
یک زوج  درمانگر در گفت وگو با دنیای جوانان:

جوانان قبل از ازدواج به هم فرصت شناخت بدهند

تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ که جهان 
احیا از پاندمی ویروس کرونا را آغاز کرد، بهبود پیدا کرد 
و مجموع مصرف جهان در سال ۲۰۲۲ با وجود تالشها 
برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی، 
و دیزل  بنزین  به رکورد جدیدی صعود می کند.مصرف  احتماال 
امسال که مصرف کنندگان سفر و فعالیت تجاری را ازسرگرفتند، 

افزایش پیدا کرد. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتظار می 
رود در سال ۲۰۲۲ مصرف نفت خام به ۹۹.۵۳ میلیون بشکه در روز 
در مقایسه با ۹۶.۲ میلیون بشکه در روز در سال میالدی جاری 
افزایش پیدا کند با این حال همچنان کمتر از سطح مصرف ۹۹.۵۵ 
میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ پیش از شیوع پاندمی خواهد بود.
صفحه ۳

نماینده مجلس:

دولت رانت خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
شناسایی کند

تقویت تعاونی ها سرآغاز بهبود فضای کسب و کار و تولید 
حلقه های  و  شبکه  ایجاد  با  تعاونی ها 
جلب  و  مختلف  حوزه های  در  زنجیره ای 
مشارکت های اجتماعی، ظرفیت بهبود فضای 
را  اشتغال  و  تولید  توسعه  و  کار  و  کسب 
دادن  مشارکت  در  مهم  ابزاری  تعاونی ها  هستند.   دارا 
زمینه  در  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  امور  در  شهروندان 
اجتماعی،  زمینه های مشارکت  که  های مختلف هستند 
نسبی  حد  در  را  مردم  عموم  اقتصادی  اجتماعی-  رفاه 
فراهم می کنند. این موسسه ها با ایجاد سرمایه گذاری و 
به کارگیری نیروهای انسانی نه تنها در تولید و توزیع نقش 
مهمی دارند بلکه باعث بهبود کیفیت تولید و ایجاد رقابت 
پذیری در بازار می شوند. تعاونی ها با گفتمان عدالت محور 
و ساختاری مردم نهاد به دنبال تولید و توسعه اقتصادی 

در کشور هستند.
صفحه ۳

همزمان با هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری انجام شد:

تجلیل از فعاالن عرضه حمل و نقل
رانندگان و راهداران استان اردبیل 

4
صفحه 2عزت نفس داشته باشید تا کامروا شوید!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
واسطه ها و 

واسطه گری هایی 
در عالم هنر بیداد 

مي کنند!

6ورزش
یحیی خالق 

رکوردهای جدید 
در پرسپولیس

هنگ 7فر

شب گذشته رضا شفیعی جم، چهره محبوب و دوست داشتني 
سینما و تلويزيون با حضور در برنامه احوالپرسی، از نسبت 
انتقاد  تقاضا در عرصه  حرفه ای هنر  و  میزان عرضه  نابرابر 
از مردم خواست كه خودشان روي هنر و هنرمندان  و  كرد 

سرمايه گذاري كنند.

شاگردان يحیی گل محمدی با پیروزی مقابل ذوب آهن خود را 
به رتبه سوم جدول رساندند و در آستانه بازی با سپاهان، 
هم امتیاز اين تیم شدند تا فرصت عبور از شاگردان نويدكیا 

را در بازی رودرروی اين هفته داشته باشند.

برگزيده بخش علمی بیست و سومین جشنواره قصه گويی با 
اشاره به اين كه جنین انسان از ماه های پیش از تولد، می تواند 
قصه ها را متوجه شود، گفت: انسان از پیش از تولد تا زمان 

مرگ به قصه گفتن و قصه شنیدن، نیاز دارد.

قصه نامه؛ ایجاد یک 
بستر برای ورود 

تعبیری تازه

رشد مصرف نفت توقف ناپذیر می ماند مشکل بازار خودرو، فقدان رقابت و انحصار 
در تولید است

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
اسالمی با بیان اینکه یک چهارم قیمت تمام شده خودرو هزینه 
انحصار  از  خودرو  صنعت  که  زمانی  تا  گفت:  است،  سربار  های 
سامان  نیز  آن  قیمت  و  کرد  نخواهد  پیدا  بهبود  آن  کیفیت  نیاید،  بیرون 

نمی شود. داده 
صفحه ۳

رییس شورای شهر تهران گفت: وضعیت قطعات 
یدکی در مترو بحرانی است. مهدی چمران پیش از 
آغاز سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در جمع 
خبرنگاران درباره بررسی گزارش حادثه متروی تهران – کرج در 
جلسه هم اندیشی گفت: نیمی از جلسه هم اندیشی درباره حوادث 
مترو و راه های پیشگیری و راه های تامین قطعات و خرید لوازم بود. 

