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وضعیت قم در هفته های اخیر رو به وخامت گذاشته تا جایی 
که رتبه این استان در واکسیناسیون نزول یافته و آن گونه که 
آمار ها نشان می دهد، این نزول تداوم دارد. این در حالی است 
که افزون بر قم، سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان 

هم وضعیت مطلوبی ندارند

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با 
بیان اینکه حجم جمعیت سالمند در ایران به سرعت درحال 
افزایش است، گفت: در سال ۹۵، ۷ میلیون و ۴۶۰ هزار 
سالمند داشتیم که این رقم امسال به ۸ میلیون و ۴۰۰ 

هزار رسیده است.

پس از قریب به یکماه از بالتکیفی قیمت خودروها و انتظار 
برای تصمیم گیری این حوزه، باالخره روز گذشته)چهارشنبه/ 
ایران خودرو و سایپا مجوز افزایش  ۱۷ آذرماه( محصوالت 
اساس  این  بر  و  کرده  دریافت  را  خود  محصوالت  قیمت  
قیمت جدید محصوالت بر مبنای تورم بخشی ۱۸ درصد را 

اعالم کردند.

قیمت  جدید 
محصوالت 

ایران خودرو و سایپا 
اعالم شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  عضو 
که  کرد  تاکید  پوشاک  فروشندگان 
دلیل  به   ، ا ناکور تا پوشاک  فروش 
این  بودن  قاچاق  و  بهداشتی  مسائل 
نوع پوشاک، ممنوع است و در صورت 
پلمب  فروشگاه ها،  نوع  این  با  برخورد 

می شوند.
که  کرد  تاکید  افتخاری،  مجید 
کلی  طور  به  تاناکورا  پوشاک  فروش 
در کشور ممنوع است و اتحادیه در هر 
نقطه ای با این نوع فروشگاه برخورد کند 

آن را پلمب می کند.
وی با بیان اینکه شنیده ها حاکی از 
ورود کاالی تاناکورا به برخی استان ها 
از جمله سیستان و بلوچستان و سنندج 
از کاالهای  است، تصریح کرد: عمومًا 

تاناکورا استقبال زیادی نمی شود.

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  عضو 
فروشندگان پوشاک در پاسخ به سوالی 
برند خارجی،  تاناکورای  درباره پوشاک 
و  قاچاق است  این کاالها قطعا  گفت: 
از راه شبکه های غیر قانونی زیرزمینی 

فروخته می شود.
است  ممکن  وی  گفته  به  البته 
سوی  از  اهدایی  خارجی  پوشاک  که 
طوری  به  باشد.  هم  دیگر  کشورهای 
که ممکن است پوشاک به یک کشور 

ثالث اهدا شده باشد، اما پوشاک برند از 
آن ها جدا و فروخته شود.

د  تعدا ینکه  ا بیان  با  فتخاری  ا
فروشگاه های تاناکورای فعال در کشور 
با بیشتر  بسیار کم است، تصریح کرد: 
این واحدها چندین بار برخورد و پلمب 
دوباره  اما  دادند،  تعهد  حتی  و  شدند 
فعالیت خود را آغاز کرده اند. اما همچنان 
آن ها  با  مشاهده  صورت  در  اتحادیه 

برخورد می کند.
به گفته وی علت ممنوعیت فروش 
و  بهداشتی  مسائل  تاناکورا،  پوشاک 
است.  پوشاک  نوع  این  بودن  قاچاق 
ندارند،  استاندارد  لباس ها  این  که  چرا 
نظارتی بر وضعیت آن ها انجام نمی شود 
آسیب  به  منجر  است  ممکن  حتی  و 

جسمانی شود.

اعضای  با  دیدار  در  نفت  وزیر 
به  بایجان  ذر آ جمهوری  ز  ا هیئتی 
بر  سوکار،  شرکت  مدیرعامل  ریاست 
توسعه روابط دوجانبه و همکاری های 
گاز  و  نفت  حوزه  در  تهران-باکو 

تأکید کرد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
نفت، ظهر روز گذشته )چهارشنبه، ۱۷ 
آذربایجان  جمهوری  از  هیئتی  آذرماه( 
رونق عبداهلل یف مدیرعامل  ریاست  به 
شرکت ملی نفت آذربایجان )سوکار( به 

دیدار جواد اوجی، وزیر نفت آمد.

ضمن  مالقات  این  در  طرف  دو 
تأکید بر روابط دوجانبه تجاری، درباره 
گفت وگو  گازی  همکاری های  توسعه 
کردند، عملیاتی شدن قرارداد سه جانبه 
جمهوری  ایران،  میان  گازی  سوآپ 
آماده سازی  آذربایجان و ترکمنستان و 
از  قرارداد  این  شدن  اجرایی  مراحل 

محورهای گفت وگوها بود.
و تحکیم  انرژی  مناسبات  توسعه 
همکاری ها در حوزه دریای خزر از جمله 
محور گفت وگوهای هیئت آذربایجانی با 

وزیر نفت بود.

اوجی هفتم آذرماه پس از امضای 
قرارداد سه جانبه گاز در گفت وگوی زنده 
با بخش خبری شبکه یک سیما اظهار 
کرده بود: از حدود دو ماه پیش مذاکره با 
ترکمنستان و آذربایجان در بحث تجارت 
گاز آغاز شد که در این سفر منجر به 
امضای قرارداد سوآپ ساالنه ۱.۵ تا ۲ 
میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به 

سمت آذربایجان از مرز آستارا شد.
دی ماه  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از ترکمنستان قطع  ۱۳۹۵ واردات گاز 
قرارداد  بود:  کرده  اعالم  بود،  شده 

و  ترکمنستان  ایران،  گازی  سه جانبه 
عملیاتی  زمستان  اول  از  آذربایجان 

می شود.
از  گاز  سوآپ  سه جانبه  قرارداد 
از  آذربایجان  جمهوری  به  ترکمنستان 
خاک جمهوری اسالمی ایران به مقدار 
مترمکعب  میلیارد   ۲ تا   ۱.۵ ساالنه 
حضور  با  آذرماه(  )هفتم  یکشنبه  روز 
جمهوری  و  ایران  رؤسای جمهوری 
ترکمنستان و در حاشیه  آذربایجان در 
همکاری های  سازمان  سران  نشست 

اقتصادی )اکو( امضا شد.

دیدار هیئت نفتی جمهوری آذربایجان با وزیر 

یک مقام مسئول حوزه پوشاک:

فروشگاه های لباس تاناکورا پلمب می شوند!

بازار  با کاهش سهم   : زمانه  اقتصاد 
ارتقای  به  نسبت  توان  در کشور می  پول 
بازار بیمه و همچنین بازار سرمایه در کشور 

امیدوارتر شد.
دکتر   ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
غالمرضا سلیمانی که در بیست و هشتمین 
گفت  می  سخن  توسعه  و  بیمه  همایش 
بیمه  صنعت  افزود:  مطلب  این  اعالم  با 
بخش  آرامش  ساز،  پشتیبان  صنعت  یک 
موتور محرکه  است که  آفرین  اطمینان  و 

توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
قدردانی  با  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
جمهور،  رئیس  اقتصادی  معاون  حضور  از 
از  دارایی، تنی چند  اقتصادی و  امور  وزیر 
نمایندگان مجلس و فعاالن صنعت بیمه و 
همچنین بیش از ۱۵ هزار بیننده و شنونده 
مجازی همایش، اظهار داشت: هم اندیشی 
تمامی ذینفعان صنعت بیمه، زمینه ساز رشد 
این صنعت است و همایش های اینچنینی 
بیمه ای نقش مهمی  تواند در تحول  می 

را ایفا کند.
وی از برنامه ریزی های گسترده برای 
تکمیل زیرساخت های دیجتالی در صنعت 
بیمه سخن گفت و افزود: ارائه محصوالت 
سایبری بیمه از اهداف جدی ماست و حتی 
یکی از شرکت های برای فعالیت در این 

الکترونیکی  کاالهای  محوریت  با  صنعت 
بیمه ای اعالم آمادگی کرده است.

ابراز  راستا  همین  در  سلیمانی  دکتر 
پرداخت  آینده  سال  در  که  کرد  امیدواری 
خسارات بیمه ای در راستای تکمیل چرخه 
بیمه گری به صورت دیجیتالی صورت گیرد.

رئیس شورای عالی بیمه خاطرنشان 
مسیر  در  بسیاری  شتاب  با  دنیا  کرد: 
الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای حرکت 
می کند و در حال حاضر بیش از چهل درصد 
خدمات بیمه ای در کشورهای پیشرفته از 

مدار سنتی خارج شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 

هایی  رشته  در  خسارت  باالی  ضریب  به 
نظیر شخص ثالث و درمان تکمیلی اشاره 
کرد و افزود: عدد باالی خسارت در برخی 
نظر  به  نگران کننده  ای  بیمه  رشته های 
اثربخش  فعالیت  به  توجه  با  که  رسد  می 
مرکز ریسک و همچنین تکمیل زیرساخت 
های الکترونیکی برای کنترل تخلفات این 

خسارات کاهش خواهد یافت.
بر  تاکید  با  سلیمانی  غالمرضا  دکتر 
این نکته که سهم خواهی برخی سازمان 
ها و دستگاه ها از صنعت بیمه یک پدیده 
بیمه  خطرناک است، تصریح کرد: صنعت 
برخوردار  مناسبی  مالی  توانگری  از  باید 

وارد  و  حوادث  وقوع  هنگام  در  تا  باشد 
آمدن خسارات بزرگ، دغدغه های دولت 

را کاهش دهد.
وی با تشریح عملکرد درخشان صنعت 
با  داشت:  اظهار  ها،  تحریم  اوج  در  بیمه 
وجودی که به تحریم های شدیدی که به 
افتخار  با  بیمه کشور تحمیل شده  صنعت 
میلیارد  پانصد  از  بیش  اعالم می کنم که 
دالر از ریسک های داخلی توسط صنعت 

بیمه تحت پوشش قرار گرفته است.
بخش  در  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
و  موضوعات  به  خود  سخنان  یانی  پا
بیمه  تقویت  ضرورت  نظیر  دستاوردهایی 
بیمه  اوراق  شدن  بهادار  زندگی،  های 
ای،  بیمه  های  نامه  ضمانت  صدور  ای، 
در صنعت  گذاری  سرمایه  ترکیب  اهمیت 
کدیکتا  صدور  فرایند  تکمیل  همچنین  و 
پرداخت و گفت: توسعه و حمایت از شبکه 
فروش برنامه اصلی و جدی نهادناظر است 
که درنظرگرفتن مصالح تمامی ذینفعان به 

این مقوله خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است که در این همایش 
امور  وزیر  رئیس جمهور،  اقتصادی  معاون 
اقتصادی و دارایی و رئیس پژوهشکده بیمه 
نیز به طرح دیدگاه های خود در خصوص 

آخرین تحوالت صنعت بیمه پرداختند

رئیس کل بیمه مرکزی در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه:

چرخه بیمه گری با هوشمندسازی تکمیل می شود

اقتصاد زمانه : معاون امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
مناسبت روز بیمه از شرکت بیمه تعاون 

بازدید کرد.
بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزیر  معاون  مسکنی،  مهدی  تعاون، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت 
بیمه در تقویم  نام روز  به  آذر که   ۱۳
تعاون  بیمه  شرکت  از  شده  نهاده  نام 

بازدید کرد.
وی   ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
عملکرد  به  اشاره  با  بازدید  این  در 
این  عملکرد  کرد:  مطرح  تعاون  بیمه 
که  است  آن  بیانگر  خوبی  به  شرکت 
بیمه تعاون بیش از سهامداران حقوقی 
بر سهامداران حقیقی تکیه کرده است.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
های  ویژگی  به  ادامه  در  اجتماعی 
مطلوب بیمه تعاون اشاره کرد و اظهار 
خوب  ویژگی  سه  این شرکت  داشت: 
دارد که عبارتند از: ۱( نیروهای جوان ۲( 
خوداتکایی و بهره مندی از تجارب و ۳( 
حضور خانم ها در حلقه های مدیریتی.

موارد  این  جمله  افزود:  مسکنی 
سبب شده تا با یک سازمان خالق و 

نوآورانه مواجه باشیم.
می  اگر  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 

خواهید گفتمان ساز و متنوع عمل کنید، 
باید برنامه ریزی بلند مدت را بیش از 

پیش مورد توجه قرار دهید.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اجتماعی همچنین مطرح کرد: با توجه 
به نیروی انسانی زبده و کارآمدی که 
مشغول  تعاون  بیمه  در  اکنون  هم 
یک  به سهم  نباید  هستند  فعالیت  به 
درصدی کنونی از بازار بسنده کنیم و 
باید با برنامه ریزی مدون و دقیق چشم 
اندازی برای افزایش سهم بازار به ۲ الی 

۳ درصد داشته باشیم.
مسکنی همچنین به بحث هویت 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  تعاون  بیمه 
»تعاون« باید از نظر هویت باالتر از هر 
شرکت بیمه ای باشد و برای تحقق این 

مهم، من به عنوان یار دوازدهم همپای 
شرکت تالش خواهم کرد.

هویت  بحث  خصوص  در  وی 
این  در  »تعاون«  هویت  کرد:  تشریح 
است که در بین مردم باشد و این مهم 
با توجه به اینکه شرکت بیمه تعاون در 
تمام رشته های بیمه ای فعالیت دارد، 

قابلیت تحقق دارد.
مقدم،  سهامیان  جواد  ادامه  در 
عضو هیأت مدیره شرکت بیمه تعاون 
خاص  مزیت  یک  اگر  کرد:  مطرح 
برای این شرکت بخواهیم بیان کنیم 
کردن  »فعال  از  باید  قطع  طور  به 
افزایش  منظور  به  همکاران«  ذهن 
»خالقیت« و »نوآوری« سخن گفت.

