید شد 
با این وجود شاهد تغییرات قابل مالحظه ای 
در بین نفرات تیم بودیم. آبی ها سه هفته 
نخست را با سه برد آغاز کردند اما حاال ۲ 
هفته است که در حسرت برد باقی  مانده اند. 
امتیازات آبی ها تا به اینجای فصل در قامت 
آنها  اما  بهتر است  قبلی  با فصول  مقایسه 
ارائه  را  تماشاگرپسندانه ای  و  زیبا  فوتبال 

نمی کنند. اشتباهات متعدد، شلختگی بیش 
از حد و نمایش نامطمئن در همه خطوط، 
چیزی است که به وضوح می توان در فرم 
کرد.  مشاهده  مجیدی  فرهاد  تیم  بازی 
اما  هستند  صدرنشین  تیم  همسایه  آنها 
اصال در قواره یک مدعی قهرمانی فوتبال 

بازی نمی کنند.
نها  آ فت  می ر ر  نتظا ا  : ن ها سپا
داشته  را  ممکن  نمایش  کم نوسان ترین 
داد.  ادامه  کارش  به  نویدکیا  محرم  باشند. 
جایگزین های مناسبی برای بازیکنان جداشده 
به خدمت گرفته شدند و پیش فصل مناسبی 
اما  شد  دیده  تدارک  مدیریتی  توسط  هم 
طالیی پوشان نیز بعد از سه برد ابتدایی، در ۲ 
هفته اخیر گلی نزده اند و یک امتیاز به دست 
آورده اند. از تیم محرم نویدکیا توقع بیشتری 
می رود و حداقل در نحوه بازی انتظار می رفت 
آنها بهتر کار کنند اما فعال شاهد این ماجرا 

نبوده ایم.
پرسپولیس: اشباع شدگی، رو شدن دست 
بازیکنان  پایین  کیفیت  تیم ها،  دیگر  برای 
خریداری شده به جای ستاره های جدا شده 
یا ... دلیل افت پرسپولیس می تواند هر یک 
از موارد باال یا مجموعه آنها باشد اما هر چه 
که هست قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر به 
هیچ وجه شمایی از آن تیم سابق هم نیست. 
پرسپولیسی که به سختی گل می خورد حاال 
و  بیست  لیگ  شیت  کلین  بدون  تیم  تنها 
یکم است. آنها در دفاع آسیب پذیر شده اند 
و در حمله کم خطر هستند. نتیجه ی این امر 
قرار گرفتن در رده هفتم تا به اینجای فصل 

بوده است.
قلعه نویی  امیر  تیم  سیرجان:  گل گهر 
مانند فصل قبل شروع خوبی از لحاظ امتیازی 
داشته است. آنها در بین تیم های باالنشین تیم 
دور هم جمع  برای فصل جدید  را  ایده آلی 

کردند. ۲ برد درخشان در ابتدای فصل نشان 
داد که تیم سیرجانی عزم خود را جزم کرده 
تا حداقل سهمیه آسیایی را به دست بیاورد. با 
این حال سه تساوی متوالی در سه هفته اخیر 
ذهنیت قبلی را پررنگ تر کرده که تیم های 
قلعه نویی بعد از شروعی مقتدرانه کم کم افت 
می کنند. باید دید آیا این اتفاق بازهم تکرار 

می شود یا خیر.
فوالد خوزستان: بسته بودن پنجره و 
جدایی ستاره ها از جمع فوالدی ها و همچنین 
با  ویسی  عبداهلل  ناامیدکنده  نسبتا  نتایج 
به  نکونام  جواد  تا  شد  باعث  خوزستانی ها 
هم  هفته  این  در  آنها  برگردد.  خود  پست 
هوادار را با یک گل شکست دادند و هفت 
مهره های  با  فوالد  آیا  اما  شدند  امتیازی 
تیم های  سایر  با  جنگیدن  توانایی  کنونی 
مدعی لیگ را دارد؟ زمان مشخص کننده 

این قضیه خواهد بود.

لیگ برتر در هفته ششم؛

نمایش کم فروغ مدعیان قهرمانی
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پایانی  مرحله  داوران  اسامی 
بیست وسومین  پادکست  بخش 
جشنواره بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

اعالم شد.
جوانان  دنیای  گزارش  به 
بخش  داوران   هیات  کانون،  از 
پادکست قصه گویی را ایوب آقاخانی، 
بازیگر و کارگردان، گالره عباسی، 
فرزاد  و  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
گوینده  و  دوبلور  شیرمحمدی، 

تشکیل می دهند.
همچنین در بخش پادکست مستند یا پژوهشی، احسان 
مشهدی محمد، نظریه پرداز و مدرس دانشگاه، رکسانا حمیدی، 
برگزیده چندین  و  داور  گوینده،  و مهدی محمدیان،  نویسنده 

جشنواره قصه گویی، داوری مرحله پایانی را انجام داده اند.

هیأت داوران بخش پادکست 
در مجموع 68 اثر را برای حضور در 
مرحله پایانی این جشنواره داوری 
کردند. از بین آثار بررسی شده ۴7 
اثر به بخش پادکست قصه گویی و 
۲1 اثر به بخش پادکست مستند یا 

پژوهشی اختصاص داشت.
 داوری مرحله پایانی بخش 
پادکست روزهای ۲6 و ۲7 آبان 
آفرینش های  مرکز  در   1۴۰۰
پرورش  کانون  هنری  فرهنگی 
ن  نا ا نوجو و  ن  کودکا فکری 

برگزار شد.
مرحله پایانی بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با شب یلدا 

1۴۰۰ برگزار می شود.

اعالم اسامی داوران مرحله پایانی بخش پادکست جشنواره  قصه گویی

متخصصان  و  ناشران   
کتاب کودک، با تاکید بر کمک 
معرفی  برای  مجازی  فضای 
آثار، اظهار داشتند کتاب فروش های سنتی 

ویترین کتاب کودک ندارند.
ستاد  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کتاب  هفته  دوره  بیست ونهمین  خبری 
جمهوری اسالمی ایران، نشست »توسعه 
توزیع کتاب کودک و  ویترین چگونگی 
خانه  نشست های  سلسله  از  نوجوان« 
فتح اهلل  حضور  با  ایران  ادبیات  و  کتاب 
ناشران  فرهنگی  انجمن  دبیر  فروغی، 
و  ناشر  رونق  مریم  نوجوان،  و  کودک 
شهاب  نویسنده،  افروغ،  نامدار  مترجم، 
نمایشگاه  و  کتاب فروشی  مدیر  انوریه، 
مدیر  تیموری،  مجید  کودک،  کتاب 
 ، چشمه ی  ه ا نجیر ز ی  بفروشی ها کتا
مدیره  هیات  عضو  حق بین،  محمدتقی 
انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان و 

محمد طوسی برگزار شد.

ضرورت معرفی محتوای کودک 
توسط فروشنده

فتح اهلل  نشست  ین  ا بتدای  ا در 
مبارکی  زمان  را  کتاب  هفته  فروغی، 
برای اهل کتاب دانست و اظهار داشت: 
شیوه توسعه بخشی حوزه کتاب کودک 
وسیعی  نسبتا  چرخه  در  باید  نوجوان  و 
تعریف شود زمانی که قرار است ایده ای 
نیازسنجی  و  ارزیابی  باید  شود  پروژه 
تولید  عوامل  گیرد؛  قرار  توجه  مورد  آن 
ر  ستا ویرا یا  تصویرگر  مثل  فرهنگی 
تولید  را  محصولی  کودک  کتاب های 
نقش  آن  در  هم  کننده  توزیع  که  کنند 
آیا  است که  این سوال مطرح  کند.  ایفا 
چرخه تولید کتاب توانسته کتاب را خوب 

به دست مخاطبان برساند.
وی بیان کرد: چینش ویترین برای 
کتاب کودکان اهمیت بسیار زیادی دارد 
چرا که کتاب بزرگسال را فرد با انتخاب 
کتاب  حوزه  در  اما  می کند  تهیه  قبلی 
کتاب  جلد  روی  تصویر  دیدن  کودک 
خریدار  برای  را  الزم  انگیزه  می تواند 
محتوای  آن  از  مهمتر  اما  کند؛  فراهم 
کتاب کودک است که اگر فروشنده بتواند 
خوب معرفی کند در فروش اثرگذار است.