اصل مشکل مترو را نیز این مسایل تشکیل می دهد و قرار شد 
گزارش مفصل تر در صحن شورای شهر مطرح شود. این مشکالت 
دغدغه ای بود که از ابتدا ما را رنج می داد و برخی نگاه دیگری 
به این مشکالت داشتند و حوادث را می دیدند، اگرمشکالت را 

حل نکنیم تضمینی نیست که تکرار نشود.
صفحه ۲

وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 تسهیالت حمایتی بانک صادرات 
به  نسبت   ۱٤۰۰ اول  ماه   ۹ در  یران  ا
درصد   ۵٧ قبل،  سال  مشابه  دت  م
هزار   ۱۱۵ حدود  به  و  یافت  فزایش  ا

میلیارد ریال رسید.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
منظور  به  بانک  این  ایران،  ادرات  ص
معیشت  بهبود  به  کمک  و  شتیبانی  پ
کار،  و  کسب  فضای  توسعه  امعه،  ج
در  اشتغال  افزایش  و  تولید  قویت  ت
بخش ها و مناطق مختلف کشور پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه و حمایتی با نرخ 
ترجیحی را همچنان با جدیت در دستور 
کار دارد، به نحوی که تسهیالت حمایتی 
اول  ماه  بانک در ۹  این  قرض الحسنه 
سال جاری با ۵٧ درصد افزایش نسبت 
 ۱۱٤ به  گذشته،  سال  مشابه  مدت  ه  ب

هزار و ٧۳ میلیارد ریال رسید.
کار  و  کسب  تسهیالت  رداخت  پ
مسکن،  ودیعه  روستایی،  انشعابات  و 
مشاغل خانگی کمیته امداد و سازمان 
مسکن  نوسازی  و  بهسازی  هزیستی،  ب
و حمام روستایی، تسهیالت ویژه بنیاد 
برکت، ازدواج و تهیه جهیزیه، زندانیان 
نیازمند، وام های ضروری معرفی شدگان 
اقشار  مسکن  وام  و  جمهوری  یاست  ر
بخش های  مهمترین  جمله  از  یژه  و
تسهیالت مورد نظر بوده که در ۹ ماهه 
قابل توجه  رشدی  از  جاری  سال  ول  ا

برخوردار بوده است.
بانک  گزارش،  این  اساس  ر  ب
صادرات ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، 

٧۲ هزار و ٧۶٨ میلیارد ریال تسهیالت 
فقره  ر  هزا  ۱۵۲ قالب  در  کلیفی  ت
میلیارد  هزار   ٤۱ که  کرد  رداخت  پ
ریال معادل ۵٧ درصد افزایش داشته 
و به ۱۱٤ هزار و ٧۳ میلیارد ریال در 
است  رسیده  جاری  سال  اول  ماهه   ۹
ادامه  پایان سال  تا  که این روند رشد 

خواهد داشت.
همین  طی  ایران  صادرات  انک  ب

مدت با پرداخت ۱۰۵ هزار و ٤٤٨ فقره 
وام ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ 
به ۹  نسبت  ریال،  میلیارد  ر ۹۱ هزار  ب
رشد  درصد   ۵٤ گذشته  سال  اول  اه  م

ثبت کرده است.
پرداخت  با  همچنین  بانک  ین  ا
بیش از ۲۹۰۰ فقره تسهیالت حمایتی به 
ارزش ٤۱٨ میلیارد ریال به کسب وکارها 
و انشعابات روستایی سهم برجسته ای در 

توسعه تولید و اشتغال و بهبود وضعیت 
معیشت مردم نواحی مختلف داشته که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ 
بر ۱٤۳ درصد افزایش ثبت کرده است.
دوران  در  مستاجران  از  مایت  ح
ویژه  برنامه های  دیگر  از  کرونا  یوع  ش
بانک صادرات ایران در این دوران بود 
که طی مدت ابتدای فروردین تا آذرماه 
سال جاری ۱۲ هزار و ۳۵۱ نفر از بیش 
از ۳٧۰۰ میلیارد ریال تسهیالت بانک 
میزان  شدند.  برخوردار  ایران  ادرات  ص
مدت  این  در  شده  پرداخت  سهیالت  ت
با ٨۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ 

همراه بوده است.
ایجاد  برای  تسهیالت  رداخت  پ
کمیته  معرفی شدگان  خانگی  شاغل  م
)ره( در سال جاری  امام خمینی  مداد  ا
نیز همچنان مورد توجه بوده است. طی 
۹ ماهه اول سال جاری بیش از هشت 
هزار و ۵۳ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به میزان چهار هزار و ۱٧٨ میلیارد ریال 
توسط این بانک به معرفی شدگان کمیته 
امداد پرداخت شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیش از ٨٨ درصد 

افزایش ثبت کرده است.
همچنین بانک صادرات ایران به 
در  نیز  غیرعمد  جرائم  معسر  ندانیان  ز
از ۱۹۰  ۹ ماهه اول سال جاری بیش 
قرض الحسنه  تسهیالت  ریال  یلیارد  م
پرداخته است که نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۹ بیش از ٧۱ درصد افزایش را 

نشان می دهد.