ذی  حقوق  رعایت  افزود:  وی 

می  که  است  مواردی  دیگر  از  نفعان 
تعاون  بیمه  امتیازات  عنوان  به  توان 

یاد کرد.
تعاون  بیمه  مدیره  هیأت  عضو 
معاون  سخنان  به  اشاره  با  همچنین 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون 
اجتماعی بیان داشت: در شرکت بیمه 
تعاون به دنبال این نیستیم که صرفًا با 
تکیه بر سهامداران حقوقی به افزایش 
پورتفوی اقدام کنیم و افتخار می کنیم 
افراد  را  که عمده سهامداران شرکت 
به  توجه  با  و  داده  تشکیل  حقیقی 
فعال  نیروهای  خالقیت  و  ها  تالش 
این مهم  ایم  توانسته  تعاون  بیمه  در 

را محقق کنیم.
یونس  همچنین  جلسه  این  در 
مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون 
به گزارش عملکرد این شرکت نیز اشاره 
بیمه  اقدامات  اهم  تشریح  با  و  کرده 
افتخار  اکنون  هم  کرد:  مطرح  تعاون 
کرونا  پاندمی  دوران  در  که  کنیم  می 
موفق شدیم با ارائه محصول نوآورانه 
بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی 
هزار   ۳ از  بیش  تعطیلی  از  اپیدمی  و 
کرده  جلوگیری  کاری  و  کسب  واحد 
و به نوعی پشتیبان کسب و کارها در 

ایام شیوع ویروس بودیم.

به مناسبت روز بيمه انجام شد:

بازدید معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بيمه تعاون

صفحه 4
در روزهای اخیر روند صعودی قیمت دالر در بازار غیررسمی 
ادامه یافت که یکی از عوامل موثر بر آن را می توان به  نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین در دور نخست دانست، اما به اعتقاد کارشناسان تا زمانی 
که تورم باال در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی توان انتظار دیگری 
داشت. در این شرایط دولتمردان نیز عقیده دارند که افزایش نرخ ارز 

ارتباط مستقیمی با شروع مذاکرات برجامی دارد.
پس از منتشر شدن خبر به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور 

نخست، بازار غیررسمی ارز در واکنش به این موضوع روند صعودی به 
خود گرفت و قیمت دالر از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. 

در این بین، عوامل زیادی بر روند صعودی نرخ غیررسمی ارز 
مطرح شد، اما به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور نخست فعال 

اصلی ترین دلیل این موضوع مطرح شده است.
به اعتقاد کارشناسان، بازار ارز ایران در کنار بی ثباتی اقتصادی 
و تورم باال بیشتر تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی حول موضوعاتی 

همچون منابع ارزی و برجام قرار می گیرد؛ بنابراین تا زمانی که تورم 
باال و بی ثباتی در اقتصاد ایران وجود دارد، آزادسازی منابع ارزی و 
تزریق آن ها به بازار یا به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی نمی تواند 
در طوالنی مدت تضمین کننده ثبات نرخ ارز باشد؛ لذا برای داشتن 
بهترین  نوسانات،  کمترین  با  بازارهایی  و  باثبات  اقتصادی  محیط 

گزینه، مهار تورم است. 
صفحه 3

جراح و متخصص چشم ورود به عرصه 
4۰ سالگی را آغاز شروع پیر چشمی عنوان 
کرد و گفت: پیر چشمی که به کاهش قدرت 
تطابق عدسی لنز چشم )تاری دید در فواصل 
از سن 4۰  نزدیک( گفته می شود معموال 
الی 4۵ سالگی شروع و روند آن با کاهش 

دید همچنان ادامه دارد.

دکتر قاسم فخرایی افزود: با افزایش 
لنز چشم  سن )4۰ سالگی به باال( عدسی 
به تدریج سفت شده و توانایی دامنه تطابق 
آن کاهش یافته و سبب تاری دید می شود 

که به آن پیرچشمی می گویند.
وی با بیان تعریفی دیگر مبنی بر اینکه 
پیرچشمی  را  تطابق عدسی  قدرت  کاهش 
می گویند، اظهار داشت: زمانی که در سنین 
کودکی، نوجوانی و جوانی هستیم لنز چشم 
قوام نرمی داشته و به راحتی می تواند برای 
دیدن تصاویر در دور یا نزدیک عدسی لنز 
چشم تطابق را به راحتی انجام داده و تصویر 

به خوبی و واضح دیده شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
تاکید بر اینکه افزایش سن همچنان سبب 
این  و  شده  چشم  لنز  عدسی  شدن  سفت 
دنبال  به  را  دید  تاری  و  کاهش  موضوع 
به  که  هایی  زمان  گفت:  داشت،  خواهد 
دور دست نگاه می کنیم اگر از قبل عیب 
نباشیم(  )عینکی  باشیم  نداشته  انکساری 
به حالت  لنز چشم تطابق نکرده و  عدسی 
ریلکس تصاویر دور را بر روی شبکه چشم 
به صورت متمرکز یا فوکوس کرده و تصویر 

به وضوح دیده می شود.
که  زمانی  داد:  ادامه  فخرایی  دکتر 
می خواهیم به شیئی در فاصله نزدیک تر 
از دور نگاه کنیم )تا فاصله ۶ متری( به هر 
مقدار که شیئی نزدیک می آید عدسی لنز 
چشم باید تطابق نماید تا بتوانیم آن شیئی را 
واضح ببینیم و در غیر از این صورت تصاویر 

به صورت تار دیده می شود.
وی با بیان اینکه دستور تطابق عدسی 

لنز چشم از سوی مغز صادر می شود و در 
سنین پایین توانایی تطابق به راحتی انجام 
گرفته و شاهد یک تصویر واضح در شبکه 
چشم هستیم، تصریح کرد: به هر میزان که 
دامنه تطابق عدسی لنز کاهش یابد به همان 

میزان باید درجه مثبت عینک اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه ژنتیک نیز می 
باشد،  گذار  تاثیر  پیرچشمی  شروع  در  تواند 
افزود: در این ارتباط برخی افراد ممکن است 
قدری زودتر یا دیرتر به پیرچشمی دچار شوند.
ارمغان  سردرد  و  زودهنگام  خستگی 

پیرچشمی
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
اظهار داشت: پیرچشمی به دلیل کاهش و 
تاری دید در بسیاری از موارد می تواند سبب 
پیشانی  درد  یا  سردرد  زودهنگام،  خستگی 
روش  بهترین  عینک  از  استفاده  که  گردد 

برای رفع این مشکل است.
عالوه  که  افراد  برخی  وی،  گفته  به 
بر پیر چشمی فاصله های دور و نزدیک را 

تار می بینند و مجبور به استفاده از عینک 
مثبت هستند می تواند در شرایط خاص با  
بهره مندی از عمل جراحی آب مروارید و 
بر  را  لنزهای چندکاره مشکل خود  کاشت 

طرف نمایند.
پیرچشمی حاصل تغییرات در عدسی 

چشم
»تطابق«  پزشکان،  دیگر  گفته  به   
تغییر  برای  چشم  توانایی  از  است  عبارت 
تمرکز از روی اشیاء دور بر روی اشیاء نزدیک 
و تمرکز از روی اشیاء نزدیک بر روی اشیاء 
اغلب  آنها.    بین  فواصل  همچنین  و  دور 
افراد پس از رسیدن به سنین بیش از چهل 
سالگی احساس می کنند که برای مطالعه 
و دیدن اشیاء نزدیک به عینک نیاز دارند. 
این تغییرات در عدسی را« پیر چشمی« می 
نامیم. در پیر چشمی بدلیل کاهش انعطاف 
پذیری عدسی چشم، عضالتی که مسئول 
تطابق هستند )عضالت مژگانی( نمی توانند 

بخوبی این عمل را انجام دهند. 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:

40 سالگی دروازه ورود به پير چشمی است
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عضو کميسيون اقتصادی مجلس:
تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است

اساس  بر  اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت  عضو کمیسیون 
قانون برنامه ششم توسعه مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است.

سیدغنی نظری خانقاه در نشست علنی چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در 
تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارائه الیحه بودجه کل کشور 
اظهار کرد: بر اساس بند )پ( ماده )۲۸( قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف 
است حقوق کارکنان را متناسب با تورم تعیین کند بنابراین مجلس در این خصوص 
هیچ گونه کوتاهی نخواهد کرد و از دولت هم می خواهیم به این مهم توجه کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اجرای 
رتبه بندی حق مسلم معلمان و وظیفه نمایندگان مجلس است. به نظر می رسد 
تعلل صورت گرفته ناشی از مانع تراشی های سازمان برنامه و بودجه باشد چرا که 

هیچ کدام از نمایندگان در این زمینه مشکلی ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خطاب به هیأت رئیسه خواستار 

ادامه بررسی 4 ماده الیحه رتبه بندی معلمان در جلسات صحن هفته آتی شد.
وی تأکید کرد: شفاف سازی حق مردم و تکلیف حاکمیت است، بنابراین این 
طرح باید هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا افکار عمومی نیز از 

منافع آن بهره مند شوند.
همچنین در این جلسه علی اصغر باقرزاده ضمن تبریک والدت حضرت زینب 
)س( و روز پرستار، در تذکر شفاهی خطاب به وزیر بهداشت و سازمان مدیریت 
برنامه ریزی، در خصوص عدم اجرایی شدن بیانات مقام معظم رهبری در سال 
گذشته و لزوم برطرف کردن مشکالت استخدامی، اقتصادی و معیشتی پرستاران 
از جمله اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری و استخدام پرستاران شرکتی 

و نیروهای شرکتی وزارت بهداشت تذکر داد.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی ضمن تذکر 
نسبت به نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق و وضعیت استخدامی اظهار کرد: امروز 
شاهد انواع استخدام از جمله قراردادی، شرکتی، حجمی، ساعتی، خرید خدمات 

و قرارداد معین هستیم.
وی خواستار ساماندهی و برنامه ریزی و ایجاد کارگروهی در هیات دولت و 
مجلس برای رفع تبعیض و قطع دست پیمانکاران سودجو و اجرایی شدن استخدام 

تمام نیروهای شرکتی در ادارات مختلف و اجرای عدالت شد.

یک نماینده مجلس:
دولت برنامه جدی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و 

اشتغال ندارد
به  را  جوانان  اشتغال  اصلی  گره  معادن مجلس  و  کمیسیون صنایع  عضو 
دولت  گفت:  و  دانست  اداری  سیستم  ناکارآمدی  و  اقتصادی  ثبات  عدم  دلیل 
برنامه جدی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال ندارد که برای این 

باید ایجاد برنامه کرد.
سیدجواد حسینی کیا در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در 
نطق میان دستور خود ضمن تبریک سالروز والدت حضرت زینب)س( و تبریک به 
جامعه پرستاران که طی این دو سال مجاهدانه تالش کردند اما در وضعیت معیشتی 
خوبی نیستند، گفت: دولت باید در بودجه ۱4۰۱ چاره اندیشی ویژه برای آنها کند.

ادامه خطاب  نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی در 
به رئیس جمهور، اصلی ترین مسأله کشور را معیشت دانست که حاصل دولت 
قبل است و اظهار داشت: مردم در وضعیت سخت معیشتی قرار دارند، سفره ها 
کوچک شده و مردم نگران آینده فرزندان خود هستند، لذا چرا در برخورد با مافیاها 

رودربایستی می شود.
وی افزود: خود شما گفتید عده ای نشسته و قیمت ارز را افزایش داده اند 
پس چرا رودربایستی می کنید و چرا دستگاه های اطالعاتی و امنیتی اقدام جدی 
در این حوزه انجام نمی دهند؟ امروز مافیاها مردم و معیشت مردم را نشانه گرفته 
و این یعنی محاربه با نظام که سکوت دستگاه های اطالعاتی و امنیتی خیانت 
به مردم است پس تعلل نکنید و هر آنکه است را به مردم معرفی کنید؛ مردم 

پای نظام و انقالب ایستاده و خون داده اند و امروز تحمل بی عدالتی را ندارند.
حسینی کیا همچنین موضوع اشتغال جوانان را دغدغه پدران و مادران دانست 
و گره اصلی آن را به دلیل عدم ثبات اقتصادی و ناکارآمدی سیستم اداری، عدم 
مبارزه جدی با قاچاق کاال عنوان کرد و افزود: دولت برنامه جدی برای هدایت 

نقدینگی به سمت تولید و اشتغال ندارد که برای این باید ایجاد برنامه کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در آستانه ارائه بودجه ۱4۰۱ 
به مجلس هستیم که دولت باید به جای تغییر ارقام بودجه، باید ساختار آن را 
تغییر دهد تا مولد باشد نه هزینه ای. دولت برای یارانه ها باید تدبیر کند که البته 
ما دادن آن مخالف نیستیم بلکه با دادن یارانه به ثروتمندان مخالف هستیم که 
بیشتر یارانه را امروز ثروتمندان مصرف کرده و فقرا کمترین بهره را از آن می برند.

راهکارهای زاکانی برای مبارزه با فساد در شهرداری
شهردار تهران درباره چگونگی برخورد با فساد در شهرداری تهران گفت:  

با تشدید نظارت تخصصی برخورد با فساد را دنبال می کنیم.
“علیرضا زاکانی« شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی 
برخورد با فساد در شهرداری تهران با توجه به اینکه یکی از سازمان های 
فسادخیز در کشور است، اظهار کرد:  در شهرداری با چند مورد از جمله اصالح 
رویه ها، هوشمندکردن فرایندها و همچنین مسئولیت پذیری خود پرسنل 

این کار را دنبال می کنیم.
او ادامه داد: پرسنل ما خیلی خوب هستند و وقتی با مسئولیت پذیری 

صیانت را به دست بگیرند، بسیاری از مشکالت مرتفع می شود. 
شهردار تهران اظهار کرد: به عالوه با تشدید نظارت تخصصی برخورد 
با فساد را دنبال می کنیم. در واقع با این موارد امکانی برای ما فراهم می شود 
که بتوانیم با شفافیت باال مسیر کار خودمان را همراه با تالش و کوشش 
در جهت پیشرفت و آبادانی شهر دنبال کنیم و هم در این مسیر شاهد پاکی 

و خدمت شایسته باشیم. 
زاکانی در پاسخ به سوال دیگری درباره حذف اعتبارات شهرداری ها از 
بودجه دولت و جلساتی که با هیات دولت در این زمینه برگزار شده است، 
جلسه  دولت  با  نیز  دیروز  است.  رفته  پیش  خوبی  به  جلسات  کرد:  اظهار 

داشتیم و جلسه خوبی بود.

سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی اعالم کرد:
ارائه کارت واکسن کرونا از اول دی برای اعزام به خدمت 

الزامی است
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد: مشموالن اعزام به 
خدمت از اول دی ماه ملزم به ارائه کارت واکسن کرونا به مراکز آموزش 

رزم مقدماتی نیروهای مسلح هستند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه 
ای تاکید کرد: مشموالنی که از یکم دی ماه به بعد به خدمت اعزام می 
شوند، باید برای تزریق دو نوبت واکسن کرونا اقدام کنند در غیر این صورت 

در یگان های آموزشی پذیرش نمی شوند.
الزم به ذکراست؛ مشموالنی که دو نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده 
اند، باید به سامانه سالمت مراجعه و گزینه دریافت کارت واکسن را انتخاب 

کرده و در نهایت کارت واکسن بارکد دار را پرینت بگیرند.
آنان  های  خانواده  و  مشموالن  خوانید:  می  اطالعیه  این  ادامه  در 
رسانی  اطالع  پایگاه  طریق  از  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
به  گویا  تلفن  سامانه   ،www.vazifeh.police.ir نشانی  به  سازمان 
نشانی   به  پیام رسان سروش  در  کانال خبرسربازی  یا  و  شماره ۰۹۶4۸۰ 

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

بررسی آخرین روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان های مختلف؛

 »گیالن« در صدر و »قم« در قعر جدول!
وضعیت قم در هفته های 
اخیر رو به وخامت گذاشته تا 
جایی که رتبه این استان در 
واکسیناسیون نزول یافته و آن گونه که 
تداوم  نزول  این  نشان می دهد،  آمار ها 
بر  افزون  که  است  حالی  در  این  دارد. 
قم، سیستان و بلوچستان، کردستان و 
خوزستان هم وضعیت مطلوبی ندارند؛ 
سویه  شیوع  به  توجه  با  که  وضعیتی 
اومیکرون در برخی کشور های جهان، 

نگران کننده تر به نظر می رسد.
شمار واکسن های تزریق شده در 
کشورمان در حالی به مرز یکصد و نه 
میلیون دوز رسیده که کماکان وضعیت 
وخیم واکسیناسیون در برخی استان ها 
ادامه دارد؛ استان هایی که »قم« سرآمد 

آنهاست.
بر  و  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه 
کووید ۱۹ در استان های کشورمان، تا 
عصر دیروز قریب به ۱۰۹ میلیون دوز 
انواع واکسن به گروه های مختلف واجد 
میزان،  این  از  که  شده  تزریق  شرایط 
و  بوده  اول  دوز  میلیون   ۵۸ از  بیش 
به  یا  دوم،  دوز  میلیون   4۹ به  نزدیک 

عبارت بهتر، تکمیل واکسیناسیون علیه 
این بیماری.

 آن گونه که گزارش واکسیناسیون 
آذرماه   ۱۶ تا  کشورمان  در   ۱۹ کووید 
۱4۰۰ نشان می دهد، 4۸ میلیون و ۹۳۳ 
هزار و ۸۸۱ تن از ۶۷ میلیون و ۷۹۰ هزار 
و ۸4۸ هزار شهروند باالی دوازده سال 
در کشورمان با دریافت دو دوز واکسن، 
به طور کامل علیه این بیماری واکسینه 
شده اند؛ اعدادی که به معنای واکسیناسیون 
۷۲ درصدی جامعه، هدف واکسیناسیون 

کووید ۱۹ در کشورمان است.
در  دقت  که  است  حالی  در  این 
برخی  جاماندگی  از  حکایت  آمارها، 

کلی  واکسیناسیون  روند  از  استان ها 
در کشور دارد به گونه ای که می بینیم 
استان  اول واکسن در  تزریق دوز  نرخ 
گیالن به ۹۳ درصد رسیده در حالی که 
در استان قم تنها ۷۰ درصد جامعه هدف 
دوز اول واکسن خود را دریافت کرده اند. 
اختالفی ۲۳ درصدی که می بایست با 
تدابیری ویژه در اسرع وقت مرتفع گردد.
این در حالی است که دقت در آمار 
دوز  دو  )دریافت  کامل  واکسیناسیون 
واکسن( در استان های مختلف، وضعیت 
وخیم تری نشان می دهد به گونه ای که 
در نمودار واکسیناسیون کامل، گیالن با 
۸۲ درصد در صدر جدول قرار گرفته و 

قم با ۵4 درصد، قعرنشین است. اعدادی 
که حکایت از اختالف ۲۸ درصدی در 
استان  دو  این  در  واکسیناسیون  نرخ 
و  عمیق  شکافی  که  دارد  کشورمان 

قابل تامل است.
که  آنجاست  تامل  قابل  نکته 
به  رو  اخیر  هفته های  در  قم  وضعیت 
این  رتبه  که  جایی  تا  گذاشته  وخامت 
و  یافته  نزول  واکسیناسیون  در  استان 
آن گونه که آمار ها نشان می دهد، این 
نزول تداوم دارد. این در حالی است که 
و  سیستان  استان های  قم،  بر  افزون 
هم  خوزستان  و  کردستان  بلوچستان، 
وضعیت مطلوبی در واکسیناسیون ندارند.

وضعیتی که با توجه به شیوع سویه 
اومیکرون در برخی کشور های جهان و 
این  باالخره  که  موضوع  این  به  علم 
سویه جدید هم راهش را به کشورمان 
باز خواهد کرد، نگران کننده تر به نظر 
در  که  قم  استان  در  ویژه  به  می رسد، 
شاهراه ارتباطی استان های زیادی قرار 
دارد و نرخ پایین واکسیناسیون در آن، 
کشورمان  روی  پیش  بزرگ  خطری 
ترسیم می کند که می بایست از بروزش 

جلوگیری کرد.
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بیمه دانشجویان با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان
تمام دانشجویان سراسر کشور برمبنای حداقل حقوق )۲ میلیون و 
۶۵۶ هزار تومان( و با نرخ ۱۲٪ حق بیمه و تنها با پرداخت ۳۱۸ هزار 
اجتماعی قرار گیرند. تامین  تومان می توانند تحت پوشش حمایت های 

تهران  غرب  اجتماعی  تامین  سرپرست  سلیمان منش،  فرهاد 
ایرانی  فراگیر خانواده  بیمه  بازاریابی طرح  بزرگ که در نشست کمیته 
در حال تحصیل که  دانشجویان  افزود:  اداره کل سخن می گفت،  این 
خدمات  از  و  بوده  خود  والدین  تکفل  تحت  حتی  یا  هستند  بیمه  فاقد 
هستند  سازمان  مستمری بگیر  عنوان  به  یا  می باشند  بهره مند  درمانی 
می توانند با ارائه کارت دانشجویی از طریق مراجعه به شعب یا سامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی es. tamin. ir با ارائه 
درخواست و احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق 

نمایند. اقدام  بیمه خود 
سلیمان منش ماهیت آینده نگری، خدمت به جامعه ایرانی و سهم در 
سازندگی کشور را از نشانه های عالقه مندی دانشجویان به بیمه تامین 
اجتماعی دانست و تاکید کرد: بازنشستگی، داشتن سابقه پرداخت حق 
بیمه ای و درمانی  به مزایای  بیمه جهت رزومه کاری، دسترسی آسان 
و امید به آینده از تمایالت دانشجویان به بیمه تامین اجتماعی است.

وی تصریح کرد: پرداخت حق بیمه به سه شکل امکان پذیر است 
که نرخ ۱۲٪ شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ 
۱4٪ که شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از باز نشستگی 
و نرخ ۱۸٪ که خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و 

را شامل می شود. ازکارافتادگی 
سلیمان منش تاکید کرد: در صورتی که دانشجویان متقاضی دریافت 
خدمات درمانی هستند و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود 
نمی باشند، در صورت درخواست بیمه درمان، سرانه درمان به این مبلغ 
 ۶۰۰ و  هزار   ۷۱ ماهیانه  حقوق  حداقل  مبنای  بر  که  می گردد  اضافه 
خود  والدین  سنی  شرایط  داشتن  با  می توانند  دانشجویان  است.  تومان 
ملکی  درمانی  مراکز  امکانات  از  و  دهند  قرار  خود  تکفل  تحت  نیز  را 
سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، 

درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.
آسان  دسترسی  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  سرپرست 
تامین  تالش های  از  را  خدمات  تسهیل  و  قرارداد  عقد  به  دانشجویان 
بیمه  در طرح  افزود:  و  برشمرد  آن ها  ارتقای رضایتمندی  در  اجتماعی 
دانشجویی، مهلت پرداخت حق بیمه در بدو بیمه پردازی از تاریخ انعقاد 
قرارداد ۱ ماه بوده و در ادامه باید حق بیمه هر ماه را تا حداکثر پایان 
۲ ماه بعد پرداخت نمود. از فروردین هر سال تا حداکثر مرداد سال بعد 

بیمه به صورت پیش پرداخت میسر می باشد. نیز امکان پرداخت حق 
و  سال   ۱۸ دانشجویان  بیمه  درخواست  سن  حداقل  افزود:  وی 
حداکثر درخواست ۵۰ سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی است 
 ۵۰ به  نسبت  مازاد سن  معادل  مازاد سنی  داشتن  در صورت  البته  که 

سال مورد نیاز است.
سرپرست تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان یادآور شد: در 
حال حاضر تعداد دو هزار و ۶۳ نفر از دانشجویان در شعب غرب تهران 
بزرگ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دانشجویان قرار دارند که از 
بانوان هستند  آنان  از  نفر   ۳۷۵ آقایان و  نفر   ۶۸۸ تعداد یکهزار و  این 

که از این تعداد ۷۹۱ مورد به صورت غیرحضوری است.

کالهبرداری میلیاردی با ترفند خدمات ارز دیجیتال در تهران
رئیس پلیس فتای فاتب از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ایجاد یک 
سایت جعلی صرافی دیجیتال و ارائه خدمات از شهروندان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه یکی از 
شهروندان به این پلیس مبنی بر کالهبرداری تحت عنوان ارائه خدمات در خصوص ارزهای 

دیجیتال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
عنوان  اظهارات خود  در  کرد: شاکی  بزرگ خاطرنشان  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
داشت باتوجه به اینکه حساب کاربری ام که در آن معادل پنج میلیارد ریال ارز دیجیتال 
داشتم دچار مشکل شده بود، در فضای مجازی جستجو کردم و با یک صرافی ارزهای 
دیجیتال که در زمینه ارائه خدمات بین المللی رمز ارزهای مختلف فعالیت داشت آشنا شدم.
سرهنگ گودرزی بیان کرد: شاکی در ادامه توضیح داد باتوجه به اینکه سایت مورد 
از اصالت نماد اطمینان و هویت  نیز داشت بدون اطمینان  الکترونیک  اعتماد  نماد  نظر 
به همراه  را  مدیران آن جهت رفع مشکل خود تمام مشخصات و مدارک هویتی خود 
ایمیل، نام کاربری و رمز عبور خود را برایشان فرستادم و مبلغی را نیز جهت کارمزد واریز 
کردم اما بالفاصله بعد از واریز وجه دیگر پاسخگوی من نبودند و در نهایت با بررسی 
بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده تغییر کرده و تمام ارزهای دیجیتال داخل 

آن به سرقت رفته است.
رئیس پلیس فتای پایتخت اظهار کرد: با پی جویی سرنخ های دیجیتال مجرمانه و 
استفاده از روش های نوین کشف جرایم سایبری و علیرغم استفاده از روش های پنهان ساز 

هویتی، ضمن احراز هویت واقعی متهم و شیوه و شگرد مجرمانه وی، تیم عملیاتی این 
پلیس پس از تشریفات قضایی مجرم را در محل اختفای خود در یکی از محله های غربی 

تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کردند. 
وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری 

شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

جزئیات جنایت هولناک خواهر و برادری با اغفال دختران فراری
فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیات دستگیری خواهر و برادری که اقدام 

به اغفال دختران فراری و قتل یکی از آنان کرده بودند، تشریح کرد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای پنجاه و یکمین مرحله از طرح رعد 
درباره اظهارات مطرح شده از سوی پلیس پیرامون انتخاب اسامی برای واحدهای 
صنفی اظهار کرد: آنچه که پلیس با آن مخالف است اسامی التین و غیر مأنوس 
است که این موضوع نیز برابر بخشنامه ها و مقررات کشور است. هیچ ممنوعیتی 
پیرامون استفاده از اسامی محلی، قومیت ها و ... وجود ندارد و اتفاقا از نظر ما 

اقوام و قومیت ها قابل احترام و قابل توجه بوده و باید مورد توجه قرار بگیرند.
رحیمی در پاسخ به پرسشی پیرامون جنایتی هولناک در محدوده مرکزی 
تهران که دو شب گذشته کشف شد، گفت: این موضوع از سوی ماموران کالنتری 
ابوسعید کشف شده و رسیدگی به آن همچنان از سوی پلیس آگاهی در حال 
انجام است. آنچه که تا کنون به دست آمده این است که خواهر و برادری با 
اغفال دختران جوان آنان را به خانه خود کشانده و مورد سرقت، آزار و اذیت و 

تعرض قرار می دادند.
افراد  این  به  این موضوع در پی ظن ماموران  به  افزود: رسیدگی  رحیمی 
آغاز شده و با حضور در محل پرده از جنایتی هولناک کنار رفته و مشخص شد 
که این افراد مدتی قبل دختری جوان را به قتل رسانده و جسدش را در همان 
خانه نگهداری می کردند. همچنین در بازرسی از این خانه دخترخانمی جوان که 

شرایط مناسبی نداشت و در کمد حبس شده بود نیز پیدا شد.
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اپل احتماال قابليت های حذف شده برای نابينایان 
را در iOS 15.2 به سيری باز می گرداند

 iOS تنها چند روز پس از ارائه به روزرسانی ،GizChina به نقل از
توسعه  برای  را   ۱۵.۲  iOS بتای  و  آزمایشی  نسخه  امروز  اپل صبح   ،۱۵.۱
دهندگان منتشر کرده است. البته در همین حین، به روزرسانی سیستم عامل های 
WatchOS ۸.۲ و iPadOS ۱۵.۲ در کنار دیگر سیستم عامل های دیگر 
 iPadOS ۱۵.۲ و iOS به صورت بتا ارائه شد. اولین نسخه بتای مربوط به
۱۵.۲ با کد ۱۹C۵۰۲۶i ارائه می شود. کاربرانی که حساب توسعه دهنده اپل را 
دارند، می توانند وارد سایت مربوطه اپل شوند و فایل مربوط به این به روزرسانی 
را دریافت کنند. این به روزرسانی تغییرات جدیدی را در خود جای داده است 

که در ادامه به آن ها می پردازیم.
گفته می شود اپل تاکنون از بازگرداندن قابلیت های حذف شده سیری برای 
کمک به نابینایان صرف نظر کرده است؛ اما این احتمال وجود دارد که درنهایت 