توصیه مدارس در فروش کتاب 
اثر دارد

طی  نیز  رونق  مریم  مه  دا ا در 
چرخه  خصوص  در  کرد:  بیان  سخنانی 
تولید کتاب کودک و نوجوان و رساندن 
مسائلی  به  باید  مخاطبان  دست  به  آن 
همچون معضل توزیع در فروش، کیفیت 
اثر  و  فرمت ها  تبدیل  کمیت،  مقابل  در 
محتوا  رسیدن  سرعت  و  فروش  در  آن 
به مشتری توجه شود. در رساندن کتاب 
محتوا  درصد   8۰ امروزه  مخاطبان  به 
همچنان فیزیکی عرضه شده و ۲۰ درصد 
به سایر موارد اختصاص دارد. بازار ترکیب 
رفتار  نوع  دو  خریدار  ندارد  نظم  و  شده 

آنالین و آفالین دارد.
ید  با کرد:  ر  اظها همچنین  وی 
توزیع کنندگان کتاب کودک وارد فضای 
کشورها  سایر  در  شوند.  سایت  وب 

بیشترین فروش از طریق فضای مجازی 
در فضای  را چین  تجربه  بهترین  است. 
مجازی داشته است که 9۰ درصد فروش 
می شود.  انجام  مجازی  پلتفرم  در  آنها 
مدارس  طریق  از  فروش  دیگر  مرحله 
فروش  در  مدارس  توصیه  زیرا  است 

کتاب اثر دارد.
اینکه  بیان  با  مترجم  و  ناشر  این 
کیفیت کتاب در مقابل کمیت آن اهمیت 
زیادی دارد چرا که باید خواننده را جذب 
کند، ابراز کرد: معمواًل افراد کتاب هایی را 
خریداری می کنند که نسبت به نویسنده و 
کتاب اعتماد داشته باشند و چندان دنبال 
آثار جدید نیستند. در خارج، از شخصیت  
بازی های کامپیوتری برای فروش کتاب 
استفاده  همچنین  کنند.  می  استفاده 
فروش  در  نیز  تلویزیونی  شبکه های  از 

کتاب موثر است.

محتوای کتاب اصیل ترین شیوه 
عرضه کتاب است

در ادامه این آیین نامدار افروغ، نیز 
کتاب  محتوای  من  نظر  از  کرد:  عنوان 
نسبت به جلد آن اثرگذاری بیشتری دارد. 
امروز آنچه درباره توسعه کتاب کودک و 
نوجوان اهمیت دارد صرفًا بخش فیزیکی 
آن نیست بلکه محتوای کتاب اصیل ترین 

شیوه عرضه کتاب است.
ینکه  ا ن  بیا با  ه  یسند نو ین  ا
ویترین  در  را  گرانبها  اجناس  درگذشته 
مروز  ا  : کرد تصریح  دند،  ا می د ر  قرا
مصرف کننده  دست  به  را  ویترین  ما 
کند،  نتخاب  ا خود  که  سپردیم  خود 
تبدیل  یک  دیجیتال  دیگرزیستی  اما 
محصول  هنوز  است.  تحول  از  جدی تر 
ما دچار تحول نشده دنبال شیوه عرضه 
آن هستیم یعنی الگوی عرضه را عوض 

می کنیم.
در  اینکه  به  اشاره  ضمن  افروغ 
ره  با در نیم  می توا قع  موا ز  ا بسیاری 
محصول خود صحبت کنیم که مصرف 
الگوی  ابراز کرد:  را نمی داند،  کننده آن 
در  تنها  نه  محصوالت  برای  ما  عرضه 
کتاب که حتی در بقیه موارد هم مشکل 
دارد. هرکس ویترین خود را دارد و الزامًا 
که  زمانی  تا  ندارد.  خوب  فروش  بازار 
کتابفروش خود کتاب نخواند نمی تواند به 
خوبی فروش کند. فروشنده باید محتوای 
کتابی را که می فروشد بداند تا بر فروش 
اثرگذاری بهتری داشته باشد. در فضای 
فیزیکی تغییر ویترین فروش به سادگی 
به  مجازی  فضای  در  اما  نیست  ممکن 

آسانی ممکن است.

گسترش ویترین کتاب کودک با 
فضای مجازی

شهاب  آیین  این  بعدی  بخش  در 
انوریه، عنوان کرد: فضای مجازی خوب 
می تواند ویترین کتاب کودک را گسترش 
دهد. یکی از درخواست های ما همکاری 
ناشر با کسانی است که در این فضا کار 
می کنند. مهم است که این همکاری بین 

ناشر و کتابفروش برقرار شود.
امروز  شرایط  در  اینکه  بیان  با  او 
فضای  در  کتاب  فروش  که  است  الزم 
مجازی گسترش یابد، اظهار کرد: ما در 
فضای مجازی تبلیغ کردیم و اثرگذاری 
یکی  کردیم.  مشاهده  را  فروش  خوب 
است  این  کتاب  عرضه  مشکالت  از 
کتابی  به  نسبت  کتاب  فروشنده  که 
رد.  ندا آشنایی  می فروشد  را  آن  که 
در  فروشندگان  که  کردیم  تالش  ما 
فروشگاه های کتاب نسبت به کتاب هایی 
که می فروشند آشنایی داشته باشند. به 
نظر بنده کتاب کودک باید خوب عرضه 
نیازسنجی  باید  اساس  همین  بر  شود؛ 
مخاطب  نیاز  مورد  کتاب های  که  شود 

عرضه شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه بین ناشر 
دارد، تصریح  کتابفروش چالش وجود  و 
کرد: تخفیف ناشران انگیزه کتابفروشی ها 
کتاب  فروش  نباید  می دهد  کاهش  را 
نادیده  ناشر  از طرف  کتابفروشی  توسط 

گرفته شود.

متولیان فرهنگی شخصیت 
کتابخوان بسازند

طی  نیز  تیموری  مجید  ادامه  در 
سخنانی بیان کرد: عوامل سیاسی، صنفی 
و تخصص در حوزه نشر و آموزش نیروی 
انسانی می تواند در فروش کتاب تاثیرگذار 
باشد. اتحادیه باید سازگاری داشته باشد 
این موضوع  برای  را  مناسب  نیروی  که 
فروشان  کتاب  و  ناشران  دهد.  آموزش 
باید تقویت شوند، باید یک چرخه سالم 
بین نشر و پخش کتاب وجود داشته باشد، 
بخشی از آن توسط اتحادیه ممکن است.
وی با ابراز تاسف از چرخه معیوب 
در بخش توزیع، اظهار کرد: چرخه نشر، 
فروش و توزیع معیوب است که حاشیه 
سود نشر و کتابفروشی با کاهش مواجه 
است. حاشیه سود کسب و کار فرهنگی 
در  برندینگ  توزیع  است.  معضل  دارای 
حال پوست اندازی است و شکل درست 

خود را نگرفته است.
او با بیان اینکه باید درباره فروش 
گفت:  شود،  یجاد  ا خالق  رهای  بزا ا