در 9 ماهه سال 1۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفت

رشد ٥٧ درصدی تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران

بزرگ  شرکت   ۵٧ محصوالت   
کشور را به آسانی و با کارت اعتباری 
بانک  سپهر  همیاران  طرح  طریق  ز  ا

صادرات ایران به منزل ببرید.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، امکان خرید محصوالت 
با  قرارداد  طرف  تولیدی  شرکت   ۵ ٧
طرح  قالب  در  ایران  صادرات  انک  ب
تسهیالتی همیاران سپهر فراهم است 
از  استفاده  با  می توانند  متقاضیان  و 
کارت اعتباری از تسهیالت این طرح 
نواع  ا خرید  برای  ترجیحی  نرخ  ا  ب
سایر  و  خانگی  لوازم  وتورسیکلت،  م
یک  در  داخلی  کیفیت  با  حصوالت  م
هزار و ۱۱٤ فروشگاه در سراسر کشور 

استفاده کنند.
شرکت   ۵٧ فهرست  بر  عالوه 
صادرات  بانک  داخل،  ساخت  ولیدی  ت
تولید کننده  حقیقی  اشخاص  با  یران  ا

امضای  قالب  در  نیز  توزیع کننده  و 
عتباری  ا خرید  یط  شرا مه،  فاهم نا ت
و  مشتریان  برای  را  آنان  حصوالت  م

متقاضیان فراهم کرده است.
نک  با سپهر  ن  ا ر همیا ح  ر ط

از  استفاده  شرایط  یران  ا ادرات  ص
این  از  واسطه  بی  خرید  و  سهیالت  ت
شرکت ها را برای مشتریان و هموطنان 
بر درگاه های  تسهیل کرده که عالوه 
از  خرید  امکان  الکترونیک،  انکداری  ب

بیش از یک هزار و ۱۱٤ فروشگاه را 
فراهم آورده و متقاضیان می توانند در 
قالب عقد مرابحه )اقساطی(، تا سقف 
اعتباری  کارت  از  ریال  میلیون   ۵ ۰۰
صادرات  بانک  سپهر«  ران   همیا «
باکیفیت  خلی  دا محصوالت  یران  ا

خریداری کنند.
در این طرح که با انگیزه کمک 
اعتباری  فروش  تسهیل  و  تولید  ه  ب
باال  و  کیفیت  با  داخلی  حصوالت  م
بانک  توسط  مردم  خرید  قدرت  ردن  ب
اسامی  شده،  عملیاتی  ایران  ادرات  ص
جدید  نمایندگی های  و  روشگاه ها  ف
شرکت ها و کارخانجات تولیدی طرف 
بانک به روزرسانی شده  این  با  قرارداد 
و دامنه انتخاب هموطنان برای استفاده 
از تولیدات مرغوب داخلی و بهره مندی 
ایران  صادرات  بانک  تسهیالت  ز  ا

گسترده تر شده است.

خرید آسان محصوالت خانگی با همیاران سپهر بانک صادرات ایران

صفحه ۲
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نماینده مجلس:
دولت رانت خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی را شناسایی کند

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسالمی گفت: حذف ارز 
٤۲۰۰ تومانی از نهاده های کشاورزی و دامی در شرایط فعلی کشور با هیچ منطقی 
باید  نیست و دولت  قانع کننده ای  رانت دلیل  از  استفاده عده ای  نیست،  سازگار 
این رانت خواران را شناسایی و از دادن ارز ٤۲۰۰ تومانی به آنان خودداری کند.

غالمعلی کوهساری در نطق میان دستور با اشاره به الیحه بودجه ۱٤۰۱ 
که در حال بررسی در مجلس است و مشکالت استان گلستان، گفت: با توجه 
به پیش بینی رشد ٨ درصدی در سال ۱٤۰۱ که ٤.۳ دهم درصد آن در سرمایه 
اتفاق  استان گلستان  به ویژه  این میزان رشد در کشور و  گذاری است، چگونه 
خواهد افتاد؟ با توجه به الیحه بودجه سال آینده چه سرمایه گذاری در این استان 

انجام خواهد شد تا چنین رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به بودجه ۱٤۰۱ ادامه داد: رشد ۳.٧ دهم درصدی در بهره وری 
به چه شکل خواهد بود؟ دولت به صورت شفاف اعالم کند که منظور از این رشد 
در چه قسمت هایی است؟ حذف برخی ردیف های بودجه که مجلس سال گذشته 
به بودجه اضافه کرد یا ادغام برخی ردیف ها به گونه ایی است که تمرکز بودجه بر 
وزارتخانه ها است و این موضوع باعث  شده برای برخی استان ها منابع بیشتری 

پیش بینی شود.
کوهساری افزود:  به عنوان مثال تمام ردیف های مربوط به ایجاد تاسیسات 
در  این  است،  تبدیل شده  استانی  به  ملی  از  گلستان  استان  فاضالب شهرهای 
شرایطی است که میزان برخورداری شهرهای استان گلستان از تاسیسات فاضالب 
۱٧ درصد و میانگین بهره مندی شهروندان کشور ۵۲ درصد است. اگر چنین کاری 