این قابلیت ها در iOS ۱۵.۲ در اختیار افراد قرار بگیرند.
با انتشار iOS ۱۵، اپل عملکرد دستیار هوشمند سیری را دستخوش تغییر 
کرد و ویژگی هایی که به شدت مورد نیاز کاربران کم بینا و نابینا بود، حذف کرد. 
به طور کلی، دستورها سیری که جزئیات تماس های تلفنی، پیام های صوتی و 
ارسال ایمیل را ارائه می دهند، دیگر کار نمی کنند و اپل هنوز این مشکل را 
برطرف نکرده است. قبل از انتشار به روزرسانی، کاربران کم بینا می توانستند از 
سیری بخواهند پست های صوتی را پخش کند، تاریخچه تماس ها و تماس های 

اخیر را بررسی کند.
اکنون حذف این موارد، سبب شده است که کاربران یادشده با مشکالت 
متعددی مواجه شوند. تاکنون افراد زیادی از نبود ویژگی های مذکور از اپل 
برای   AppleVis انجمن های  در  موضوع  این  ظاهرا  و  کرده اند  گالیه 
شکایات  و  است  شده  ثبت  نیز  اپل  محصوالت  کم بینای  و  نابینا  کاربران 
همچنان در انجمن های پشتیبانی اپل در حال افزایش است. یکی از کاربران 

دراین باره می گوید:
سیری دیگر قادر به خواندن تماس های ازدست رفته یا تماس با آخرین 
تماس ازدست رفته نیست. من هر روز به دلیل نقص بینایی از این ویژگی استفاده 
می کردم و اکنون سیری هنگام درخواست تماس های بی پاسخ و غیره با جمله 
»نمی توانم کمکی کنم« پاسخ می دهد. من به شدت به این ویژگی متکی هستم 
و درحال حاضر سیری قادر به انجام این کار نیست. لطفا کسی میتونه کمکم 

کنه؟ هیچ تنظیماتی تغییر نکرده و سایر آیفون ها نیز همین مشکل را دارند.
افزون براین، گفته می شود درخواست از سیری برای ارائه جزئیات در مورد 
تماس های تلفنی یا پست های صوتی اخیر، اکنون به این پاسخ منجر می شود: 
»نمی توانم کمکی در این مورد بکنم، اما می توانید از من بخواهید برنامه تلفن 
را باز کنم«. دستورها مدیریت ایمیل نیز شرایط مشابهی را دنبال می کنند. کاربر 
دیگری می گوید که این تغییر باعث می شود آیفون تقریبا برای مادرش غیرقابل 

استفاده باشد. وی می افزاید:
برای بسیاری از افراد کامال نابینا )مانند مادر من( این باعث می شود تلفن 
آن ها تقریبا غیرقابل استفاده باشد؛ زیرا آن ها نمی توانند از سیری بپرسند که 
چه کسی تماس گرفته است و آیا پست صوتی دارند یا خیر. درک نمی کنم 
که چگونه اپل نتوانسته تاکنون این مشکل را حل کند. ما به توصیه مدرسه 
نابینایان، یک آیفون ۱۳ جدید برای مادر سالخورده و نابینایم خریداری کردیم. 
اپل پیشرو در زمینه قابلیت های اینچنینی است. آیا کسی نمی تواند جدول زمانی 

برای رفع مشکل ارائه دهد؟
با تمامی این اوصاف، شواهد حاکی از آن است که غول دنیای فناوری قصد 
دارد این مشکالت را در به روزرسانی iOS ۱۵.۲ که درحال حاضر در دسترس 
توسعه دهندگان و آزمایش کنندگان نسخه بتا عمومی است، برطرف کند. به نظر 
می رسد که در iOS ۱۵.۲ ویژگی های مکالمه، ایمیل و پست صوتی سیری 

دوباره معرفی شده اند و کاربردی هستند.

رییس بخش اورژانس بیمارستان 
در  من  که  بیمارستانی  در  گفت:  سینا 
آن مشغول به فعالیت هستم تا کنون با 
افزایش میزان مراجعه کودکان به سبب 
کرونا مواجه نشدم، اما از همکارانم در 
خصوص ابتالی کودکان به این بیماری 
ابتالی  میزان  همچنین  و  ام  شنیده 
است  یافته  افزایش  کووید  به  معلمان 
و تعدادی از آن ها با بازگشایی مدارس 

دچار این بیماری شدند.
حسین کرمانپور در خصوص تاثیر 
آلودگی هوا بر افزایش مراجعات مردم 
که  هنگامی  گفت:  درمانی  مراکز  به 
میزان  مواجه می شویم،  آلودگی هوا  با 
مراجعات مردم به ویژه بیماران قلبی و 
عروقی، افراد مسن و اشخاصی که دچار 
مشکالت ریوی هستند به مراکز درمانی 
افزایش می یابد و آلودگی هوا حتی بر 
روی موتورسوارن هم موثر است و به 
نظر می رسد این افراد در روز های آلوده 
این  همچنین  و  دارند  کمتری  دقت 
مشکل تعداد موارد سکته قلبی را هم 

افزایش می دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه استفاده 
تاثیر  کرونا  شیوع  دلیل  به  ماسک  از 
آلودگی هوا را کاهش داده است، ادامه 
در  که  موضوع هستیم  این  داد: شاهد 

روز های آلوده میزان مراجعات بیماران 
به مراکز درمانی به نسبت سال های قبل 
از شیوع کووید کاهش یافته و دلیل این 
موضوع استفاده از ماسک است، اما به 
مراجعات  هوا  آلوده شدن  با  کلی  طور 
از  و  می یابد  افزایش  درمانی  مراکز  به 
ویژه  به  افراد  همه  است  بهتر  رو  این 
اشخاص مسن، بیماران قلبی و عروقی، 
که  بیمارانی  باردار،  مادران  کودکان، 
چار مشکالت ریوی و نارسایی کلیوی 
هستند و همچنین مبتالیان به سرطان 
تا حد امکان در روز های آلوده از خانه 
خارج نشوند و در صورتی که مجبور به 
ماسک  از  حتما  شدند،  خانه  از  خروج 

استفاده کنند.

رییس بخش اورژانس بیمارستان 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سینا 
مراجعات  میزان  مدارس  بازگشایی 
کودکان را به مراکز درمانی به سبب ابتال 
به کرونا افزایش داده است؟، اظهار کرد: 
در بیمارستانی که من در آن مشغول به 
فعالیت هستم تا کنون با افزایش میزان 
به سبب کرونا مواجه  مراجعه کودکان 
خصوص  در  همکارانم  از  اما  نشدم، 
بیماری شنیده  این  به  ابتالی کودکان 
ام و همچنین میزان ابتالی معلمان به 
کووید افزایش یافته است و تعدادی از 
این  دچار  مدارس  بازگشایی  با  آن ها 

بیماری شدند.
بسیاری  داد:  توضیح  پزشک  این 

تزریق  با  که  می کنند  گمان  افراد  از 
۲ دز واکسن به طور کامل از ابتال به 
کووید مصون می شوند و این در حالی 
است که چنین موضوعی درست نیست 
و ممکن است ویروسی که در طبیعت 
در حال گردش است جهش یافته باشد 
و افراد واکسینه شده را هم بیمار کند، 
ولی احتمال دارد افراد به سبب تزریق 
واکسن ناقل بی عالمت باشند و یا اینکه 
عالئم خفیفی داشته باشند و به راحتی در 
جامعه حضور یابند و گردش ویروس در 
جامعه را افزایش دهند و از این رو افراد 
واکسینه نشده به راحتی بیمار می شوند.

این  گول  نباید  افزود:  کرمانپور 
واکسینه  چون  که  بخوریم  را  موضوع 
و  نمی شویم  مبتال  کرونا  به  ایم  شده 
چه  باشیم  کرده  تزریق  واکسن  چه 
ممکن  باشیم،  نکرده  دریافت  را  آن 
است ناقل این بیماری باشیم و موجب 
گرفتاری سایر افراد به کرونا شویم و از 
این رو توصیه می شود که پروتکل های 
بهداشتی را همچنان رعایت کنیم و در 
صورتی که با عالئمی مواجه شدیم خود 
را قرنطینه کنیم و چنانچه عالئم رو به 
تشدید رفتند حتما تست pcr بدهیم و 
در صورت مثبت شدن نتیجه آزمایش 

خود را ۱4 روز قرنطینه کنیم.

ریيس بخش اورژانس بيمارستان سينا مطرح کرد؛

افزایش آمار معلمان کرونایی با بازگشایی مدارس!
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

هشدار یک مقام مسئول در وزارت بهداشت؛
خيز جمعيت کشور به سمت سالمندی

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با بیان اینکه حجم 
جمعیت سالمند در ایران به سرعت درحال افزایش است، گفت: در سال ۹۵، ۷ 
میلیون و 4۶۰ هزار سالمند داشتیم که این رقم امسال به ۸ میلیون و 4۰۰ هزار 

رسیده است.
وزارت  خانواده  و  جمعیت  سالمت  دفتر  مدیرکل  برکاتی  حامد  سید  دکتر 
اخیرا  که  جوانی جمعیت  قانون  پزشکی درخصوص  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تصویب و ابالغ شده است، به پیشینه این طرح اشاره و عنوان کرد: از سال ۸۸ 
و ۸۹ و زمان دولت دهم مشوق های جعیتی در شورای عالی انقالب فرهنگی 
وضع شد و بعد از نگرانی که مقام معظم رهبری ابراز کردند در سال ۹۱ به یک 

مصوبه در شورا تبدیل شد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری دستور دادند، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و به طور مشخص وزیر بهداشت وقت، مصوبه را از طریق مجلس به 
قانون تبدیل کنند که اقدامات بسیار خوبی در همین راستا و در کمیسیون های 
مربوطه انجام شد اما به قانون تبدیل نشد. در مجالس بعدی هم همین اتفاق رقم 

خورد و کماکان این وضعیت ادامه داشت.
ضروت ترمیم وضعیت جمعیت کشور

برکاتی تصریح کرد: پس از گذشت چند سال و در افتتاحیه مجلس جدید، 
نمایندگان که خدمت مقام معظم رهبری رسیدند ایشان هم گالیه کردند و هم 
دستور دادند که وضعیت جمعیت کشور مدیریت شود. ایران از سال ۱۳۵۵ تا به 
امروز که یک جمعیت کامال جوان با متوسط سن ۲۲ سال بود به یک جمعیت 
متوسط با سن ۳۲ سال رسیده به این معنا که کشور ما ۱۰ سال پیر شده است.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود: آینده نگاری 
سازمان ملل برای سال ۲۰۵۰ میالدی کشورها تصویر می کند که در آن 4 منطقه 
آمریکای شمالی، اروپای غربی، آسیای جنوب شرقی )ایران( و اقیانوسیه )نیوزیلند( 
سالمندان باالی ۳۰درصد خواهند داشت که ما در این حوزه با کشورهای غربی 
تفاوت داریم. حجم تولدها در دهه ۶۰ به طور متوسط حدود ۲میلیون و ۱۰۰ 
هزار نوزاد بود یعنی یک گروه جمعیتی حدود ۲۲ میلیون نفری که در سال ۱4۲۰ 

سالمند خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به ضروت ترمیم وضعیت جمعیت کشور، گفت: حجم 
جمعیت سالمند ما به سرعت درحال افزایش است. در سال ۹۵، ۷ میلیون و 4۶۰ 
هزار سالمند داشتیم که این رقم امسال به ۸ میلیون و 4۰۰ هزار رسیده است به 
این معنا که در یک بازه زمانی ۵ ساله حدود ۱۶ درصد به آمار سالمندان کشور 

اضافه شده است.
برکاتی در پایان با بیان اینکه رشد جمعیت کشور کمتر از یک درصد و ۰.۷ 
بوده و این درحالی است که رشد سالمندان ۳ درصد است، عنوان کرد: این آمار 
است.  برابر رشد جمعیت  است که رشد سالمندان 4  این موضوع  نشان دهنده 
درصورتی که شرایط همین گونه ادامه پیدا کند به جایی خواهیم رسید که نسبت 
جمعیت مولد یعنی بین  ۱۵ تا ۶۵ سال کشورمان نسبت به دوطیف جمعیت دیگر 

بسیار بسیار کم خواهد شد.
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یکماه  به  قریب  از  پس 
از بالتکیفی قیمت خودروها و 
انتظار برای تصمیم گیری این 
گذشته)چهارشنبه/  روز  باالخره  حوزه، 
و  ایران خودرو  محصوالت  آذرماه(   ۱۷
سایپا مجوز افزایش قیمت  محصوالت 
اساس  این  بر  و  کرده  دریافت  را  خود 
قیمت جدید محصوالت بر مبنای تورم 

بخشی ۱۸ درصد را اعالم کردند.
در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
حالیکه چند چهارشنبه، از چهارشنبه هایی 
تکلیف  تا  بود  شده  داده  وعده  که 
قیمت گذاری خودرو مشخص شود، در 
نهایت این وعده محقق شد و قیمت های 

جدید اعالم شد. 
گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
اصالح  پی  در  ایران خودرو  صنعتی 
قیمت  یش  ا فز ا ن  ا میز  ، قیمت ها
را  خودروسازی  گروه  این  محصوالت 
حدود ۱۸ درصد بر مبنای تورم بخشی 

اعالم کرد.
ایران خودرو،  در گروه محصوالت 
)با   tu۳  ۲۰۶ پژو  پژوها،  خانواده  در 
افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ 
تومان( به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و 
افزایش ۲۷  )با   i پژو ۲۰۷  تومان،   ۸۹
میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان( به 
۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و 4۲۶ تومان، 
پژو ۲۰۷i فرمان برقی )با افزایش ۲۸ 
میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان( به 
۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، 
پژو i ۲۰۷ پانوراما )با افزایش ۱۵ میلیون 
 ۲۰۵ به  تومان(   ۳۳۶ و  هزار   ۳۹۳ و 
میلیون و 4۳4 هزار و ۵۱۱ تومان، پژو 
پارس XU ۷ )با افزایش ۲۱ میلیون و 
۹۹4 هزار و ۸۰۰ تومان( به ۱44 میلیون 
و ۱۸۸ هزار و ۱۳۲ تومان، پژو پارس 
TU۵ )با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۸۲ هزار 
و ۲۵۷ تومان( به ۱۵۰ میلیون و ۵۰۰ 
هزار و ۹۰۸ تومان، پژو پارس دوگانه سوز 
و  و ۸۵۶ هزار  میلیون  افزایش ۲۲  )با 
44۲ تومان( به ۱4۹ میلیون و ۸۳۶ هزا 
دوگانه سوز   4۰۵ پژو  و  تومان   ۶۷۸ و 
 ۳۸۹ و  میلیون   ۱۹ افزایش  )با   XU۷
هزار و ۰۲۰ تومان( به ۱۲۷ میلیون و 

۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده اند. 
گازسوز  سمند  سمندها،  گروه  در 
 ۸۸۱ و  میلیون   ۲۱ افزایش  )با   EF۷
هزار و ۱4۳ تومان( به ۱4۳ میلیون و 
بنزینی  تومان، سمند  و 4۷  هزار   44۳

 ۷۷۷ و  میلیون   ۲۰ افزایش  )با   EF۷
هزار و ۸۰۱ تومان( به ۱۳۶ میلیون و 
۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ )با 
افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ 
هزار   ۹۵۱ و  میلیون   ۱۳۵ به  تومان( 
با  نیز)  پالس  سورن  و  تومان   ۵۳۲ و 
افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ 
تومان( به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و 

4۱4 تومان رسیده اند. 
پالس  رانا  نیز،  راناها  خانواده  در 
 44۲ و  میلیون   ۲۸ افزایش  )با   TU۵
هزار و ۳۸4 تومان( ۱۸۶ میلیون و 4۵۵ 
هزار و ۶۳۱ تومان و راناپالس پانوراما 
و ۵۳۶  میلیون  افزایش ۳۰  TU۵P)با 
هزار و ۶۳۸ تومان( ۲۰۰ میلیون و ۱۸4 
هزار و ۶۲۷ تومان تعیین قیمت شده اند.