را  خود  کتاب  فروش  کاتالوگ  ناشران 
حالی  در  و  نمی دهند  کتابفروشی ها  به 
از طریق کاتالوگ آموزش  که می توانند 

داشته باشند.
بزارهای  ا ز  ا اینکه  بیان  با  وی 
می تواند  کتاب  فروش  برای  امروزی 
انیمیشن باشد که کتابخوانی را ارزشمند 
نشان دهد، اظهار کرد: متولیان فرهنگی 
شخصیت کتابخوان بسازند اینگونه سرانه 
برای  می یابد.  افزایش  کتاب  مطالعه 
شبکه های  از  کودک  کتاب های  معرفی 
اجتماعی به صورت خالق استفاده شود. 
از حامیان مالی بزرگ  متولیان فرهنگی 

برای تبلیغات کتاب استفاده کنند.
تولید  ما  ینکه  ا بیان  با  تیموری 
حوزه  در  حتی  داریم  خوب  محصول 
کتاب کودک برنده جوایز دنیا شدیم اما 
کرد:  ابراز  نداریم،  معرفی  مکانیسم های 
کودک،  تخصصی  مجله  صنفی،  عوامل 
روزنامه کودک، سایت های معتبر جذاب، 
برنامه های صدا و سیما درباره کتاب هیچ 
موضوعی ندارند. بیشتر کتاب های مدارس 
خمیری و قدیمی است. مهدکودک ها باید 
کتابخانه حرفه ای داشته باشند. برگزاری 
جوایز  یا  موفقیت  تخصصی  سمینارهای 
نهادهای فرهنگی هم می تواند در فروش 
کتاب کودک موثر باشد. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و رسانه ها از متخصصان 
کودک  کتاب  معرفی  برای  مروزی  ا

استفاده کنند.

مردم ما کتاب می خرند و 
می خوانند

این  ادامه  در  بین  تقی حق  محمد 
معرفی  در خصوص  باید  ما  گفت:  آیین 
کتاب کودک جاذبه های الزم را در نظر 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  بگیریم. 
و  جبهه  در  را  کتاب ها  سازندگی  جهاد 
بین مردم عرضه می کردند و گاهی کار 
کتاب  یک  که  می رساندند  جایی  به  را 
عرضه  کشور  در  نسخه  ر  هزا  6۰ تا 
ایران  در  کودک  کتاب  جایگاه  می شد. 
نویسنده  درباره  است. مشکل  فوق العاده 
اطراف  کشورهای  نیست،  تصویرگر  و 
تصویرگران  از  اروپا  و  آمریکا  تا  ایران 
ایرانی استفاده می کنند مشکل در شیوه 

عرضه کتاب است.
ناشران  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
د:  دا مه  دا ا نوجوان  و  کودک  کتاب 
نمایشگاه و فروشگاه عرضه کتاب کودک 
و  است  متفاوت  کتاب ها  سایر  با عرضه 
باشد.  متفاوت  باید  هم  آن  ارائه  شیوه 
اما  مردم ما کتاب می خرند و می خوانند 
شیوه ارائه ما مشکل دار است که فروش 
کتاب کم است. کتاب فروش های سنتی 
ویترینی برای فروش کتاب کودک ندارند.
محمد تقی حق بین در پایان با بیان 
اینکه مشکل کتاب کودک در بحث توزیع 
تولیدکنندگان  گفت:  است،  جدی  بسیار 
و درجه یک در شبکه  کتاب های خوب 
توزیع حضور ندارند. توزیع کتاب کودک 
که  دارد  روابط خاص الزم  و  مختصات 
بار سنگین آن بر دوش ناشر است. فروش 
مجازی کتاب خوب است اما هیچ وقت 
نمی تواند بر فروش فیزیکی آن غلبه کند.

مشکل کتاب کودک در بحث توزیع بسیار جدی

رمان »طلسم ابدی« اثر »نگار خزایی« نویسنده کرمانشاهی 
منتشر شد

رمان  کتاب،  سرانه  انتشارات   
خزایی«  »نگار  اثر  ابدی«  »طلسم 
نویسنده کرمانشاهی را در 3۲9 صفحه، 
قیمت 6۰ هزار تومان و در یک هزار 

نسخه منتشر و روانه بازار کرد.
نویسنده این کتاب روز سه شنبه 
به  کتاب  این  انتشار   خصوص  در 
خبرنگار ایرنا گفت: این کتاب بخش 
همیشه  است.  تخیالتم  از  کوچکی 
فیلم ها و رمان های تخیلی خارجی 
خودم  با  و  میخواندم  و  می دیدم  رو 
می گفتم که چرا ما از تاریخ و اساطیر 

و افسانه هامان مثل اونا استفاده نمی کنیم؟
خزایی ادامه داد: تاریخ کشور ما پر از افسانه ها، اساطیر و داستان های 
اسطوره ای، تخیلی و ماورایی فوق العاده زیبایی است اما به آنها کم توجهی 
می شود، برای همین تصمیم گرفتم درباره  اساطیر و افسانه های سرزمینم بنویسم.
وی افزود: رمان من با موضوع تخیلی عاشقانه است اما از اساطیر باستانی 
از جمله الهه های باستانی، محافظ های اساطیری و پری ها که همگی مربوط 
به تاریخ کشورمان هستند استفاده کردم و سعی کردم یک رمان تخیلی با استفاده 
از افسانه های خودمان بنویسم و مردم رو بیشتر با اساطیر خودمون آشنا کنم؛ 
پس دست به کار شدم و دنبال یک مکان خوب برای موضوع داستان گشتم و 
روستایی در شیراز رو پیدا کردم که یک تنگه بسیار زیبا به نام تنگه »رغز« داشت 

و کجا بهتر از آنجا که درست مثل افسانه ها و قصه ها زیبا و خیره کننده بود.
این نویسنده کرمانشاهی ادامه داد: حاال تنها چیزی که احتیاج داشتم چند 
تا شخصیت اصلی و کمی تخیل بود. داستان زندگی دختری جوان رو به تصویر 
کشیدم که توسط یکی از الهه های باستانی »آناهیتا« برگزیده می شود که به 
موجودات افسانه ای که در تنگه رغز زندگی می کردند کمک کند و از دست 
اهریمن چند هزار ساله ای که تنگه رو تسخیر کرده و محافظ منتخب الهه رو 
با یک طلسم به زیر دریاچه برده نجات بده و در این راه اتفاق های خطرناک و 
عجیبی برای خودش و خانواده اش میافتد و چیز های جدیدی را در زندگیش 

تجربه می کند.
خانم خزایی که سال 138۰ در کرمانشاه متولد شده و هم اکنون هم 
دانشجوی رشته فلسفه است در خصوص دالیل نوشتن این رمان هم گفت: از 
کودکی مدام در حال خیال پردازی بودم و همیشه در افکارم در دنیاهای خیالی 
زیادی زندگی می کردم و کلی شخصیت خیالی در ذهنم درست کرده بودم که 
برام مثل بهترین دوستانم بودند؛ زندگی کردن در دنیاهای خیالی و متفاوت 
همیشه آرزوی من بوده و هست، برای همین به کتاب خواندن رو آوردم و سعی 
کردم زندگی در تخیالت افراد مختلف و دنیاهای متفاوتی را تجربه کنم و این 
کار آنقدر برام لذت بخش بود که در 17 سالگی تصمیم گرفتم خودم دنیاهای 