خوب است چرا برای استان های دیگر اتفاق نیفتاده است؟
کرد:  تصریح  اسالمی  در مجلس شورای  رامیان  و  آزادشهر  مردم  ماینده  ن
افزایش دریافت مالیات از برنامه و بودجه سال ۱٤۰۱ در مقایسه با بودجه سال 
۱٤۰۰ آن هم در شرایطی که مردم با مشکالت اقتصادی مواجه هستند با کدام 
منطق صورت می گیرد. دولت الزم است در این زمینه برای فرار مالیاتی چاره 
اندیشی کند. حذف ارز ٤۲۰۰ تومانی از نهاده های کشاورزی و دامی در شرایطی 

که کشور شدیداً نیاز به واردات دارد.
وی گفت: مردم در تامین نهادهای دامی و تامین گوشت، مرغ و لبنیات با 
مشکل زیادی روبه هستند، با کدام منطق سازگار است؟ آیا صرفا استفاده از رانت به 
وسیله برخی می تواند دلیل قانع کننده باشد؟ آیا دولت این رانت خواران را نمی تواند 

شناسایی کند و از دادن ارز ٤۲۰۰ تومانی به آنان خودداری کند؟
وی یادآور شد: استفاده از نیروهای کم تجربه در مسوولیت های مختلف 
اعم از کشوری یا در سطح استان ها از دیگر موضوعاتی است که جدای از بودجه 
سال ۱٤۰۱ دولت باید به آن توجه کنند. علی رغم اینکه بیش از ۱۰ سال از شروع 
ساخت سد نرماب می گذرد، هنوز این سد کامل نشده و تکمیل آن بدون ساخت 
تصفیه خانه و خطوط آب رسانی به شهرها و روستا برای شرق استان هیچ سودی 
نخواهد داشت. سهم استان گلستان از اعتبارات خطوط راه و راه آهن در کشور 

بسیار ناچیز است که الزم است دولت محترم به آن توجه کنند.
حضرت  فرمان  اجرای  ستاد  کرد:  تصریح  خود  نطق  پایان  در  وهساری  ک
امام بنیاد مستضعفان، هلدینگ های سرمایه گذاری نظیر شستا، صندوق های 
بازنشستگی و بانک ها در مقایسه با کشور به چه میزان در استان گلستان سرمایه 
گذاری نموده اند؟ استان گلستان جز ۵ استان محروم کشور است. آبرسانی با تانکر 
در روستا در تابستان گذشته در برخی نقاط شهری، مشکل اینترنت و تلفن ثابت، 
ضعف پمپاژ برق و سایر مشکالت زیرساختی در این حوزه، عدم الیروبی رودخانه، 
سیل های ویرانگر، آتش سوزی جنگل ها و کمبود علوفه و نهاده های دامی از 

دیگر مشکالت این استان است.

چمران: وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است
رییس شورای شهر تهران گفت: وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است.

مهدی چمران پیش از آغاز سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در جمع 
خبرنگاران درباره بررسی گزارش حادثه متروی تهران – کرج در جلسه هم اندیشی 
گفت: نیمی از جلسه هم اندیشی درباره حوادث مترو و راه های پیشگیری و راه های 
تامین قطعات و خرید لوازم بود. اصل مشکل مترو را نیز این مسایل تشکیل می دهد و 
قرار شد گزارش مفصل تر در صحن شورای شهر مطرح شود. این مشکالت دغدغه ای 
بود که از ابتدا ما را رنج می داد و برخی نگاه دیگری به این مشکالت داشتند و حوادث 

را می دیدند، اگرمشکالت را حل نکنیم تضمینی نیست که تکرار نشود.
وی با بیان این که وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است، گفت: در 
گذشته خریدهای الزم در این حوزه انجام نشده و انبارها خالی شده و در گذشته هر 
چه خراب شده است کنار گذاشتند و اگر قطعه نویی وجود داشته به کار گرفته شده 
است. دیگر ما قطعه نویی نداریم و وضعیت درمترو به وضعیت بحرانی رسیده و باید 

به سرعت در این حوزه خریدهای الزم انجام شود و قطعات مورد نیاز تامین شود.
چمران افزود: سیستم های سیگنالینگ مترو مربوط به ۲۰ سال پیش است و 
زمانی هم که نصب شد خودش از زمان خود عقبتر بود زیرا خریدها از قبل انجام 
شده بود، این سیستم باید به روز و دقیق شود و این گونه نباشد که خیلی راحت 
سیستم خاموش شود و مرکز کنترل از آن خبرنداشته باشد حتی قطار کناری هم 
خبر نداشته باشد این نشان دهنده نقص سیگنالینگ است و نشان می دهد که باید 

سیستم ها به روز شود.
رییس شورای شهر تهران درباره چالش های مالی در شهرداری گفت: دیگر در 
این زمینه بحث مالی مطرح نیست و موضوع جان انسان هاست و فراتر از اعتبارات 
شهرداری است و باید مجلس و دولت به بحران مترو ورود کنند. وقتی جان هزاران 

مسافر دست یک نفر داده می شود باید حداقل امکانات هم فراهم شود.
چمران در واکنش به اینکه عدم خرید تجهیزات به دلیل تحریم ها است یا ضعف 
مدیریت گفت: در دوره گذشته هم پولی به شهرداری داده نمی شد و در این حوزه 
تحریم ها اثر چندانی نداشته به خصوص که این خریدها بیشتر از چین خریداری 

می شده و روش های مختلفی برای تهیه آن وجود دارد..