دنا معمولی )با افزایش ۲۷ میلیون 
و ۲4۷ هزار و ۷۳4 تومان( ۱۷۸ میلیون 
و ۶۲4 هزار و ۳۱ تومان، دنا پالس )با 
افزایش ۳۰ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۸4 
و  هزار   ۱۹۵ و  میلیون   ۱۹۸ تومان( 
۳۱۷ تومان، دنا پالس توروبوشارژر )با 
افزایش 4۵ میلیون و ۳۱۸ هزا و ۶۰۲ 
تومان( ۲۹۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۱4 
تومان و مدل اتوماتیک آن )با افزایش 
سه میلیون و 4۶۲ هزار و 4۳۲ تومان( 
۳4۸ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۰۳ تومان 

اصالح قیمت  شده اند.
افزایش قیمت  اخذ مجوز  از  پس 
محصوالت گروه خودروسازی سایپا، این 
خودروساز نیز قیمت جدید محصوالت 

خود را اعالم کرد.
پراید  خودروسازی  گروه  این  در 
بازمانده  تنها  که   )۱۵۱ )سایپا  وانت 

با  پرایدهاست،  خانواده  محصوالت 
افزایش قیمت ۲۰ میلیون و ۹۲ هزار و 
۲۰۰ تومان به ۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار 

و ۷۰۰ تومان رسیده است. 
در خانواده تیباها، تیبا )با افزایش 
۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان( به 
۱۰۲ میلیون و 4۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
و تیبا ۲ )با افزایش ۱۶ میلیون و ۵۷۰ 
هزار تومان( به ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار 

و ۳۰۰ تومان، افزایش قیمت یافته اند.
ساینا  نیز،  ساینا  محصوالت  در 
 ۲۶۹ و  میلیون   ۱۶ افزایش  )با  دستی 
و  میلیون   ۱۰۶ تومان(   ۶۰۰ و  هزار 
۶۵۶ هزار تومان و ساینا S )با افزایش 
۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان( 
۱4۶ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان 

قیمت گذاری شده اند.
همچنین  کوییک )با افزایش ۲۲ 
میلیون و ۱۲۱ هزار و 4۰۰ تومان( ۱4۵ 
میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان، کوییک 
S  )با افزایش ۲4 میلیون و ۳۶۰ هزار و 
۷۰۰ تومان( ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هزار 
و ۲۰۰ تومان و کوییک اتوماتیک پالس 
و  و ۹4۳ هزار  میلیون  افزایش ۳۶  )با 
4۰۰ تومان( ۲4۲ میلیون و ۱۵۸ هزار 

تعیین قیمت شده اند.
گروه  جدید  محصول  نهایت  در 
تجاری  نام  با  که  سایپا  خودروسازی 
شاهین عرضه می شود، مشمول افزایش 
قیمت 4۶ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ 
قیمت ها،  اصالح  در  و  شده  تومانی 
۳۰۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان  

افزایش قیمت یافته است.
 ۱۸ که  است  یادآوری  به  الزم 

پس  که  بود  جاری  سال  ماه  آبان 
آخرین  از  ماهه  شش  دوره  اتمام  از 
برای  رقابت  شورای  قیمت گذاری 
محصوالت خودروسازان، تورم  قیمت 
جدید محصوالت ایران خودرو و سایپا 
مشمول افزایش قیمت و بر این اساس 
نیمه دوم سال  برای  قیمت های جدید 
بنابر  روز،  دو  اما  شد  اعالم  جاری 
به  باتوجه  و  جمهوری  رئیس  دستور 
بازار  تنظیم  ستاد  شد،  اعالم  اینکه 
مصوبه ای  خودرو  قیمت  افزایش  برای 
معدن  صنعت،  وزارت  است،  نداشته 
تا  خواست  خودروسازان  از  تجارت  و 
آن  را که طی  قیمت محصوالت خود 
شده  قیمت  افزایش  مشمول  روز  دو 
و  بازگردانند  قبل  قیمت های  به  بودند، 
بر این اساس افزایش قیمت خودروهای 

داخلی منتفی شد. 
فاطمی  رضا  سید  آن  ز  ا پس 
امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت، از 
ستاد  به  خودرو  قیمت گذاری  واگذاری 
بررسی  گفت:  و  داده  خبر  بازار  تنظیم 
تنظیم  ستاد  به  خودروها  قیمت گذاری 
بازار سپرده شده و این ستاد درباره این 
موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. در این 
راستا، سازوکاری که برای قیمت گذاری 
خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت 
افزایش تولید  از محل  خودروهایی که 
خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با 
احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی 
رسید،  خواهد  ناظر  نهاد  تأیید  به  که 
از  قیمت  افزایش  شد.  خواهد  محاسبه 
مرکزی  بانک  که  بخشی  تورم  محل 

اعالم کرده است، اعمال می شود.

رئيس شعبه اردبيل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
رشد 7۳ درصدی مانده تسهیالت اعطایی در هشت ماهه سال جاری

رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
در ۸ ماهه نخست سال جاری مانده تسهیالت اعطایی مبلغ 
یک هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته است.
صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران، نعمت فتحی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز میزان 
تسهیالت اعطایی در هشت ماهه اول سال جاری را بالغ 

بر ۹۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تسهیالت اعطایی شعبه اردبیل نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی، سهم تسهیالت شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران به بخش صنعت 
و معدن استان را ۹۰ درصد از میزان تسهیالت پرداختی این بانک اعالم کرد و 

یادآور شد: بخش بازرگانی رتبه دوم را در جذب تسهیالت این شعبه داشته است.
نعمتی در ادامه اظهار داشت: مطالبات غیر جاری شعبه اردبیل طی هشت ماهه 

نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۶۰ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: بر اساس اعالم گمرک استان اردبیل، محصوالت و صنایع 
صادراتی استان در ۸ ماهه سال جاری شامل مصنوعات پالستیکی ، شیشه ، ام دی 

اف ، نئوپان ، سیب زمینی ، سبزی ، صیفی جات و مصالح ساختمانی بوده است.
آخرین  اساس  بر  ایران،  توسعه صادرات  بانک  اردبیل  رئیس شعبه  به گفته 
آمارهای اعالم شده از سوی گمرک و سازمان های ذیربط میزان صادرات استان 

در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده است.
تامین مالی  با  تولید استان،  نعمت فتحی گفت: عمده محصوالت صادراتی 
شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران به کشورهای جمهوری آذربایجان ، روسیه 

و عراق صادر می شوند .
را  اردبیل  توسط شعبه  مالی شده  تامین  ادامه مهمترین طرح های  در  وی 
معرفی کرد و گفت: تامین مالی طرح تولید MDF خام شرکت نگین زرین چوب 
آرتاویل توسط این شعبه، به ظرفیت 4۸.۰۰۰ متر مکعب در سال، شرایط اشتغال 
مستقیم برای ۱۰۰ نفر، جلوگیری از خروج بیش از ۲۰ میلیون یورو ارز از کشور و 

ایجاد حداقل ۱۰ میلیون یورو ارز صادراتی را فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، تولیدات کارخانه چوب آرتاویل، شامل 

رویه های درب های مالمینه و مالمینه با مغزی MDF می شود.

درخشش بانک سپه در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی

بانک سپه در شانزدهمین  اداره کل روابط عمومی 
انتشارات موفق به دریافت دیپلم افتخار و  جشنواره ملی 

کسب رتبه برتر در هشت بخش شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، اداره کل 
ملی  جشنواره  شانزدهمین  در  سپه  بانک  عمومی  روابط 
آرایی)رتبه  صفحه  بخشهای  در  عمومی  روابط  انتشارات 
اول( ، مقاله )رتبه اول( ، گزارش)رتبه اول(، رسانه ها و 

شبکه های مجازی )رتبه دوم( ، سرمقاله )رتبه دوم( ، تیتر)رتبه دوم(، خبر)رتبه دوم( 
و مصاحبه)رتبه دوم( را کسب کرد.

بر اساس این گزارش ، این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی 
و با همکاری دانشگاه ها ، روابط عمومی وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت های 
خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی و در دو گروه تهرانی و استانی 

در ۱۵ آذر ماه برگزار شد.

7۰ خدمت بانکی در سامانه پیشخوان مجازی بانک آینده
را  خدماتی  کلیه  آینده  بانک  مجازی«  »پیشخوان 
که  مشتریانی  برای  می شود،  ارائه   بانک ها  شعب  در  که 
به هر دلیل امکان حضور در شعب را ندارند، فراهم کرده 
بانک ها،  شعب  به  مراجعه  از  را  مشتریان  بدین ترتیب،  و 

بی نیاز می سازد.
آغاز  از  آینده  بانک  مجازی«  »پیشخوان  خدمات 
همواره  کیفی،  و  کمی  لحاظ  از  مستمر  به طور  فعالیت 

افزایش یافته تا آن جا که در حال حاضر، تعداد خدمات این سامانه به ۷۰ خدمت 
با 4۲ خدمت، غیرحضوری )آفالین(  متنوع در سه بخش،خدمات برخط )آنالین( 
با ۸ خدمت و حضوری )ارائه خدمت در محل( با ۲۰ خدمت، در سراسر کشور در 

دسترس تمام مشتریان قرار دارد.
از جمله کاربردی ترین و جذاب ترین این خدمات می توان به مواردی همچون 
واریز و برداشت نقدی، انتقال وجه، افتتاح حساب کوتاه مدت، قرض الحسنه و سپرده 
بلندمدِت ۲ساله، صدور و تحویل چک رمزدار و چک تضمین شده، ثبت چک، استعالم 
وضعیت چک، تأیید و انتقال چک، فعالسازی و غیرفعالسازی رمز اول و دوم پویا، 
گزارش پایا، کارت به کارت، مشاهده مانده کارت، پرداخت قبض، مشاهده لیست 
تسهیالت، پرداخت تسهیالت بانک آینده و تسهیالت بین بانکی،مسدودی حساب 
و رفع مسدودی حساب،صدور و تحویل تمکن مالی و صدور و تحویل کارت هدیه 

و ده ها خدمات دیگر، اشاره کرد.
عضویت در سامانه »پیشخوان مجازی« بانک آینده به دو طریق امکان پذیر 
است؛ متقاضیان می توانند با حضور در شعب بانک آینده در سراسر کشور و یا با 
 https://www.abplus.ir به نشانی  مجازی«  »پیشخوان  تارگاه  به  مراجعه 

نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در این سامانه، اقدام کنند.
و  به نحوی طراحی  نوین،  فنآوری های  پایه  بر  سامانه »پیشخوان مجازی« 
توسعه یافته است که قابلیت های یک شعبه مجازی را برای کاربران به همراه دارد. 
در نسل سوم این سامانه، امکان سفارشی سازی کاربری بر اساس سلیقه و عالقه 

مشتریان نیز وجود دارد.

به  از ۱۰۰هزار فقره تسهیالت  ایران بیش  بانک قرض الحسنه مهر 
دانشجویان پرداخت کرد

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
افراد  سرمایه گذاری  دوران  دانشجویی  سال های  ایران، 
سال های  در  سرمایه گذاری  این  است.  خودشان  روی 
پس از تحصیل و ورود به بازار کار به واسطه تخصصی 
بازدهی خود  که در سال های دانشجویی به دست آمده، 
تمام وقت  به طور  معمواًل  دانشجویان  نشان می دهد.  را 
داشتن  امکان  نتیجه،  در  و  هستند  تحصیل  به  مشغول 

شغل و درآمد را ندارند. به مناسبت فرا رسیدن ۱۶ آذر »روز دانشجو« خدمات و 
طرح های تسهیالتی بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه دانشجویی و آموزش 

عالی را بررسی کردیم؛ در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید.
حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از دانشجویان 

مخارج دوران دانشجویی معمواًل از سوی خانواده ها تأمین می شود؛ اما بعضی 
از دانشجویان هستند که به مشاغل دانشجویی در دانشگاه ها روی می آورند یا 
به کارهای پاره وقت خارج از دانشگاه مشغول می شوند تا بتوانند از عهده مخارج 

خود برآیند.
تحصیل در دانشگاه حتی برای دانشجویان دوره روزانه هم رایگان نیست. 
تهیه کتاب های درسی و هزینه های رفت وآمد، بخش مهمی از فهرست هزینه های 
دوران دانشجویی است. هزینه های اقامت در خوابگاه، خوراک و همین طور تهیه 
بلیت برای رفت و برگشت به خانه نیز به فهرست هزینه های دانشجویانی اضافه 

می شود که در دانشگاه های شهرهای دیگر مشغول تحصیل هستند.
دوره های شبانه، غیرانتفاعی، علمی -کاربردی، پیام  نور و آزاد بر اساس رشته 
تحصیلی و نوع دانشگاه، هزینه بیشتری را به دانشجویان و خانواده هایشان تحمیل 
می کنند. این هزینه ها گاهی آنقدر زیاد می شود که روی تصمیم آن ها برای ادامه 

تحصیل نیز، تأثیر می گذارد.
این در حالی است که درآمد بسیاری از دانشجویان و خانواده هایشان کفاف این 
هزینه ها را نمی دهد و راه حلی که بتواند با کمترین تأثیر بر وضعیت تحصیلی و علمی 
دانشجویان، هزینه های آن ها را در این دوران پوشش دهد، به سختی پیدا می شود.

پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان
با توجه به اینکه افراد در دوران دانشجویی امکان اشتغال تمام وقت را ندارند، 
برخی از تسهیالت بانکی به دلیل کارمزدهای باال گزینه مناسبی برای آن ها نیستند.
با  ارزان قیمت  و  کم هزینه  وام های  دانشجویان،  برای  مناسب  تسهیالت 
دوره پرداخت طوالنی مدت هستند و این همان ویژگی است که وام های بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از آن ها برخوردار است. این بانک، عالوه بر تفاهم نامه هایی 
که با صندوق رفاه دانشجویی برای تأمین منابع وام های تسهیالتی منعقد کرده، 

تفاهم نامه های مختلفی را با بسیاری از دانشگاه ها به امضا رسانده است.

موفقیت وزارت نفت در فروش نفت و درآمد زایی
سخنگوی دولت گفت: وزارت نفت در این مدت موفقیت های مطلوبی 

در فروش نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن داشته است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
مهم ترین  سیما،  خبر  شبکه  امشب«  »تیتر  برنامه  در  جهرمی،  بهادری 
این سه  را پشتکار دانست و گفت: در طول  نقطه قوت دولت سیزدهم 
ماه، دولت شبانه روزی در حال فعالیت است و ان شاءاهلل با حجم زیاد کار، 

عقب ماندگی ها در کشور جبران می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سرعت تزریق واکسن، رکورد قابل توجهی 
داشته ایم و تاکنون حدود ۱۱۰ میلیون دوز واکسن تزریق شده است، افزود: 

اکنون کشور آماده تزریق دوز سوم است.
سخنگوی دولت درباره جزئیات تأمین منابع ارزی برای تهیه واکسن 
تصریح کرد: وزارت نفت در این مدت موفقیت های مطلوبی در فروش 

نفت و دریافت پول حاصل از آن داشته است.
بهادری جهرمی به موضوع لغو تحریم ها نیز اشاره و اعالم کرد: دولت 
سیزدهم لغو تحریم ها را وظیفه خود می داند و با جدیت آن را پیگیری 
می کند، همچنین به موازات لغو تحریم ها، تالش برای خنثی سازی آن 

نیز ادامه دارد.
افزایش  نیز  ملی  قدرت  منابع  تحریم ها  با خنثی کردن  وی گفت: 
خواهد یافت و قدرت چانه زنی و تأمین منافع ملی را نیز در میز مذاکرات 

افزایش خواهد داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ستاد هماهنگی اقتصاد 
دولت، افزود: رویکرد رئیس جمهوری در تصمیم گیری، فردی نیست و به 
هیچ وجه آن را قبول ندارد، رئیس جمهوی معتقد است نخبگان و مدیران 

مرتبط باید نقشه راهی را تدوین و به سمت آن حرکت کنند.
حضور  و  رئیس جمهوری  استانی  سفرهای  درباره  جهرمی  بهادری 
میدانی وی نیز گفت: رئیس جمهوری به حضور بین مردم اعتقاد جدی 
دارند و وزیران و مسئوالن را به این امر مجاب می کنند. سفرهای استانی 
از پیش برنامه ریزی می شود و تصمیم ها و کار کارشناسی از قبل انجام 
می شود و تأکید رئیس جمهوری این است که تکمیل پروژه های نیمه تمام، 

اولویت باشد.

هشدار آمریکا به روسيه؛
در صورت جنگ، طرح گازی نورداستریم-۲ تعطیل شود

ایاالت متحده اعالم کردند که حمله روسیه به اوکراین  مقام های 
تهدیدکننده خط لوله انتقال گاز نورداستریم-۲ خواهد بود.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام های 
ایاالت متحده آمریکا به اعضای کنگره این کشور اعالم کردند که با آلمان 
توافق کرده اند در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین، خط لوله انتقال 

گاز نورداستریم-۲ تعطیل شود.
کاخ سفید اعالم کرد که آلمان در صورت تهاجم روسیه به اوکراین، 
درباره خط لوله نورد استریم-۲ تعهدهایی داده است، این خط لوله گاز 

طبیعی روسیه را از بستر دریای بالتیک به آلمان منتقل می کند.
آذرماه( به والدیمیر پوتین،  آمریکا )۱۶  بایدن، رئیس جمهوری  جو 
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که غرب نگران تهاجم روسیه به اوکراین 
است و هشدار داد اگر مسکو تهاجم نظامی را آغاز کند با عواقب شدید 

اقتصادی و تدابیر دیگری روبه رو خواهد شد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: این مسئله 
که هنوز خط لوله نورد استریم -۲ آغاز به کار نکرده، اهرمی برای غرب 

ایجاد کرده است که روسیه را تحت فشار قرار دهند.
وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: اگر والدیمیر پوتین بخواهد 
شاهد انتقال گاز از طریق این خط لوله باشد، ممکن است نخواهد با حمله 

به اوکراین ریسک کند.
اوکراین،  به  روسیه  نظامی  تهاجم  صورت  در  گفت:  سالیوان 
نورداستریم-۲  درباره  آلمان  جدید  و  قبلی  دولت  مقام های  با  آمریکا 

در تماس است.

شروع دوباره فروش ویژه و پيش فروش ها؛

قیمت  جدید محصوالت ایران خودرو و سایپا اعالم شد
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زیر نظر: محمد امامی

بهای نفت در مسير کاهش
قیمت نفت پس از دو روز افزایش، در معامالت روز چهارشنبه که سرمایه 
گذاران منتظر ارزیابی تاثیر کامل واریانت اُمیکرون بر اقتصاد جهانی و تقاضا 

برای سوخت بودند، کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت ۱۹ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت 
و به ۷۵ دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته با ۳.۲ 

درصد افزایش بسته شده بود.
معادل  با ۲۳ سنت  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  معامالت وست  بهای 
۰.۳ درصد کاهش، به ۷۱ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز سه شنبه با ۳.۷ درصد افزایش بسته شده بود.
قیمت های نفت اوایل هفته جاری با خوش بینی رو به رشد نسبت به 
مالیم بودن بیماری زایی اُمیکرون و عدم تحمیل خسارت اقتصادی بزرگ بر 
اثر شیوع این واریانت، از ریزش سنگین هفته گذشته بهبود پیدا کرده بودند.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاالی شرکت »راکوتن سکیوریتیز« درباره 
وضعیت بازار اظهار کرد: روند بهبود قیمت های نفت متوقف شد، زیرا سرمایه 
گذاران تالش می کنند تاثیر کامل واریانت اُمیکرون را پیش از خرید بیشتر 

ارزیابی کنند.
مدیر تحقیقات البراتوری در موسسه تحقیقات سالمت آفریقا در آفریقای 
جنوبی روز سه شنبه اظهار کرده بود که واریانت اُمیکرون می تواند تا حدودی 

ایمنی دو دوز واکسن فایزر را دور بزند.
شرکت داروسازی بریتانیایی GSK اعالم کرد درمان مبتنی بر آنتی بادی 
کووید ۱۹ این شرکت و شریک آمریکایی اش Vir Biotechnology در 

برابر همه جهش های اُمیکرون موثر است.
اظهار  سکیوریتیز«  »نیسان  شرکت  تحقیقات  مدیرکل  هیرویوکی، 
کرد: سرمایه گذاران هنوز به طور کامل خوش بین نیستند و فعال رویکرد 
صبر و مشاهده را در پیش گرفته اند. بازار همچنین روی مذاکرات هسته ای 
شمالی  نیمکره  زمستانی  هوای  اوکراین،  و  روسیه  میان  تنش های  ایران، 

متمرکز شده اند.
ندادند.  آمریکا  هفتگی  ذخایر  آمار  به  چندانی  واکنش  نفت  بازارهای 
موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا هفته 
گذشته کاهش یافت در حالی که ذخایر سوخت و سوخت های دیگر افزایش 
برای  آمریکا  نفت  ذخایر  کاهش  رویترز  نظرسنجی  در  تحلیلگران  داشت. 

دومین هفته متوالی را پیش بینی کرده بودند.
بر اساس گزارش رویترز، اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت تولیدکننده 
نفت شیل پایونیر نچرال ریسورسز در حاشیه کنگره نفت جهان اظهار کرد: 
نگران است پس از سالها کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت، قیمت های 
نفت بیش از حد باال رفته و بازارهای نفت بهم بریزند. امیدوارم در چند سال 

آینده قیمت ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ دالر تثبیت شوند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

اطالعيه سازمان امور مالياتی؛

الزام خریداران و فروشندگان ارز 
به پرداخت ماليات 

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: به اطالع کلیه خریداران و فروشندگان 
ارز می رساند که طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول 
مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت 

مالیات تعیین شده هستند.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: در راستای اجرای 

مقررات  ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، با اعالم بانک مرکزی نسبت به 
برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می کند.

اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی 
www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، عالوه 
بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول 
خواهد شد، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۲۷4 قانون مالیات های مستقیم 

از جمله مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.

صعودی  روند  اخیر  روزهای  در 
ادامه  غیررسمی  بازار  در  دالر  قیمت 
آن  بر  موثر  عوامل  از  یکی  که  یافت 
را می توان به  نتیجه نرسیدن مذاکرات 
به  اما  دانست،  نخست  دور  در  وین 
تورم  که  زمانی  تا  کارشناسان  اعتقاد 
نمی  دارد،  وجود  ایران  اقتصاد  در  باال 
این  در  داشت.  دیگری  انتظار  توان 
که  دارند  عقیده  نیز  دولتمردان  شرایط 
با  مستقیمی  ارتباط  ارز  نرخ  افزایش 

شروع مذاکرات برجامی دارد.
پس از منتشر شدن خبر به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات وین در دور نخست، 
این  به  واکنش  در  ارز  غیررسمی  بازار 
گرفت  خود  به  صعودی  روند  موضوع 
نیز  تومان  هزار   ۳۰ از  دالر  قیمت  و 

عبور کرد. 
در این بین، عوامل زیادی بر روند 
صعودی نرخ غیررسمی ارز مطرح شد، 
اما به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در 
دور نخست فعال اصلی ترین دلیل این 

موضوع مطرح شده است.
به اعتقاد کارشناسان، بازار ارز ایران 
در کنار بی ثباتی اقتصادی و تورم باال 
منفی  و  مثبت  اخبار  تاثیر  بیشتر تحت 
ارزی  منابع  همچون  موضوعاتی  حول 
و برجام قرار می گیرد؛ بنابراین تا زمانی 
که تورم باال و بی ثباتی در اقتصاد ایران 
و  ارزی  منابع  آزادسازی  دارد،  وجود 
تزریق آن ها به بازار یا به نتیجه رسیدن 
مذاکرات برجامی نمی تواند در طوالنی 
مدت تضمین کننده ثبات نرخ ارز باشد؛ 
لذا برای داشتن محیط اقتصادی باثبات 
و بازارهایی با کمترین نوسانات، بهترین 

گزینه، مهار تورم است. 
 - هاشم خانی  میثم  گفته  طبق 
قیمت  کاهش   - اقتصادی  کارشناس 

دالر با دسترسی به منابع ارزی مسدودی 
و تزریق آن ها به بازار پایدار نمی ماند و 
در خوش بینانه ترین حالت این وضعیت 
حداکثر تا چند ماه می تواند حفظ شود.  

چرا نرخ دالر صعودی شد؟ 
نیز  از سوی دیگر، کامران ندری 
پرداخت  شرایط  تغییر  البته  می گوید: 
برای  ساالنه  دالری   ۲۲۰۰ سهمیه 
این  در  نوعی  به  نیز  حقیقی  اشخاص 
زیرا  داشته است،  قیمت نقش  افزایش 
ارز  نمی توانند  فعلی  شرایط  با  عده ای 
تهیه کنند و به اشتباه می تواند نشانه 
کمبود ارز باشد؛ اما دلیل اصلی افزایش 
قیمت دالر غیررسمی در روزهای اخیر 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور 

نخست است.
دالیل  سعدوندی  علی  همچنین، 
عواملی  را  دالر  غیررسمی  نرخ  رشد 
همچون حذف نشدن ارز 4۲۰۰ تومانی، 
بی اعتبار شدن  و  نقدینگی  باالی  رشد 
بازار سرمایه می داند و معتقد است که 
از یک سو و  نتیجه نرسیدن برجام  به 
تغییر شرایط خرید ارز سهمیه ای از سوی 
دیگر جو روانی بازار ارز را ملتهب کرده 
البته این موضوع را هم باید در  است. 

نظر داشت که دولت به دلیل کمبود ارز 
به سمت حذف ارز 4۲۰۰ تومانی رفت 
که در نهایت این کار انجام نشد و قیمت 

ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
کامران سلطانی زاده_رئیس سابق 
وضعیت  درباره  نیز   - صرافان  کانون 
فعلی بازار غیررسمی ارز گفت: موضوع 
برجام و مذاکرات حول آن، تاثیر روانی 
ارز و تصمیم خریداران  بازار  بر  زیادی 
می گذارد.  بازار  این  در  فروشندگان  یا 
اگر مذاکرات دور نخست به یک نتیجه 
اولیه هم می رسید، اکنون خریداران ارز 
و  می شدند  تبدیل  آن  فروشندگان  به 
قیمت ارز کاهشی می شد اما با به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات نه تنها خریداران ارز 
فروشنده نشدند بلکه به تعداد خریداران 

نیز افزوده شد. 
اگر  زمینه،  این  در  افزود:  وی 
بازارساز به بازار ارز ورود نکند و اخبار 
باید  همچنان  نشود،  منتشر  نیز  مثبتی 
شاهد روند صعودی نرخ دالر غیررسمی 
باشیم. جنبه روانی ورود بازارساز بسیار 
اهمیت دارد زیرا می تواند نشان دهنده 
باشد.  ارزی  ذخایر  مناسب  وضعیت 
اینکه بازارساز بتواند با کمترین تزریق 

بازار  بر  را  تاثیر  بیشترین  از ذخایر،  ارز 
آن بگذارد. 