خیالی جدیدی را خلق کنم.
وی ادامه داد: برای همین شروع کردم به نوشتن، و در این راه مورد تشویق و 
حمایت دوستان و خانواده ام قرار گرفتم و این سبب شد که من از رویاهایم دست 
نکشم و ادامه بدم. بعد از کلی تالش کردن سال پیش موفق به نوشتن اولین 
رمانم شدم و اولین دنیای خیالیم را ساختم؛ نوشتن برای من مثل یه پناهگاه شد 
که برای فرار از مشکالت و سختی های زندگی به آن پناه بیاورم و از دنیای پر 
از دردسر و پر مشغله ای که داریم فاصله بگیرم و ذهنم را آرام کنم. با اینکه هنوز 
راه درازی در پیش دارم و نوشته هایم خیلی جای کار دارند و هنوز نمی توانم 
خودم را یک نویسنده بدانم اما خوشحالم که توانستم جسارت این را پیدا کنم و 

افکار و تخیالتم را روی کاغذ بیاورم و با مردم به اشتراک بگذارم.
این نویسنده جوان کرمانشاهی گفت: بعد از چاپ طلسم ابدی در حال 
نوشتن یک رمان تاریخی تخیلی از زمان هخامنشیان هستم که امیدوارم بتوانم 
با درآمیختن تخیالتم با تاریخ باشکوه کشورمان یک رمان قابل قبول و در شأن 

تاریخ و اجدادمان رابنویسم.
صفحه آرایی این کتاب را »هستی مرادی« و طراحی جلد آن را »فاطمه 

یزدانی فر« انجام داده است. 

فروش طرح پاییزه کتاب در ۳ روز به ۲0 
میلیارد تومان نزدیک شد

 با گذشت سه روز از اجرای طرح 
پاییزه کتاب 1۴۰۰، بیش از ۲۴5 هزار 
نسخه کتاب به ارزش 161 میلیارد و 
66۲ میلیون و 88۰ هزار و 3۲3 ریال 

به فروش رسید.
 به گزارش دنیای جوانان از ستاد 
هفته  دوره  نهمین  و  بیست  خبری 
ایران، 98۴  اسالمی  جمهوری  کتاب 
کتابفروشی از 31 استان کشور در طرح 
پاییزه کتاب 1۴۰۰ مشارکت دارند که 
از این تعداد 7۴9 کتابفروشی در مرکز 
سایر  در  کتابفروشی  و ۲35  استان ها 

شهرهای استان ها، تا سوم آذرماه کتاب های تالیفی را با یارانه ۲۰ درصدی و 
کتاب های ترجمه شده را با یارانه 15 درصدی عرضه می کنند.

استان های تهران با 15۴ کتابفروشی، خراسان رضوی 119 کتابفروشی 
و اصفهان با 9۴ کتابفروشی بیشترین مشارکت به لحاظ تعداد کتابفروشی را به 

نام خود ثبت کرده اند.
در طرح پاییزه کتاب 1۴۰۰ سقف مجاز خرید سیصدهزار تومان و سقف 
یارانه خرید برای هر خریدار شصت هزار تومان تعیین شده است. این طرح در 
شهرهای کمتر برخوردار از کتابفروشی به مدت 1۰ روز و تا دوشنبه هشتم آذر 

ادامه خواهد داشت.
اسامی، مشخصات و آدرس کتابفروشی های عضو طرح پاییزه کتاب 1۴۰۰ 

نیز در سایت طرح های فصلی قابل مشاهده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فراخوان دومین جایزه داستان حماسی منتشر شد
 دبیرخانه دومین جایزه داستان حماسی 
در قالب داستان های نیمه بلند و رمان فراخوان 

شرکت در این رویداد را منتشر کرد.
روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
دومین  دبیرخانه  هنری،  حوزه  عمومی 
همت  به  حماسی  داستان  ادبی  جایزه 
هدف  با  و  رضوی  خراسان  هنری  حوزه 
بازخوانی حماسه های اساطیر و پیوند آن با 
حماسه های معاصر برای تولید داستان های 
جدید با موضوع حماسه های بومی و اقتباس 
از داستان های شاهنامه فردوسی با رویکرد 
فتح نامه فعالیت خواهد کرد و عالقه مندان 
می توانند در قالب داستان های نیمه بلند و 

رمان در این فراخوان شرکت کنند.
سیدحسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی 
و عضو شورای سیاست گذاری جایزه داستان حماسی در مورد این رویداد گفت: حماسه و 
هنر حماسی نقطه پیوند استوار فرهنگ ایرانی با ارزش ها و اندیشه های انقالب اسالمی 
است. دومین جایزه ادبیات حماسی فرصتی است تا این پیوند خجسته به نیروی قصه و 
داستان بازیابی شود. انقالب اسالمی بستر ظهور حماسه های تازه ای است که از بستر 
حماسه های کهن سر برآورده اند. چنانچه حکیم ابوالقاسم فردوسی راوی حماسه های 

کهن ماست، هنرمندان و نویسندگان متعهد نیز راوی حماسه های تازه تاریخ ما هستند.
همچنین میثم مرادی بیناباج معاون راهبری استان های حوزه هنری و یکی دیگر از 
اعضای شورای سیاست گذاری جایزه داستان حماسی در خصوص اهداف و ضرورت های 
برپایی این رویداد اظهار داشت: ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی از حیث پرداختن 
به مضامین حماسی فقیر بوده است، در نتیجه اولین هدف راه اندازی جایزه داستان حماسی 
این است که نیاز تولیدات متون ادبی به مضامین حماسی را تأمین کند. همچنین جایزه 
داستان حماسی با برپایی خود قهرمانان حماسه ساز دوران انقالب اسالمی و حتی معاصر 

را در زمینه های گوناگون و در قالب روایتی شورانگیز و حماسی معرفی می کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب جایزه داستان حماسی نیاز متون ادبی ما به روایت داشته ها، 
موضوعات و شخصیت های حماسی و حماسه ساز تاریخ معاصر و تاریخ انقالب اسالمی تا به 
امروز را نیز تأمین می کند. اگر بخواهیم به نقطه ای تمدنی و آینده ای درخشان گام برداریم، 
ناچار باید مخاطب عموم خود را از انگیزه و روحیه حرکت سرشار و لبریز کنیم. تولیدات 
هنری و ادبی می تواند این نقش را بر عهده بگیرد. پرداخت آثار داستانی به موضوعاتی که 
وجه حماسی دارند و نشان دهنده روح ایستادگی، عزم و مجاهدت در مردم و ملت ایران 
هستند می توانند مخاطب عموم را برای رسیدن به قله های عزت و سربلندی تشویق کند.

 دبیرخانه دومین جایزه ادبی داستان حماسی به همت حوزه هنری خراسان رضوی 
و با هدف بازخوانی حماسه های اساطیر و پیوند آن با حماسه های معاصر برای تولید 
داستان های جدید با موضوع حماسه های بومی و اقتباس از داستان های شاهنامه فردوسی 
با رویکرد فتح نامه، اقدام به برگزاری این رویداد کرده است. ساسان ناطق، داوود امیریان، 
علی اصغر عزتی پاک؛ هیئت داوران؛ سعید تشکری دبیر علمی و سیدجالل قوامی دبیر 

اجرایی دومین جایزه داستان حماسی هستند.
در شرایط فراخوان دومین جایزه داستان حماسی ذکر شده که نویسندگان باید رمان 
و داستان نیمه بلند خود را به ایمیل دبیرخانه جشنواره  یا به نشانی مشهد، بین هاشمیه ۲۰ 

و ۲۲، حوزه هنری انقالب اسالمی ارسال کنند.
همچنین در بخش داستان نیمه بلند برای نفر اول، 15 میلیون تومان به همراه 
تندیس و لوح افتخار؛ برای نفر دوم، 1۲ میلیون تومان به همراه تندیس و لوح افتخار؛ 
برای نفر سوم، 1۰ میلیون تومان به همراه تندیس و لوح افتخار و در بخش رمان یک 
جایزه 5۰ میلیون تومانی به همراه تندیس و لوح افتخار برای یک اثر برگزیده تعیین شده 