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
دیوان عالی کشور به مناقشه ثبت سند خودرو پایان دهد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: امیدواریم دیوان عالی کشور بعد از 
گذشت دو ماه با رأی قاطع به مناقشه ثبت سند خودرو پایان دهد.

علی خندانی در نشست خبری با اشاره به موضوع نقل و انتقال خودرو گفت: 
پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر رسمیت بخشیدن به برگ سبزخودرو و عدم 
مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی در ۱٤ شهریورماه ۱٤۰۰ کانون سردفتران و 

دفتریاران موضع حقوقی خود را رسما اعالم کرد. 
وی ادامه داد: پس از آن حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس 
محترم قوه قضاییه در هشتم مهرماه ۱٤۰۰ در دیدار با فعاالن اقتصادی استان قزوین 
اعالم کردند که اگر این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه 

شود مشکل حل خواهد شد و نامه ای به مجلس تقدیم کردند.
خندانی افزود: مجلس هم نامه و درخواست مطروحه را به معاونت قوانین ارجاع 
داد و در آبان ماه ۱٤۰۰ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به صراحت و 
مستند قوانین باالدستی اعالم کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد 

رسمی ثبت شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: البته موج رسانه ای هماهنگ 
شده علیه دفاتر اسناد رسمی و بایکوت رسانه ای رسانه ملی همچنان بر این مناقشه 
بی پایه و اساس حقوقی ادامه داشت که موجب اختالف نظر در آرای هیات های 
نظارت در استان اردبیل و آذربایجان غربی شد. یک رأی برگ سبز را سند رسمی 
محسوب کرد و رأی دیگر الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را 
در پی داشت.  خندانی اضافه کرد: این اختالف نظر موجب شد تا طبق قانون با دستور 
ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پرونده به شورایعالی ثبت ارجاع شود.

وی تصریح کرد: ۱٧ آذرماه ۱٤۰۰ شورایعالی ثبت که متشکل از دو قاضی 
عالی رتبه دیوانعالی کشور هستند در رأی وحدت رویه رسما اعالم کرد که اجرای 
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر 

اسناد رسمی الزام است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ابراز امیدواری کرد که دیوانعالی کشور بعد 

از گذشت دو ماه با رأی قاطع به این مناقشه پایان دهد.

یک زوج  درمانگر در گفتگو با دنیای جوانان:

جوانان قبل از ازدواج به هم فرصت شناخت بدهند
مدرس مهارت های زندگی 
زوجین  شناخت  اهمیت  رباره  د

قبل از ازدواج توضیحاتی داد.
سعیده کبیری، روانشناس، 
مشاور خانواده و زوج درمانگر درباره اهمیت 
دنیای  به  ازدواج  از  قبل  زوجین  ناخت  ش
جوانان گفت: شناخت در حیطه ازدواج به این 
معناست که من نوعی اول خودم را بشناسم، 
اینکه چه مسئولیت هایی دارم، نقاط ضعف و 
قوت ام چیست. یعنی محور مختصات کامل 
و جامعی از خودم و فردی که می خواهم با 

او ازدواج کنم، داشته باشم.
کبیری درباره اهمیت شناخت قبل از 
ازدواج ادامه داد: ازدواج دنیای ناشناخته است 
و هرچقدر زوجین قبل از ازدواج وارد مقوله 
شناخت شده باشند، ولی نمی توانند بگویند 
که شناخت صد درصدی صورت گرفته است.

این زوج درمانگر ادامه داد: زمانی که 
دختر و پسر وارد دنیای شناخت نشده باشند، 
با تعارض های مختلفی روبه رو می شوند. در 
نتیجه توان مدیریتی زندگی مشترک خود را 

از دست می دهند.
مشترک  زندگی  در  اگر  افزود:  ی  و
مسئولیت ها و نیازهایمان را مشخص کرده 
و شناخته باشیم، دیگر زندگی مشترکمان از 

هم پاشیده نخواهد شد.
و  مربی  پاشنامه،  مهدی  ادامه  ر  د
مدرس مهارت های زندگی و پیش از ازدواج 
تعریف دیگری از شناخت ارائه داد و گفت: 
از آنجایی که ازدواج سفر محسوب می شود 
و ما نیاز داریم که جهیزیه روانی و ابزاری 
داشته باشیم و از آنجایی که این سفر نیاز 
به مقصد دارد، الزم است که شناختی هم 
در این سفر داشته باشیم. به تعبیری شناخت 
یعنی شناخت نیاز های من و دیگری و اینکه 
چطور می توانم این نیاز ها را در مسیر درست 

اقناع  کنم.
پاشنامه درباره راه هایی که می تواند به 

شناخت زوجین ختم شود، بیان کرد: چهار 
اصل وجود دارد که شناخت قطعی را نسبت 
به طرف مقابل به وجود می آورد. از طرفی از 
آنجایی که انسان مدام در حال انتخاب کردن 
است، درنتیجه نمی داند که این انتخاب او 