داد:  ادامه  صرافان  کانون  عضو 
بازارساز باید ارز تزریق کرده را به دست 
مصرف کننده واقعی برساند. در حال حاضر، 
ورود بازارساز به بازار از طریق شرکت های 
صادراتی انجام می شود و اگر بازارساز بتواند 
از طریق افزایش تنوع فروش ارز، تعداد 
خریداران ارز در سامانه نیما و بازار متشکل 
ارزی را افزایش دهد و ارزهای صادراتی 
را به بخش های کوچک تری تقسیم کند 
و در اختیار تعداد زیادی صرافی و نه صرفا 
صرافی های محدود بگذارد، این موضوع 
می تواند به بهبود بازار ارز و کاهش قیمت ها 

در آن کمک کند. 
الزم به ذکر است که صالح آبادی 
- رییس جدید بانک مرکزی - به تازگی 
با اعالم بهبود روند ورود ارز به کشور، 
روز سه شنبه نیز با حضور در بازدید از 
اعالم  تهران  های  صرافی  از  تعدادی 
کرد که برای جلوگیری از تشکیل صف 
دو   - یکی  ها، طی  مقابل صرافی  در 
تخصیص  برای  سامانه ای  آینده  ماه 
مسافرتی  ارز  جمله  از  سهمیه ای  ارز 
راه اندازی می شود تا مردم در این سامانه 
درخواست خود را ثبت و ارز سهمیه ای 

دریافت کنند.
این  اقدامات  که  دید  باید  حال 
چنینی می تواند سبب آرامش در بازار 
ارز شود یا اینکه باید فعال منتظر اخبار 
زدن  گره  که  هرچند  بود؛  مذاکرات 
مذاکرات  به  کشور  اقتصاد  سرنوشت 
برجامی هم نمی تواند راه حل اساسی 
رییس  اخیر  سخنان  به  توجه  باشد. 
جمهور نیز حائز اهمیت است که گفته 
هستند  تالش  در  شبانه روز  عده ای 
همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند.

دالیل گرانی دالر از نگاه کارشناسان؛

چشم بازار ارز به مذاکرات برجامی!



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبير: مجتبی کاشی

طراحی و گرافيک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهيمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهيد سلطانی

سرویس هنری: محمد حسين زاده
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محمد حسین زاده

شـب گذشـته چهارصد و هشـتاد 
خانـه  سـینماتک  برنامـه  پنجمیـن  و 
هنرمنـدان ایـران بـا عنـوان روز علـی 
حاتمـی و بـا نمایـش فیلـم خلیفـه و 
داسـتان های  مجموعـه  از  اعرابـی، 
در سـال ۱۳۵۲  تولیـد شـده  مولـوی 
سـاخته ایـن فیلمسـاز فقیـد، در سـالن 
ناصـری خانـه هنرمندان ایـران برگزار 

. شد
مذکـور،  فیلـم  نمایـش  از  بعـد 
حمیـد نعمـت اهلل نویسـنده، تهیه کننده 
و کارگـردان سـینما بـه عنـوان اولیـن 
دربـاره  و  رفـت  سـن  روي  سـخنران 
زنده یـاد علی حاتمی گفـت: وقتی فیلم 
قاتـل و وحشـی، را می سـاختم عمیقـا 
ایـن احسـاس را داشـتم کـه مسـیری 
کـه در حـال طـی کردنش هسـتم، در 
سـنت سـینمای ما پیـش از این تجربه 
نشـده اسـت و این یک بی تکیه گاهی 
جـدی بـه مـن مـی داد. اینکـه فیلم ما 
در سـنت هایمان ریشـه داشـته باشد و 
قبال کسـانی راهش را آغاز کرده باشند 
بسـیار مهـم اسـت. اگرچـه نمونه های 
خارجی زیادی برای قاتل و وحشـی در 
اختیار داشـتم، اما سـنت ایرانی نداشت 
و اینجـا فهمیدم کـه علی حاتمی برای 
سـاخت فیلم هایـش چقـدر تنهـا بـوده 
اسـت و سـنت فیلمسـازی او نـه تنهـا 
در سـینمای ایران که در سـینمای دنیا 
نیـز بی سـابقه اسـت. اهمیـت موضوع 
بـرای فیلمسـازی او در سـینمای ایران 
نـه تنهـا در سـوژه فیلم هایـش و منابع 
آن مثـل ادبیـات و تاریـخ نظیـر عمـاد 
سـتارخان  و  الملـک  کمـال  الکتـاب، 
و...، نـه فقـط در صحنـه و آکسسـوار 
و لبـاس و نـه تنهـا در دیالوگ نویسـی 
کـه صنایـع ادبی به کمـال در آن دیده 
می شـود بلکه در شیوه فیلمنامه نویسی 
کـه اگرچه مـا اصـول آن را از غربی ها 
یـاد می گیریم )از سـاختار سـه پرده ای 
نقـاط  تـا گره افکنـی و گره گشـایی و 
عطف و ...(، اما شـیوه روایت او ربطی 
بـه ایـن منابـع نـدارد. علـی حاتمـی 
خـودش ایـن شـیوه ها را ابـداع کـرده 
اسـت و شـگفت انگیز زمانـی اسـت که 
او در عناصـر و فنـون کارگردانـی برای 
مثال در دکوپاژ و میزانسـن و اندازه نما 
و رفتـار دوربیـن بـا سـوژه و میزانسـن 
متکـی بـه خـود بـوده و آداب خـاص 
خـود را داشـته اسـت. او در آثـار متاخر 
خـود منحصر به فرد اسـت و کارهایش 
سـابقه ای در غـرب نداشـته و در ایران 
هـم همینطور اسـت. آثار این فیلمسـاز 
دنیاسـت.  همـه  بـرای  نویـی  متـاع 
موقعیـت او در سـینمای ایـران شـاید 
شـبیه موقعیت یاسـوجیرو اوزو در ژاپن 
اسـت که جای دوربینش را متناسـب با 
فرهنـگ ژاپنـی تعیین می کرده اسـت. 
تنهـا تفـاوت ما این اسـت کـه ژاپنی ها 
اوزو را بـه سـینمای دنیا شناسـاندند اما 
مـا نه. علـی حاتمی جـزو گنجینه های 
هنـری، ادبـی و فرهنگـی ایرانـی نظیر 
شـعر، موسـیقی و ادبیات ایرانی اسـت 
او  احـوال شـخصی  از همـه  بیـش  و 
سـوته دلی آشـنا بـرای مـا و دلشـده ای 
اسـت کـه جایش بـرای همیشـه خالی 
می ماند. امروز فیلمسـازی درباره قاجار 
سـخت نیسـت زیرا فیلمسـازانی که در 
ایـن بـاره فیلـم می سـازند، جـا پـای 

جـای پـای او می گذارنـد.
در ادامـه ایـن مراسـم ویدئویـی 
از آییـن بزرگداشـت علـی حاتمـی در 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  سـینماتک 
شـده  برگـزار   ۱۳۸۰ سـال  در  کـه 
ویدیـو  ایـن  در  شـد.  پخـش  بـود، 
دربـاره  مشـایخی  جمشـید  زنده یـاد 
علـی حاتمـی گفتـه بـود: مـن اوایـل 
دهـه 4۰ با مرحوم حاتمی آشـنا شـدم. 
و  می نوشـت  نمایشـنامه  کـه  زمانـی 
واقـع  قبـول  مـورد  نمایشـنامه هایش 
نمی شـد. مـن طبـق عـادت بـا آنهـا 
کـه سـن کمتـری از مـن داشـتند درد 
از مـن دعـوت  بعدهـا  دل می کـردم. 
بـه همـکاری در یـک فیلـم کردند که 
آن فیلم سـاخته نشـد. در ادامه توسـط 
ایشـان برای فیلم »طوقـی« دعوت به 
همکاری شـدم که به دلیل عدم توافق 
بـا تهیه کننـده، ایـن همـکاری میسـر 
نشـد تـا این کـه سـلطان صاحبقران را 
شـروع کردیـم. علی حاتمـی هیچوقت 
بـه جـای بازیگـرش بـازی نمی کـرد 
بلکـه بـا او دربـاره کاراکتـر گفت گـو 
درسـت  نقش هـا  بـرای  را  افـراد  و 

انتخـاب می کـرد و برعکـس برخـی از 
افـراد که سـینما و تئاتـر را کار گروهی 
نمی داننـد، او نظـرات بقیه را می شـنید 
و می پذیرفـت. یـادم اسـت یـک بار در 
نبـود علـی حاتمـی چنـد کلـوزآپ در 
هزاردسـتان از مـن گرفتـه شـد. وقتی 
او برگشـت گفت آنهـا را دوباره بگیریم 
نباشـم جمشـید  تـا وقتـی مـن  زیـرا 
نمی توانـد بـازی کنـد و دوبـاره آنها را 
فیلمبـرداری کـرد. همچنیـن در پروژه 
کمال الملـک کـه هزینه اش زیاد شـده 
بـود نمی خواسـت کار را در بخش های 
آخـر ادامـه دهـد و مـن گفتم اگـر این 
کامـل  کار  نشـود،  گرفتـه  بخش هـا 
نیسـت. او پذیرفـت و ادامـه داد و ایـن 

برخوردهـا نشـان از بزرگـی او دارد.
زنده یاد داوود رشـیدی نیز در این 
ویدئـو دربـاره علـی حاتمی گفتـه بود: 
جمشـید مشـایخی به ۲ خصیصـه بارز 
علـی حاتمی اشـاره کـرد. اینکـه او به 
نظـرات همـه گـوش و به هنر پیشـه ها 
می کـرد  تـالش  و  مـی داد  اهمیـت 
باشـند.  ایده آلـی  شـرایط  در  آنهـا  تـا 
دوسـتی مـن بـا علـی حاتمـی بیشـتر 
بـر ۳۰ سـال  بالـغ  و  بـود  خانوادگـی 
قدمـت داشـت او جـزو شـاگردان مـن 
بـود و همیشـه جـزو اولین کسـانی بود 
که سـرکالس کاری برای ارائه داشت. 
وقتـی از سـفر انگلیـس برمی گشـت و 
بیمـاری اش را معالجـه کرده بـود، پیام 
داد که به کسـی نگویم کی برمی گردد 
و خواسـت مـن و همسـرم بـه دنبالش 
برویـم. همیشـه روزهـای عاشـورا نذر 
مـی داد اما چـون نمی خواسـت دیگران 
در ایـن روز او را رنجـور ببیننـد از مـا 
خواسـت بـه کالردشـت برویـم و ۱۰ 
و  تنهایی مـان خلـوت کردیـم  در  روز 
فردیـن هـم بـه ما سـر زد و کنـار هم 
بودیـم. آنجـا دیـدم و حـس کـردم که 
حالـش خوب نیسـت اما او زیـرک بود 
و هیچوقـت نام سـرطان را بـر بیماری 
خـود نگذاشـت و مشـتاقانه بـه کارش 
ادامـه مـی داد. روز فـوت او در پاریـس 
بـودم و ایـن از غمگین تریـن روزهـای 

بود. زندگـی ام 
مـی  نتظا ا هلل  عـزت ا د  نده یـا ز
نیـز دربـاره مرحـوم حاتمـی در ایـن 

از  یکـی  بـود:  کـرده  عنـوان  ویدئـو 
حاتمـی  علـی  بـاارزش  ویژگی هـای 
اعتقـادات مذهبـی درونـی اش بود که 
شـروع  در  نمی کـرد.  تظاهـر  آن  بـه 
تـوکل  خـدا  بـه  همیشـه  کارهایـش 
از  هزاردسـتان  شـروع  در  می کـرد. 
کـه  روحوضـی  تئاتـری  هنرمنـدان 
زمـان  آن  در  خوبـی  کاری  شـرایط 
نداشـتند، دعـوت بـه کار کـرد. آنها از 
صبـح سـرکار حاضر و گریم می شـدند 
و گاهـی بیـکار می ماندنـد. او این کار 
را می کـرد تـا آنهـا دسـتمزد بگیرنـد. 
در هنـگام سـاخت فیلـم تختـی برای 
علـی حاتمـی خانـه ای گرفتـه بودند و 
مـا همیشـه آمـاده بودیم تا او سـرکار 
بیایـد و پالن هـا را بگیرد. او هیچ وقت 
و  نمـی داد  هنرپیشـه ها  بـه  سـناریو 
دیالوگ هـا را صبـح روز فیلمبـرداری 
در اختیارشـان می گذاشـت. یـک روز 
در شـهرک سـینمایی در چنـد متـری 
من ایسـتاده بود، به من نگاه و اشـاره 
کـرد جلـو بـروم. گفـت پیراهن هـای 
فلـزی  دکمـه  یقـه اش  قصـه  زمـان 
داشـته و بایـد دکمـه پیراهنـم تغییـر 
کنـد و مـن تعجـب کـردم از دقتـی 
کـه او داشـت و از فاصلـه ای دور ایـن 
او  داد.  تشـخیص  را  ظریـف  نکتـه 

خصوصیـات اخالقی خاصی داشـت و 
بـه خیلی هـا کمک می کـرد. در لحظه 
خلـق می کـرد و دسـت بازیگـر را بـاز 
واشـنگتن،  در حاجـی  مـی گذاشـت. 
مشـکل مالـی داشـتیم و گاهـی پـول 
از تهـران نمی آمـد و شـرایط سـختی 
را سـپری می کـردم. مـن بسـیاری از 

ناگهـان  و  می مانـدم  گرسـنه  مواقـع 
علـی حاتمـی یکـی دو روزی نبـود. از 
طرفـی نمی خواسـتم او را تنها بگذارم 
زیـرا پـروژه نیمـه کاره می مانـد. اما با 
همـه ایـن سـختی ها در اولیـن شـبی 
کـه ایـن فیلم نمایـش داده شـد همه 
ایـن سـختی ها از بیـن رفـت و علـی 
همیشـه  یـش  یی ها هنما ا ر تمـی  حا
بـه  خـوب  بـود.  حسـابی  و  درسـت 
خاطـر دارم در روزهای آخر زندگی اش 
وقتـی یـک شـب بـه سـختی دکتـر 
روحانـی اجـازه داد بـه دیدنـش بروم، 
از  آنجـا  دیـدم  خانـه اش  تاریکـی  در 
جمعیـت قیامـت شـده اسـت و زیبایی 

صبـح سـحر و عظمت تشـییع پیکر او 
را هـم دیـدم. علی حاتمـی کارگردانی 
بـود کـه نثرش را هیچکس نداشـت و 
می گفـت هنر پیشـه بایـد وقتـی حرف 

می زنـد جواهـر از دهانـش بریـزد.
محمدعلـی کشـاورز نیـز مهمان 
 ۱۳۸۰ سـال  در  برنامـه  ایـن  دیگـر 

در  حاتمـی  علـی  دربـاره  کـه  بـود 
بـود:  گفتـه  آن  آرشـیوی  ویدئـوی 
علـی حاتمـی قبـل از فیلمسـاز بـودن 
یـک نمایشـنامه نویس اسـت. من و او 
همـکالس بودیم اما علی سـال سـوم 
دانشـگاه بـه تلویزیـون رفـت. آثـار او 
بـرای همیشـه جاودانـه خواهـد بـود. 
او زنـده اسـت و شـاید روزی جوانـی 
پیـدا شـود و دنبالـه کار او را بگیـرد. 
طنـز آثـار او نیـز بسـیار جذاب اسـت؛ 
و  شـاعرانه  دیالو گ هـای  از  اسـتفاده 
روانشناسـی  و  قدیمـی  داسـتا ن های 
او  کار  خصوصیـات  از  بازیگرانـش 
کاراکتـر  دربـاره  طـوری  علـی  بـود. 