است. آثار برگزیده به انتخاب دبیرخانه در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

رحماندوست: کتابخانه ها
تنها امید گسترش کتابخوانی هستند

اقتصادی  افزایش قیمت کتاب و وضعیت  به  اشاره  با   مصطفی رحماندوست، 
خانواده ها گفت: تنها امیدی که اکنون برای گسترش کتابخوانی وجود دارد، تجهیز و 

توسعه کتابخانه هاست.
به گزارش دنیای جوانان مصطفی رحماندوست، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا بزرگترین مشکل حوزه کتاب و کتابخوانی را مسائل اقتصادی دانست و گفت: اوضاع 
اقتصادی خانواده ها اجازه نمی دهد کتاب بخرند و تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده 
است. نویسندگان نمی توانند بر اساس حق التالیف کتاب ها زندگی کنند و نه امیدی 
دارند که کتاب شان به چاپ بعدی برسد.  دبیر جایزه کتاب سال و ماه کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بیان کرد: از نظر اقتصادی، وضعیت خانواده ها خوب نیست 
و به همین دلیل کتابی هم فروش نمی رود. کتاب هم به قدری گران شده که خرید آن 

کاری غیرالزم به نظر می آید. 
اخیرا کتابی از من منتشر شده است که 8 صفحه دارد و 65 هزار تومان قیمت خورده 
است. خودم خجالت می کشم این کتاب به دست مردم می رسد. ولی بررسی که می کنم 

چاره ای نیست، ناشر هم باید پول کاغذ و چاپ و انتشار کتاب را دربیاورد.
وی افزود: تنها امیدی که اکنون برای گسترش کتابخوانی وجود دارد، تجهیز و 
توسعه کتابخانه هاست. من دبیری جایزه کتاب ماه و سال کانون پرورش را به این دلیل 
قبول کردم که حاصل آن به کتابخانه ها می رود و کانون برای تهیه کتاب های برگزیده 

و ارسال آن به کتابخانه ها تالش می کند. 
حضور در کتابخانه ارتقای مهارت اجتماعی و فردی است

نویسنده بیست افسانه ایرانی با تاکید بر تشویق کودکان و نوجوانان به حضور در 
کتابخانه ها، اظهار داشت: با توجه به خانه نشینی های کرونا، این کار هم ارتقای فعالیت 
های اجتماعی است و هم دیگر کتاب نمی خرند که فشار مضاعفی به خانواده تحمیل شود. 
کتاب ها را امانت می گیرند و برمی گردانند که خود یک راه ارتقای مهارت فردی هم هست. 
وی درباره آینده جوایز ادبی کتاب کودک و نوجوان گفت: اصال نمی توان آینده 
را پیش بینی کرد، به قدری رویدادها تند و پشت سر هم و غیرمنتظره روی می دهد 
که درباره هیچ جایزه ای نمی توان نظر داد. من در خانه نشسته ام و کتاب هایم را می 

نویسم، چون چاره دیگری ندارم. 
نویسنده کتاب زال و سیمرغ در مورد آثار خود نیز توضیح داد: چند کتاب در دست 
نوشتن و در حال انتشار دارم. ترجیح می دهم پس از آن که به سامان رسیدند، درباره 

شان حرف بزنم. چون وقتی از آنها حرف زده ام، تنبل شده ام و نتوانستم ادامه بدهم. 

آگهی اصالحی
مورخه  آوران  نو  وروزنامه  جوانان  دنیای  درروزنامه  منتشره  آگهی  پیرو 
1۴۰۰/۴/8 ردیف 7 که قبال" مساحت آن ۲39/۲9 متر مربع چاپ ومنتشر 

گردیده مبنی بر اشتباه بوده ومساحت آن ۲93/۲9 متر صحیح است. 
علی محمد براتی -رئیس ثبت کامیاران

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

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سنندج  شهرستان 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول 1۴۰۰/8/18           تاریخ نوبت دوم : 1۴۰۰/9/3

بخش11: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقایان امیروزیری فرزند 
رضا ومحمد علی وزیری وعبیداله وزیری فرزندان محمد رضی شماره شناسنامه 
1351و۴و396 صادره سنندج وسروآباد کد ملی 373۲539891و38۲1۲63776 
از ششدانگ تحت پالک  نسبت دودانگ مشاع  به  و38۲۰687361 هرکدام 
از 57 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 31۰3۰ متر مربع  5۰7 فرعی 
خریداری شده از سند محمد رضی صاحب به آدرس سنندج روستای شویشه 

زمین مشهور به دیره

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقایان امیروزیری فرزند رضا 
ومحمد علی وزیری وعبیداله وزیری فرزندان محمد رضی شماره شناسنامه 
1351و۴و396 صادره سنندج وسروآباد کد ملی 373۲539891و38۲1۲63776 
از ششدانگ تحت پالک  نسبت دودانگ مشاع  به  و38۲۰687361 هرکدام 
مربع  1۲118متر  مساحت  به  کالترزان   11 بخش  اصلی   57 از  فرعی   5۰8
خریداری شده از سند محمد رضی صاحب به آدرس سنندج روستای شویشه 

زمین مشهور به دیره
بخش13: ششدانگ یک درب باغ به نام آقای عبدالکریم زندی باغچه مریم 
فرزند عباس شماره شناسنامه 111 صادره سنندج کدملی 373۰988۴۴1 تحت 
پالک 56۰ فرعی از یک اصلی بخش 13 حسین آباد به مساحت 9۲7۴ متر 
مربع خریداری شده از نسق میرزا رضا قلی صاحب به آدرس سنندج روستای 

قولیان مشهور به بان گویژ
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد م الف ۲۰۴۴

مفقودی
سندکمپانی سواری سمند X7 به رنگ نقره ای متالیک مدل 138۲ به 
شماره انتظامی ۴۴3 ل ۲5-ایران۴6 به شماره موتور 3۲9۰8۲179۲8 به شماره 
شاسی 8۲۲1755۰ متعلق به آقای هومن فرحناک گله پردسری فرزند اسماعیل 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
به    ۲۰6TU3 پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه 
ط   658 پالک  ه  ر شما به   1391 مدل  وغنی  سفیدر رنگ 
شاسی  شماره  به   1۴8A۰۰۰۰1۰6 موتور  شماره  به  79-ایران۴6 
NAAP۰3ED7DJ59۲66۴ متعلق به آقای محمدحسین شهبازی 

فرزند نقی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از اسماعیل نواب صفا و علی تجویدی
اختصاصی دنیای جوانان

این جا که منم 
عشق به سرحد کمال  ست

معیني کرمانشاهي

آن جا که تویي ، غم نبود ، رنج و بال هم
مستي نبود ، دل نبود ، شور و نوا هم

این جا که منم ، حسرت از اندازه فزون  ست
خود داني و من دانم و این خلق خدا هم

آن جا که تویي ، یک دل دیوانه نبیني
تا گرید و گریاند از آن گریه ، تو را هم

این جا که منم ، عشق به سرحد کمال  ست
صبر است و سلوک  ست و سکوت  ست و رضا هم

آن جا که تویي باغي اگر هست ، ندارد
مرغي چو من ، آشفته و افسانه  سرا هم

این جا که منم ، جاي تو خالي  ست به هر جمع
غم سوخت دل جمله یاران و مرا هم

آن جا که تویي جمله سِر شور و نشاطند
شه  زاده و شه ، باده به دستند و گدا هم

این جا که منم بس که دورویي و دورنگي  ست
گریند به بدبختي خود ، اهل ریا هم
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کاظم هژیرآزاد و تاکید بر حمایت دولت از تئاتر

باسابقه  بازیگر   کاظم هژیرآزاد، 
تئاتر می گوید اگر کار که باشد، خیال 
آدمی از خیلی جهات راحت است و 
ای کاش همیشه کار باشد. او هرچند 
دلتنگ حضور روی صحنه است ولی 
فعال ترجیح می دهد از تئاتر دور باشد 

تا وقتی شرایط بهتر شود. این بازیگر تاکید 
می کند که در شرایط دشواری مانند همه گیری کرونا، دولت ها هستند که 
باید چراغ تئاتر را روشن نگهدارند و در وهله بعد، این مسئولیت بر عهده 

عوامل اجرایی تئاتر است.
را صادر  اجرایشان  کارهایی که مجوز  از  باید  دولت  او مي گوید:   
کرده، حمایت کند و متناسب با بلیت های خریداری شده، به آنان کمک 
زنده نگه داشتن آن چنین  تئاتر و  از  برای حمایت  باید  بپردازد.  هزینه 

اقدام هایی انجام بدهد.