مبتنی بر هیجانات است یا منطق.
وی ادامه داد: در اینجاست که شناخت 
قبل از ازدواج ضرورت می یابد. از طرفی در 
زندگی دو نوع انتخاب وجود دارد؛ یا انتخاب 
مهم است، یا غیر مهم و این انتخاب مهم 
است که می تواند پیامد های طوالنی را درپی 

داشته باشد.
پاشنامه با بیان اینکه برای انتخاب های 
مهم زندگی باید تجهیزات الزم آن هم وجود 
داشته باشد، اظهار کرد: این تجهیزات کمک 
می کند تا فرد با شناخت و علم بیشتری به 

ازدواج فکر کند.
این مدرس مهارت های زندگی با اشاره 
بر هیجانات  ازدواج مبتنی  اینکه اساس  ه  ب
و نه شناخت است، تصریح کرد: اگر ازدواج 
حاضر  کسی  چه  باشد،  منطق  بر  بتنی  م
است درآمد، نیاز ها و خودش را به اشتراک 
بگذارد. به همین علت اصالت ازدواج مبتنی 
بر هیجانات است؛ و از آنجایی که این ازدواج 
برود،  پیش  منطق  حمایت  چتر  زیر  اید  ب

شناخت قبل از ازدواج اهمیت پیدا می کند.
شناخت  که  بدانیم  باید  افزود:  ی  و
شناخت  نبود  و  است  مهم  ازدواج  از  بل  ق
بین زوجین می تواند زمینه بروز اختالف و 

مشکالت را به وجود آورد.
سعیده کبیری در پاسخ به این سوال 
که می گویند در قبل از ازدواج چشم ها را باز 
نگه دارید و بعد از ازدواج چشم ها را به صورت 
نیمه باز نگه دارید، چقدر این موضوع درست 
است، گفت: ما همیشه توصیه می کنیم که 
تمامی  به  و  باشید  جزء نگر  ازدواج  از  بل  ق
گرفت  درنظر  باید  اما  کنید.  توجه  جزئیات 
نه  و  است  اصلی  جزئیات  ما  منظور  ه  ک

جزئیات فرعی.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، وقتی 
از زوجین هدفشان را از ازدواج می پرسیم، 
همگی بر این باورند که به آرامش برسند. 
آرامش چیست؟  از  دید که منظور  باید  ما  ا
خالصه  معنویات  در  آرامش  عده ای  رای  ب
می شود، یک سری آرامش را در دستیابی به 
پول می بینند و این عنوان کلی برای همگی 

افراد تعبیر های مختلفی دارد.
حداقل  زوجین  اینکه  بیان  با  بیری  ک
یکدیگر  عیب های  شناخت  برای  را  مانی  ز
از  قبل  زوجین  بیشتر  کرد:  بیان  گذارند،  ب

ازدواج از ویژگی های منفی طرف مقابل خبر 
ندارند و بنده هم پیشنهاد می کنم که حداقل 
سه ماه فرصت دارند که همدیگر را بشناسند.
انسان  انسان،  هر  اینکه  بیان  با  وی 
کاملی نیست و ضعف هایی در هر فرد وجود 
دارد، افزود: یا ضعف های طرف مقابل قابل 
حل است و یا قابل حل نیست و آگاهانه این 
موضوع را می پذیریم و از ازدواج صرف نظر 

می کنیم.
به سوال  پاسخ  در  پاشنامه  ادامه،  در 
چرا  ینکه  برا مبنی  شهروندان  ز  ا کی  ی
شناخت قبل از ازدواج به مقوله ای اجباری 
تبدیل نمی شود، افزود: سازمان ملی جوانان 
طرحی مبنی بر مشاوره قبل از ازدواج داشت 
که به دالیلی این طرح متوقف شد. از طرفی 
هم مقوله ازدواج در کشور مقوله ای فرهنگی 
افراد  است. اصرار خانواده ها سبب می شود 
که  کنند  انتخاب  ازدواج  برای  را  یسی  ک
می گیرند  مشاوره  به  تصمیم  مدتی  از  عد  ب

که دیر است.
شناخت  اهمیت  درباره  هم  بیری  ک
که  تازمانی  گفت:  ازدواج  از  قبل  وجین  ز
احساسات افراد عمیق و ریشه ای نشده است، 
افراد برای شناخت یکدیگر به مراکز مشاوره 
خانواده ها  نقش  که  اینجاست  کنند؛  قدام  ا

پررنگ می شود.
وی به خانواده ها و افرادی که تصمیم 
به ازدواج دارند، پیشنهاد کرد که بعد از دو 
و سه جلسه که خانواده ها با شرایط یکدیگر 
به توافق رسیدند، به مشاور ارجاع داده شوند 
و...  روان  سالمت  موضوع  مشاور  اگر  و 
زوجین را تایید کرد، حتمًا برنامه مسافرت را 