صحبـت می کرد کـه هنرپیشـه کامال 
در جریـان کار قـرار می گرفـت. علـی 
سـر صحنـه نوشـته نداشـت اما خالق 
بود و آبشـاری پیوسـته در جریان بود. 
سرشـار از اسـتعداد بـود امـا عـده ای 
بکنـد  را  کارش  نمی خواسـتند  کـه 
او را بـه خطـا بردنـد امـا آمـدن زری 

خوشـکام  بـه زندگـی اش تاثیـر مثبتی 
آثـار  از علـی حاتمـی  او داشـت.  بـر 
جاودانـه ای در تاریـخ سـینمای ایـران 

باقـی مانـده اسـت.
در بخـش دیگـري از ایـن ویدیو 
فخـری خـوروش درباره این فیلمسـاز 
فقیـد عنـوان کـرده بود: من در سـال 
۱۳۵۵ در تئاتـری به کارگردانی داوود 
بـازی می کـردم کـه هنـوز  رشـیدی 
علـی حاتمـی را ندیـده بـودم. او بـه 
از  بعـد  و  آمـد  مـا  نمایـش  تماشـای 
اجـرا از بـازی من تعریف کـرد. اگرچه 
ارتبـاط زیـادی بـا او نداشـتم امـا باید 
بگویـم کـه علـی حاتمـی نثر نداشـت 

و همه نثرهایش شـعر و شـاعری بود. 
او و ناصـر تقوایـی اگرچـه تفاوت های 
زیـادی بـا هـم در کارهایشـان دارند، 
امـا در یک نکته شـبیه هسـتند. اینکه 
کوچـک  نقش هـای  بـا  بازیگرانـی 
می شـوند.  دیـده  داستان هایشـان  در 
آن هـا برای حتـی نقشـی دو دقیقه ای 

دارنـد  نزدیکـی  انتخاب هـای  بسـیار 
و هـر نقشـی بـرای آنهـا در هنـگام 

فیلمبـرداری رول اول اسـت.
در ادامـه مراسـم احتـرام برومند، 
همسـر زنده یـاد داوود رشـیدی روی 
حاتمـی  علـی  دربـاره  و  رفتـه  سـن 
بیـان کـرد: در ابتدا از خانـه هنرمندان 
ایـران سپاسـگزارم جـای لیـال حاتمی 
عزیـز هـم بیـن مـا خالی اسـت من از 
سـال 4۸ علـی حاتمی را می شـناختم 
و وقتـی امـروز دوبـاره فیلـم خلیفـه 
و اعرابـی، را دیـدم یـاد لحظاتـی کـه 
او ایـن اثـر را تولیـد می کـرد، افتـادم. 
یـادم اسـت یـک شـب بـه منـزل مـا 

آمـد تـا نمایشـنامه »حسـن کچـل« 
را بخواننـد و داوود ایـن نمایشـنامه را 
در سـنگلج اجـرا کنـد. این نمایشـنامه 
آن  میانـه  در  مـن  و  بـود  طوالنـی 
چـرت مـی زدم. او بـه من گفـت بیدار 
شـو چـون دیگر ایـن لحظه هـا برایت 
شـب های  بعدهـا  و  نمی شـود  تکـرار 
زیـادی این نمایشـنامه خوانی ها تکرار 
و دوسـتی خانوادگـی مـا نیـز بیشـتر 
شـد. یـک شـب مـا بـه اسـتودیویی 
بـرای دیـدن فیلـم موالنـا رفتیـم. آن 
روزهـا ایـن آثـار برایمان چقدر سـاده 
بـه نظـر می رسـید امـا حـاال می بینـم 
چقـدر ایـن فیلم هـا تکـرار نشـدنی و 
پیچیده هسـتند. باید از مسئوالن وقت 
تلویزیـون تشـکر کرد که اجـازه دادند 
داسـتان های مولـوی و آثـاری شـبیه 
به آن سـاخته شـود و متاسفم از اینکه 
علـی حاتمـی را زود از دسـت دادیـم. 
او در ذهنـش صدهـا قصه داشـت که 
فرصـت نکـرد آنهـا را به فیلـم تبدیل 

کنـد. روح همـه رفتـگان شـاد.
از  دیگـری  بخـش  ادامـه  در 
ویدئـوی نکوداشـت علـی حاتمـی در 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  سـینماتک 
اکبـر  شـد.  پخـش   ۱۳۸۰ سـال  در 
عبـدی در ایـن ویدیـو عنـوان کـرده 
بـود: آشـنایی مـن بـا علـی حاتمی در 
سـال ۵۸ به واسـطه یک تئاتر شـروع 
شـد کـه آقـای جمشـید مشـایخی به 
ایـن  واسـطه  و  نشسـتند  تماشـایش 
را  مـا  تئاتـر  ایشـان  شـدند.  آشـنایی 
گلسـتان  کاخ  بـه  را  مـن  و  دیدنـد 
دعـوت کردنـد و بـه زنده یـاد حاتمـی 
گفتـه بودنـد احمدشـاه  را پیـدا کـردم. 
شـاید بـه دلیـل اینکـه علـی حاتمـی 
ثـارش  آ در  نیشـداری  حرف هـای 
جشـنواره های  در  هیچوقـت  مـی زد 
امـا هنـوز هـم  دولتـی مطـرح نشـد 
سـینمایی ها، شـهرک سـینمایی را بـه 
نـام شـهرک علی حاتمی می شناسـند. 
علـی بازیگرانـش را مثـل خانواده اش 
دوسـت داشـت و تـا زمانـی کـه بـه 
ایـن احسـاس خـوب نسـبت بـه آنهـا 
نمی رسـید امکان نداشـت بتواند کاری 
را شـروع کند. روی سناریوهایش قفل 
مـی زد. علی حاتمی فـرد بزرگی بود و 

جایش در سـینمای ایران بسـیار خالی 
اسـت؛ بـه ویـژه وقتـی آثـار او پخش 
می شـود ، همـه مخاطبـان ایـن خال را 
احمدشـاه  نقـش  می کننـد.  احسـاس 
از کمال الملـک حـذف شـد تـا اینکـه 
بعدهـا در مـادر و دلشـدگان همکاری 
کردیم و همسـر من در مقطعی درگیر 
بیمـاری بـود کـه همزمـان بـا علـی 
حاتمـی در بیمارسـتان بسـتری بـود. 
یـادم اسـت روزهـای تلخـی داشـتم 
امـا علی حاتمـی مدام نگـران قرارداد 
بـود.  فیلـم  هدایـت  بـا  مـن  بسـتن 
قـرار بـود مـن نقـش یکـی از مریدان 
تختـی را در ایـن فیلـم بـازی کنـم و 
او در همـان در بسـتر بیماری نقش را 

برایـم تعریـف می کـرد.
از  قدیمـی  ویدئویـی  ادامـه  در 
پخـش  حاتمـی  علـی  صحبت هـای 
دقیقـه ای   ۱۰۰ فیلمـی  دربـاره  شـد. 
بـا  و  نگاتیـو  و  متـری  میلـی   ۳۵ و 
هـدف مخاطبـان جـوان بـا نام سـوره 
مریـم کـه قصـد سـاختش را داشـت. 
ضرورت هـای  بـه  ویدئـو  ایـن  در  او 
تولیـد ایـن اثـر اشـاره کـرده و گفتـه 
بـود: همیشـه حضـور یـک مدیرتولید 
آن  بـا  مرتبـط  ایرانـی  یـک  درجـه 
کشـور بـرای فیلمسـازی در خـارج از 

ایـران نیـاز اسـت. این کـه او هم فرد 
بلـد  را  باشـد و هـم کارش  معتبـری 
باشـد اهمیـت زیـادی دارد. موضـوع 
حضـرت مسـیح شـاید در فیلم سـوره 
مریـم، تـازه جلـوه کنـد اما بی سـابقه 
هـم نیسـت. اساسـا در تاریـخ سـینما 
مذهـب  دربـاره  زیـادی  فیلم هـای 
وجـود دارد و برخـی از آنهـا فیلم هایی 
هسـتند کـه بـا هدف بـازاری سـاخته 
شـده اند و فیلم هـای بزرگـی هسـتند. 
زیـرا وقتی بشـر خواسـته به خـدا فکر 
کنـد بـه بزرگـی فکـر کرده اسـت. به 
ویژه دربـاره حضرت مسـیح فیلم های 
زیادی سـاخته شـده اسـت کـه اگر ما 
نـگاه تهیـه کنندگی به منظـور عرضه 
و تقاضـا در نظـر بگیریـم در فاصلـه 
یـک نسـل حداقـل یـک فیلـم درباره 
حضرت مسـیح سـاخته شـده اسـت تا 
نسـل جدیـدی به دیدن ایـن اثر بروند 
و مناسـب شـرایط آن دوران باشـد. در 
اولیـن فیلم های حضرت مسـیح چهره 
او را نشـان نمی دهند امـا به مرور این 
تصویـر دیده می شـود و حتـی طنازی 
در آثـار هـم دیـده می شـود. عـالوه 
بـا نگا ه هـای  ایـن فیلم هـا  ایـن،  بـر 
مختلفـی سـاخته شـده اسـت و اگـر 
هنرمنـد بزرگـی هم آن را بسـازد خود 
بـه خـود بـا اثـری عظیـم و مهـم هم 
نـگاه  اسـالم  دیـن  هسـتیم.  مواجـه 
رد.  دا مسـیحیت  بـه  نـه ای  محترما
چنانچـه اولیـن مسـلمانان بـر اسـاس 
نـزد  روایـات  و  گفته هـا  و  تصاویـر 
نجاشـی کـه یـک امپراتـور مسـیحی 
صحبت هـای  از  و  می رونـد  اسـت، 
می گوینـد.  مسـیحیت  دربـاره  قـرآن 
مـا می خواهیـم از منظـر تـازه ای ایـن 
موضـوع را مطرح کنیـم. زمان زیادی 
از سـاخت فیلـم قبلـی دربـاره حضرت 
مسـیح گذشـته اسـت. به نظر می رسد 
چهـره اسـالم حتـی در فیلـم محمـد 
رسـول اهلل)ص( مصطفـی عقاد هم بر 
اسـاس تزکیه نفس نیسـت و این فیلم 
صحنه هـای شمشـیر زدن و خون دارد 
کـه ایـن تصویر را در نهایت از اسـالم 
بـرای مخاطـب باقـی می گـذارد. مـن 
بـه عنوان یک مسـلمان چنین تاثیری 

از ایـن فیلـم می گیـرم. 
فنـی  نظـر  از  کـه  ایـن  ضمـن 
نیـز گـروه دسـته چندمـی نسـبت بـه 
فیلـم لورنـس عربسـتان در ایـن کار 
بـه خدمـت گرفتـه شـده اند. بنابرایـن 
مـا می خواهیـم بـا اسـم سـوره مریـم 
کـه تبرکـی هـم اسـت و جزو اسـامی 
از  شـاعرانه ای  نـگاه  اسـت،  ایرانـی 
داشـته  مسـیحیت  بـه  اسـالم  منظـر 
باشـیم؛ چنانچـه نگاه قـرآن کریم نیز 
بـه ایـن موضوع لطیف اسـت. بیشـتر 
بـا حـس و حـال و زبان شـاعرانه قرار 
اسـت بـه موضـوع مسـیحیت رجـوع 
کنیـم. در ادبیـات مـا نیـز بسـیاری از 
شـاعران چنیـن رویکـردی را در پیش 
گرفته انـد. خیلـی از احادیـث و آیـات 
قرآنـی را آ ن ها در کالم و شـعر به کار 
گرفته انـد. در مثنـوی نیز مـا این نگاه 
خاضعانـه را بـه کار گرفتیـم و تجربـه 
امکانـات نمایشـی در یک اثـر ادبی را 
لحـاظ کردیم و عکس العمل تماشـاگر 
در برابـر ایـن رویکـرد در این صورت 

می شـود.  پذیرفتی تـر 
بـا تجربیاتـی کـه در طـور ایـن 
سـا ل ها شـده اسـت بـه نظـرم ایـن 
در  رمـان  بـود.  خواهـد  موفـق  کار 
اسـتفاده سـینما  مـورد  بسـیار  تاریـخ 
قـرار گرفتـه اسـت و برای مثـال دکتر 
آثـار  موفق تریـن  جملـه  از  ژیواگـو 
عمدتـا  امـا  رما ن هاسـت  از  برگرفتـه 
ایـن آثـار اقتباسـی از رمان هـا موفـق 
نمی شـوند زیـرا جوهـر آن کار بـرای 
رمان فکر و نوشـته شـده اسـت و اگر 
از پایـه و اسـاس برای سـینما نوشـته 
می شـد یعنـی بـا مدیوم سـینما تطابق 
داشـت موفق تـر بـود. اگرچـه بـاز هم 
مثـل  موفقـی  نمونه هـای  می تـوان 
پازولینـی در »انجیل بـه روایت متی« 
را نـام بـرد کـه البتـه آن هـم انجیـل 
را مبنـای کار قـرار داده اسـت امـا بـا 
دیدی آزاد و شـاعرانه کار کرده اسـت. 
قصـص قـرآن نیـز جنبـه رمانی 
نـدارد و مـا می توانیم آن را در سـینما 
روایـت کنیم. در واقـع داریم کاری نو 
می سـازیم و اندیشـه ای را می گیریـم 
و ایـن مضامیـن در اثـری بکـر و تازه 
و بدیـع کـه بـا بهره گیـری از خـواص 
قصه پـردازی قـرآن اسـت، در مدیـوم 

سـینمایی مطـرح می کنیـم.
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