کتاب زنده یاد مجتبي گلستاني منتشر شد...

در  کتاب  از  رونمایی  راسم  م
مجتبی  زنده یاد  نوشته  بلوط،  جنگل 
گلستانی برگزار می شود. این مراسم 
این  زادروز  با  همزمان  ونمایی  ر
نویسنده و منتقد فقید، روز پنجشنبه 

)چهارم آذرماه 1۴۰۰( از ساعت 18 تا ۲۰ 
همکاری  با  فانوس  کتاب  نشر  همت  ه  ب

کتابفروشی فرهنگستان قریب برگزار خواهد شد. 
شهر  پایگاه  در  که  مصاحبه ای  در  گذشته  سال  گلستانی  جتبی  م
کتاب منتشر شده، درباه اینکه چه چیزی بیشتر از همه او را در ادبیات 

تحت تاثیر قرار می دهد،
 به این کتاب اشاره کرده بود از آثار این نویسنده می توان به واسازی 
متون جالل آل احمد و درآمدی تصویری بر اخالق اشاره کرد.  مجتبی 

گلستانی ۲8 تیر بر اثر ابتال به کرونا در ۴۰سالگی از دنیا رفت.

کناره گیري همایون شجریان از مست عشق

پس از طوالنی شدن ساخت فیلم 
کارگردانی  به  سینمایی مست عشق، 
شرایط  نشدن  فراهم  و  فتحی  حسن 
سهراب  و  شجریان  همایون  رارداد  ق
پروژه  این  با  از همکاری  ناظری  ور  پ

بازی  با  عشق،  مست  کردند.  ناره گیری  ک
شهاب حسینی و پارسا پیروزفر در نقش های 
شمس تبریزی و موالنا و نیز جمع قابل توجهی از بازیگران مطرح ترکیه 

به روایت داستانی از زندگی شمس و موالنا می پردازد. 
ساخت فیلم مست عشق تقریبا تکمیل شده و طبق آخرین پیگیری ها 
تالش می شود تا با پایان مراحل فیلمبرداری و مراحل فنی در ماه های آینده 
آماده شود. در این پروژه قرار بود همایون شجریان و سهراب پورناظری 
برای موسیقی فیلم همکاری داشته باشند، اما  این دو هنرمند  از پروژه 

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

جواد نوروزبیگي و تکذیب دستمزدهاي نجومي

تهیه کننده  بیگی  نوروز د  ا و ج
و  سینما  خیر  ا ي  ل ها سا ر  کا ر پ
ین  ا که  نگي  خا یش  نما بکه  ش
پدرگواردیوال  سریال  تهیه  وزها  ر
سکوت  در  که  رد  دا برعهده  ا  ر
است،  شده  ساخته  حال  در  خبري 

نجومی  دستمزدهای  درباره  که  خباری  ا
این سریال منتشر شده را با صراحت تکذیب کرد و گفت اطالعاتی 
که در این خبر داده شده ُپر از اشتباه است! روز گذشته خبري مبني 
آن  در  که  شد  منتشر  سریال  این  بازیگران  نجومي  دستمزدهاي  بر 
فرخ نژاد  و حمید  تومان  میلیارد   5.5 مدیري  مهران  بود  عالم شده  ا
گفت:  نوروزبیگي  ولي  کرده اند  دریافت  دستمزد  تومان  میلیارد   ۴
کسانی که من را می شناسند به خوبي می دانند که از این دستمزدهای 

داد. نخواهم  و  نداده ام  به کسی  نجومی 

ما
سین

 

روزگار جواني از پرمخاطب بودن تا دیده نشدن!

اصغر توسلي: خودم را فرزند صداوسیما مي دانم

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد۹ 
تلفن: ۲6۳058۲4- فکس: ۲6۳058۲4 صندوق پستی: 115- 1۹558 

سازمان شهرستان ها:  0۹1۲۲75۲1۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

سریال هایي در سال هاي دورتر در 
تلویزیون ساخته شده اند که بسیاري از 
ما با آنها خاطره داریم. سریال هایي که 
هستند  آشنا  برایمان  هنوزهم  آنها  ام  ن
و هنوزهم بسیاري از ما دوست داریم 
که آن سریال ها را براي بارها و بارها 
پاي  ولي  ببینیم  تکراري  صورت  ه  ب
تلویزیون  جدید  بي کیفیت  ریال هاي  س
ننشینیم! یکي از این سریال ها، سریال 
روزگار جواني، ساخته اصغر توسلي است 
که سال ها از پخش فصل اول آن گذشته 
ولي هنوزهم مخاطبان قدیمي تلویزیون 
آن را به خاطر دارند اما شاید کمتر کسي 
پخش  که  بداند  مخاطبان  همین  ز  ا
چندروز  همین  سریال  این  سوم  فصل 
پیش از شبکه پنج سیما به پایان رسید! 
فصل سوم این سریال که  پخش آن 
به تازگی در شبکه پنج سیما به پایان 
رسیده و با عنوان روزگار جوانی ۲ معرفی 
به کارگردانی اصغر توسلی و  می شود، 
تهیه کنندگی سپهر محمدی ساخته شد 
آریا  نجفیان،  میرزایی، رسول  بیوک  و 
توسلی، سعید زارعی، سینا کرمی، امیر 
آن  در  و عیسی حسینی  واعظ  مسعود 
روزگار  اول  فصل  کردند.  نقش  یفای  ا
جوانی سال 1377 به تهیه کنندگی اصغر 
توسلی، کارگردانی شاپور قریب و اصغر 
توسلی و نویسندگی اصغر فرهادی روی 
پنج رفت. همچنین فصل  نتن شبکه  آ
به   1378 سال  در  مجموعه  این  وم  د
تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر توسلی 
و  محلوجیان  علی اکبر  نویسندگی  و 
تولید  شبکه  این  برای  نقدعلی  رهاد  ف
شد. امین حیایی، کیهان ملکی، بیوک 
بازیگران  از  رادش  نصراهلل  و  یرزایی  م

این سریال بودند.
و  ن  ا د گر ر کا توسلی،  صغر  ا
در  که  تلویزیون  باسابقه  هیه کننده  ت
جوانی  روزگار  سریال  قبلی  سری های 
به عنوان کارگردان و تهیه کننده حضور 

داشت و اکنون نیز پس از چندین سال 
در مقام کارگردان این سریال را تولید 
کرده است، درباره دشواری های ساخت 
سریال در شرایط کرونا گفت: همانطور 
کار  این شرایط  در  ما  درمان  کادر  که 
که  است  این  هم  ما  وظیفه  ی کنند،  م
کاری کنیم که روح و روان مردم آرامش 
پیدا کند. کمی شادی و سرگرمی برای 
بلد  این کاری است که  بیاوریم.  مردم 
هستیم. با چنین نگاهی سریال روزگار 
جوانی ۲ را ساختیم و تمام کردیم، ولی 