با خانواده ها بچینند.
کبیری در پایان خاطرنشان کرد: قبل 
ماهه   ۶ تا   ٤ دوره  زوجین حداقل  عقد،  ز  ا
عنوان  به  فقط  خانواده ها  نظارت  تحت  ا  ر
ارتباطی  در چارچوب  مقابل  شناخت طرف 

سالم پیش گیرند.
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زیر نظر: علی هوشمند

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا برای سال تحصیلی ۱٤۰۲-۱٤۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد، به 
صورت بدون آزمون و از میان دانشجویان استعدادهای درخشان، به صورت بدون آزمون 

دانشجو می پذیرد.
دانشگاه الزهرا بر اساس »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در 
دورهی تحصیلی کارشناسی ارشد شماره ۳۰۱۰٤۱/۱۱ مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹٨ وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری و شیوه نامه اجرایی مصوب معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
و اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا، در سال تحصیلی ۱٤۰۲-۱۱٤۰ در 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته/گرایش هایی مشخص و از میان متقاضیان حائز شرایط 

خاص به صورت بدون آزمون، دانشجو می پذیرد.
بر این اساس، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۱۳۹٧ و 
ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی )با گذراندن حداقل سه 
چهارم واحدهای درسی( به لحاظ میانگین کل، جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم رشته و 
هم ورودی خود )مجموع روزانه و شبانه( باشند و حداکثر در مدت هشت نیم سال تحصیلی 
از میان دانشگاه های منتخب با شرایطی خاص در بازه زمانی اول مهر ماه ۱٤۰۰ تا تاریخ۳۱ 

شهریور ماه ۱٤۰۱ دانش آموخته شوند، می توانند اقدام به ثبت نام کنند.
همچنین، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه الزهرا ورودی نیمسال اول 
۱۳۹٧ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶که در پایان شش نیمسال تحصیلی )با گذراندن حداقل 
سه چهارم واحدهای درسی( به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی باشند )۲۵ 
درصد برتر( و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی در بازه زمانی اول مهر ۱٤۰۰ تا 
تاریخ ۳۱ شهریور ۱٤۰۱ دانش آموخته شوند، نیز میتوانند در برای ثبت نام اقدام کنند تا 
چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته/گرایشی، با ۱۵ درصد برتر دانشجویان حائز 
شرایط )با لحاظ دوسوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه الزهرا( 

تکمیل نشود، درخواست آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
با اعالم دانشگاه الزهرا، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال دوم 
۱۳۹٧ در صورت دارا بودن شرایط الزم و دانش آموختگی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱٤۰۰، 
ضروری است در این فراخوان ثبت نام کنند. بررسی درخواست این داوطلبان منوط به 

گواهی احراز رتبه در پایان نیم سال ششم )پایان نیم سال اول۱۳۹٧( خواهد بود.
دانشگاه الزهرا تاکید کرده، مطابق مجوز صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع کووید-۱۹ حدنصاب تعداد واحد گذرانده 
شده تا پایان نیمسال ششم برای دانشجویانی که در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-

۱۳۹٨ و یا نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی ۱٤۰۰-۱۳۹۹ حذف واحد )با درج در 
کارنامه تحصیلی( داشته اند، به تعداد واحدهای حذف شده و حداکثر تا ٤ واحد )با ارائه 
مدارک دال بر ابتال به کرونا(، قابل کاهش است.برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله 
نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته 
برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش 

آموزش عالی و درصورتی که در این فراخوان درج شده باشد، می توانند ثبت نام کنند.
سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که مشمول تحصیل همزمان در دو رشته 
هستند، حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است، بنابراین دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۳۹۶ 
که حائز این شرایط هستند تنها در صورت دانش آموختگی در بازه زمانی اول مهر سال 
جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱٤۰۱ میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این دانشجویان 
جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان رشته مورد درخواست، میبایست حداکثر طی 
دو نیمسال پس از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم دانش آموخته گردند 

و یا در غیر این صورت از رشته دوم انصراف نمایند.
همچنین، سنوات تحصیلی دانشجویان انتقالی از ورود به رشته در دانشگاه اول 
تا دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، میبایست حداکثر ٨ نیمسال باشد و مقایسه 

میانگین کل با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود و مدرک آن دریافت میشود.
با اعالم دانشگاه الزهرا، دارندگان مدرک معادل کارشناسی و همچنین دارندگان 
مدارک دوره های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون های اختصاصی )داخلی(، 
نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیس های بین الملل 
)خودگردان(، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و همچنین دارندگان مدارک 
حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به ثبت نام در پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 

این دانشگاه نیستند.