بسیار سخت بود.
وت  تفا ه  ر با ر د توسلی  صغر  ا
فصل های گذشته سریال روزگار جوانی 
با فصلی که اخیرا پخش شد، توضیح داد:  
فصل اول و دوم پشت سر هم پخش 
شدند و در واقع یک فصل بودند. من 
این فصل ها را نه با هم مقایسه می کنم 
ارتباط  می دهم.  ارتباط  به هم  نه  و 
این آدم ها در آن  نها زمانی است که  آ
زیست می کنند. ما در هر دوره روزگار 
به  را  زمان  همان  جوان  های  وانی،  ج
تصویر می کشیم. ۲5 سال پیش روزگار 
جوانی جوان های آن موقع و امروز هم 
با همه  امروز،  بچه های  روزگار جوانی 
مختصاتی که جوان های امروز دارند را 
به تصویر کشیدیم. شاید 1۰ سال دیگر 
روزگار جوانی، بچه های 1۰ سال دیگر 
را به تصویر بکشیم. اینها به هم ربطی 
از  مشخصی  مقطع  یک  فقط  دارد،  ن
زندگی آدم ها را روایت کردیم و آن زمان 
جوانی است. ارتباطشان فقط عنوان آنها 
و برهه ای است که ما از طول یک عمر 
جدا می کنیم و درباره اش قصه می گوییم.

این کارگردان درباره دلیل انتخاب 
داستان ها،  روایت  برای  جوانی  قطع  م
توضیح داد: دلیل انتخاب برهه جوانی، 
دوران  در  آدم ها  زندگی  که  است  ین  ا
حقیقت  در  و  می گیرد  شکل  وانی  ج
بزرگ و دارای شعور کامل می شوند. در 

این دوره است که انسان باید تصمیم 
بگیرد، بسازد و همه چیز در دوره جوانی 

اتفاق می افتد.
دیگري  بخش  در  توسلي  صغر  ا
از صحبت هاي خود یادآور شد: پس از 
پخش ۲ فصل از سریال روزگار جوانی 
شد،  ساخته  جوان  پسرهای  درباره  ه  ک
کردند  ناراحتی  ابزار  دختر  انشجویان  د
نمی شود،  روایت  آنها  زندگی  چرا  ه  ک
ساختند  را  دختران  سریال  رو  این  ز  ا
و  جوان  دخنران  زندگی  روایت  به  ه  ک
بازیگرانی همچون  دانشجو پرداخت و 
در  ولدبیگی  و سحر  فقیه نصیری  تنه  آ
ساخت  برای  کردند.  نقش  ایفای  ن  آ
طبیعتا  جوان،  دختران  درباره  ریالي  س
ممیزی هایی وجود داشت و کار ما را در 
آن زمان خیلي سخت کرد. با این حال 

وظیفه داشتیم آن سریال را بسازیم.
ادامه  کارگردان روزگار جوانی در 
این گفتگو در پاسخ به این پرسش که 
اخیر  سریال های  به  کمتر  توجه  لیل  د
لویزیونی چیست؟ توضیح داد: دالیل  ت
مختلفی دارد، نمی توان از یک جنبه به 
ازدیاد  موضوع نگاه کرد. در وهله اول 
امکانات دیداری است. شبکه های موجود 
فراوان هستند. دسترسی مخاطب به این 
شبکه ها فراوان و تنوع بسیار زیاد است. 
سریال های  گاهی  بازهم  وجود  این  ا  ب
می شوند  دیده  خانگی  نمایش  بکه  ش
و البته سریال های تلویزیونی نسبت به 
می شوند.  دیده  کمتر  دیگر  سانه های  ر
علت هم این است که تلویزیون ما آنطور 
که باید و شاید نه تنها در سریال سازی 
نتوانسته  برنامه هایش  اغلب  در  لکه  ب
با  باید و شاید خوب  آنچنان که  است 
بیننده  با  و  برقرار کند  ارتباط  مخاطب 
صمیمی باشد و ایرادهایی داشته است. 
این ایرادها سبب شده مخاطب فاصله 
بگیرد و کمی دور شود. تلویزیون زمانی 
عضو خوب خانه ما بود که از آن درس 

می آموختیم. امروز هم در خانه های مان 
هست اما واقعا از آن درس می آموزیم؟ 
بتوانیم این بخش را درست کنیم  اگر 

تلویزیون می تواند دوباره دیده شود.
اصغر توسلی در پاسخ به این پرسش 
که چرا همچنان به تولید سریال برای 
گفت:  چنین  است؟  عالقمند  لویزیون  ت
تلویزیون ما را در شهرستان ها، روستاها 
و شهرهای کوچکی که دسترسی به این 
که  آدم هایی  می بینند.  ندارند،  لتفرم ها  پ
نمی توانند اشتراک پلتفرم ها را خریداری 
همه  اگر  کنند؟  چکار  باید  اینها  نند،  ک
سریال  ساخت  ذکرمان  و  فکر  تمام  ا  م
برای این پلتفرم ها باشد، این افراد باید 
دسترسی  فقط  که  آنهایی  کنند؟  چکار 
به تلویزیون دارند. باید به اینها هم فکر 
کرد. من به اینها فکر می کنم، برایشان 
کار می کنم و دوستشان دارم، شاید بیشتر 
از مخاطبان دیگر. بچه های روستاها و 
شهرهای دور ما و کم بضاعت ها احتیاج 
دارند که برنامه هایی را تماشا کنند و به 

آنها چیزهایی بیاموزیم.
که  کرد  اظهار  حال  عین  در  و  ا
ممکن است برای پلتفرم ها هم سریال 
نمی داند.  اشتباهی  را  کار  این  و  بسازد 
توسلی افزود: ممکن است در پلتفرم ها 
هم  پیشنهاد  اخیرا  بسازم.  سریال  هم 
تلویزیون  فرزند  را  خودم  اما  اشته ام  د
در  کودکی  از  من  می دانم.  رادیو  و 
کرده ام  کودک  برنامه  گویندگی  ادیو  ر
برنامه  گوینده  سالگی   9 از  امروز.  ا  ت
کودک رادیو بوده ام. برای همین خودم 
آن  به  و  می دانم  صداوسیما  فرزند  ا  ر
وابستگی دارم. اما این بدان معنا نیست 
که ساخت سریال برای پلتفرم ها اشتباه 
است. هر کجا که بتوانی ارتباط خوب 
خوب  کنی  برقرار  جمعی  با  درستی  و 
است. من فعال اینجا را انتخاب کردم، 
پلتفرم ها کار کرده ام و می کنم، در  در 

سینما هم همینطور.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

دسته  آن  جزو  اویسی  تحعلی  ف
از بازیگران است که می توان کارنامه 
کاری اش را به قبل و بعد از یک اتفاق 
تقسیم کرد. شاید کمتر بازیگری مانند 
او باشد که ریسک تغییر مسیر بازیگری 
نقش های  منتهای  ز  ا و  بپذیرد  ا  ر
یکی  به  تلویزیون  و  سینما  در  نفی  م
بازیگران  طنازترین  و  شیرین ترین  ز  ا
از  یکی  بازخوانی  شود.  بدل  یران  ا
دهه  به  مربوط  او  قدیمی  فتگوهای  گ
از ظهور مجدد و متفاوتش  8۰ و بعد 
بدون شرح، ساخته مهدی  در سریال 
مظلومی در نقش آقای کاووسی شاید 
بتواند خاطرات مردی را برایمان زنده 
کند که اگرچه حدود ۴۰ روز است که از 
میان ما رفته، اما نقش هایش در دوران 
پیری خنده را بر لب هایمان می آورد و 
آخرین  پوک،  کله  فیلم  آنالین  کران  ا
هنرنمایی او را در معرض دیدگان مان 

قرار می دهد.
و  بلند  قد  آن  با  اویسی  تحعلی  ف
وقفه ای  از  بعد  دوست داشتنی  شمایل 
چندساله با شمایل یک پیرمرد طناز و 
دوست داشتنی جلوی دوربین بدون شرح 
رفت. خودش می گوید: خواست خدا بود 
که این اتفاق بیفتد. مدت طوالنی در این 
فکر بودم کار طنزی انجام دهم، خیلی از 
نزدیکان نیز معتقد بودند که می توانم، 
جا  خاصی  نقش های  در  بازیگر  قتی  و
می افتد، معموال تا آخر عمر باید با آن 
پیش  فرصتی  ندرت  به  و  برود  یش  پ
در  دهد.  مسیر  تغییر  بتواند  که  می آید 
مورد من، فرصت بازی طنزآمیز و کمدی 
خیلی دیر پیش آمده چون شور توان ۲۰ 
سال پیش را ندارم و کار کمدی و طنز 
نیازمند نیروی جوانی است، هرچند در 
پیری هم می توان شیرین بوده به هرحال 
داشتم در آن نقش های گذشته کلیشه 
می شدم و بدون شرح، اتفاق خوبی در 
کارنامه ام بود. از این پس نیز دوست دارم 
در فیلم ها و مجموعه های شیرین کار 
کنم، چون فکر می کنم تماشاگر دیگر 
من را در آن نقش های گذشته نپذیرد.

این  هم  خودش  اویسی  نده یاد  ز
ضروری  کارش  رشد  برای  را  غییر  ت

کارهای  از  یکی  را  آن  اما  ی دانست  م
بشر  می کند:  عنوان  زندگی اش  سخت 
آن  دارد.  مختلفی  قابلیت های  و  بعاد  ا
چهره خشن، در سینما برای من ساخته 
طنزآمیز  و  شوخ  نقش های  بود.  شده 
فیلم  در  کم رنگ  به شکلی  پیش تر  ا  ر
از مجموعه خودرو  مومیایی3، قسمتی 
مجموعه  و  جادو  چراغ   ،11 هران  ت
چمدان های بسته، داشتم. اتفاقا همین 
شد  باعث  بسته  چمدان های  جموعه  م

من را در این مجموعه بپذیرند.
و  سینما  پیشکسوت  بازیگر  ین  ا
تلویزیون یکبار هم در مقام کارگردان، 
اینکه  فیلم تولید کرده است. او درباره 
فیلم  دیگر  میتیل  و  مریم  از  بعد  را  چ
کارگردانی  موقع  می گوید:  ساخت  ن
نیست،  خوب  بازیگری  می بینم  قتی  و
متاثر  و  می خورم  حرص وجوش  یلی  خ
می شوم. ترجیح دادم مدتی کار نکنم. اما 
اگر فرصتی پیش بیاید بازهم عالقمند 
بسازم.  فیلم  بچه ها  برای  که  هستم 
و  می خواهند  چه  بچه ها  که  ی دانم  م
مریم و میتیل هم فیلم پرمخاطبی بود.

ه  هیچ گا ویسی  ا فتحعلی  لبته  ا
دیگر فرصت ساخت فیلم را پیدا نکرد. 
او البته درباره دوران تحصیل و شناخت 
رشته بازیگری می گوید: در دهی میان 
قم و کاشان )که یک کوه، با ده سهراب 
و  شدم  متولد  داشت(  فاصله  سپهری 
به دلیل شغل پدرم بسیاری از مناطق 
ایران را دیدم و تا اندازه ای با فرهنگ 
بومی این سرزمین آشنا شدم، هرچند 
بیشتر عمرم را در تهران بوده ام. متولد 
و  بازیگری  رشته  در  و  هستم   13۲۴
کارگردانی سینما از آمریکا فوق لیسانس 
از آن، دوبار در دانشگاه  گرفتم. پیش 
امتحان های  که  دادم  امتحان  هران  ت
آزمون  در  اما  شدم،  قبول  را  فاهی  ش
استاد سمندریان  اتفاقا  کتبی رد شدم. 
دوست  خیلی  می گرفت.  امتحان  م  ه
کنم.  تحصیل  رشته  این  در  اشتم  د
سال 1353 به ایران برگشتم. نخستین 
بازی ام در یک تئاتر تلویزیونی به نام 
سحر )پرویز تاییدی( بود و اولین فیلمی 
)علیرضا  قدغن  کردم  بازی  که  هم 
داودنژاد( نام داشت که پس از انقالب 

به نمایش درآمد.
گریزی  اویسی  فتحعلی  نده یاد  ز
هم به نخستین نقش طنزش که پیش 
از انقالب بازی کرده می زند و می گوید: 
استفاده  به گونه ای  من  از  جو،  هی  ر  د
نشد که بگویم طنز بود، ولی تا حدودی 
رگه هایی از شیرینی داشت. وقتی خودرو 
تهران 11، پخش شد خیلی ها تشویقم 
کردند. خانم مرضیه برومند خیلی راضی 
بود و البته شجاعتی به خرج داد که من 
را با آن چهره و سابقه بازیگری انتخاب 
کرد. پررنگی نقش کاووسی و استمرار 
پخش بدون شرح، باعث شده بازی من 

در این ژانر بیشتر دیده شود.
و  سینما  مطرح  یگر  ز با ین  ا
سعی  همواره  اینکه  درباره  لویزیون  ت
می کند در زندگی اش متعادل رفتار کند 
متعادلی  آدم  خودم  زعم  به  ی گوید:  م
زندگی  در  نمی خواهد  دلم  ستم،  ه
و  پررنگ  را  موضوعی  هم  خصی  ش
با آب و تاب نشان بدهم. زیاده روی و 
ندارم. حتی دوست  را دوست  پرگویی 
دارم شوخی هایی که در زندگی عادی 
بدون  در  نشود.  تکرار  دوبار  ی کنم  م
شرح، زیاد تجربه کار طنز نداشتم و از 
طرفی هم اوایل کار نمی دانستیم مردم 
با نوع طنز این مجموعه ارتباط برقرار 
می کنند یا خیر؟ کمتر هم پیش آمده 
بود که درباره آدمی مانند مدیرمسئول 
ساخته  طنزی  برنامه  هفته نامه،  یک 
شود. به این موضوع فکر می کردم که 
کاری  چه  هفته نامه  یک  دیرمسئول  م
می تواند انجام دهد که مردم را بخنداند؟ 
شکلک که نمی تواند درآورد و یا حرف 
بی مزه بزند. خشک و رسمی هم نباید 
باشد این نقش را بر اساس متن ها شکل 
دادم. چون نمی خواستیم به فضای واقعی 
نزدیک شویم و هدف مان نمایش یک 

هفته نامه ساختگی بود.
درباره  اویسی  فتحعلی  رحوم  م
سینما  عرصه  در  بازی هایش  هترین  ب
اشاره می کند: با دو نقش ارتباط بیشتری 
ناخدا  در  سرهنگ  اول  کردم.  رقرار  ب
دیگری  و  تثبیت کرد  مرا  که  خورشید 
نقشی که در مجموعه کوچک جنگلی 
داشتم و البته آقای ناصر تقوایی را برای 

این نقش انتخاب کرده بود.

بازخواني گفتگویي با زنده یاد فتحعلي اویسي...

زیاده روی و پرگویی در زندگي و کار را دوست ندارم!