مرگ ۲ جوان کرمانی در تصادف با موتورسنگین
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مرگ 
۲ سرنشین جوان موتورسنگین در این شهرستان طی عصر جمعه خبر داد و گفت: سرعت 

باالی این موتورسواران مرگ آنان را در برخورد با تریلی رقم زد.
دکتر محمدرضا زینلی حسینی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: محل این حادثه در 

کمربندی سرچشمه - کرمان بوده است.
وی افزود: این موتورسواران در مسیر خود با سرعت باال در حرکت بودند و نتوانستند 
این وسیله نقلیه را کنترل کنند که با برخورد به عقب تریلی جان باختند.زینلی بیان کرد: در 
این حادثه ۲ دستگاه آمبوالنس به صحنه حادثه اعزام شدند که عوامل اورژانس نتوانستند 

این ۲ جوان ۲۵ و ۲۶ ساله را نجات دهند زیرا آنان در صحنه حادثه فوت کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: این قسمت از شهرستان رفسنجان در مسیر کمربندی سرچشمه 
– کرمان محدوده ای است که جوانان روزهای پنجشنبه و جمعه برای تفریح و موتورسواری 
با موتورسنگین تجمع می کنند و معمواًل سرعت موتورسواران ) موتورسنگین( باالی ۲۰۰ 

کیلومتر است و نظارت و کنترل بیشتر را می طلبد.
روزهای  این محل  رفسنجان گفت:  پزشکی  فوریت های  و  مرکز حوادث  رییس 
تعطیل بسیار شلوغ می شود و جوانان با موتورسنگین که استفاده از آنها غیرمجاز و ممنوع 

است به مسابقه می پردازند که این نوع تخلیه هیجان موجب بروز حوادث تلخ می شود.

انهدام باند دختر و پسرهای موبایل قاپ در تهران
معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به انهدام یک گروه 

موبایل قاپ گفت: این افراد در قالب گروه های دو نفره و چهار نفره اقدام به سرقت گوشی 
از سطح معابر و خیابان ها می کردند.

»سرهنگ علی کنجوریان« معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ 
درباره جزییات این پرونده سرقت گفت: دو دختر به همراه دو پسر پس از شناسایی مال باخته 
در برخی مراسم ها و ایجاد آشنایی اولیه با آن فرد، در یک فرصت مناسب به منزل مالباخته 
رفته و با استفاده از قرص در درون آبمیوه فرد را بیهوش کرده و اقدام به سرقت می کردند. 
وی ادامه داد: در یک مورد نیز مالباخته در حال نیمه بیهوشی با سارق درگیر می شود و 
سارق با وارد کردن ضربات چاقو به مالباخته و سرقت اموال از محل سرقت متواری می شود. 
معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: بعد از ثبت شکایت 
همکاران ما با انجام اقدامات پلیسی و فنی توانستند این سارقان را شناسایی و دستگیر کنند. 
سرهنگ کنجوریان در بخش دیگری از صحبت های خود درباره انهدام یک گروه 
موبایل قاپ تصریح کرد: سارقان موبایل قاپ به صورت دو نفره و چهار نفره در سطح 
خیابان ها و معابر سوژه خود را شناسایی می کنند و با استفاده از یک لحظه غفلت افراد 
اقدام به قاپیدن گوشی می کنند. وی ادامه داد: سارقان پس از سرقت گوشی های سرقتی 
را به مالخران می فروختند و ما توانستیم در این پرونده هم سارقان و هم مالخران را 
شناسایی و دستگیر کنیم. معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح 
کرد: مالخران یک سری از گوشی ها را به مغازه داران کاسب نما فروخته و با تغییر سریال 

گوشی این گوشی ها را با فاکتور به مردم می فروختند.

۲ کشته و ۲۰ زخمی در حادثه آتش سوزی در کرمانشاه
سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن ۲۲ نفر در حادثه آتش سوزی در 

یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کرمانشاه خبر داد.
خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره آخرین جزییات آتش سوزی در یک ساختمان 
۹ طبقه در کرمانشاه گفت: در ساعت ۲۰:۲۰ شنبه شب یک مورد آتش سوزی در یک 
ساختمان ۹ طبقه در کرمانشاه خیابان ظفر به سامانه اورژانس کشور اطالع داده می شود. 
وی با بیان اینکه بالفاصله ٨ دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: تاکنون ۲۰ نفر بر اثر این حادثه مصدوم و متاسفانه ۲ 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  نچمارک های  ب
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  نجام شده  ا
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ٧ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ٨۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/٨٨ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ٨۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x٨۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۳/٤ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ٨۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x٨۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ٨cx بهتر ظاهر شده )٧۹٧ دربرابر 
٧۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ٨cx با امتیاز ۲،٧۶۰ دربرابر ٤٤۱،۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ٨/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ٨/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

پایین  نفس  عزت  دارای  فراد  ا
و  ناخوشایند  فرد  با  می دهند  رجیح  ت
منفی نگر صحبت کنند تا اینکه به بحث و 

شفاف سازی روابط بپردازند.
فرض کنید یک نفر درباره بدی آب 
و هوا نظر می دهد. بعد عذرخواهی می کند 
که از هم صحبت هایش نپرسیده می خواهند 
درباره آب و هوا حرف بزنند یا خیر. حتی 
ممکن است بیشتر خجالت زده شود و باز 
هم عذرخواهی کند که با حرف زدن از آب 

و هوا دیگران را آزرده کرده است.
قطعا در اینجا مشکل عزت نفس 
اشاره  مواردی  به  ادامه  در  دارد.  جود  و
می کنیم که عزت نفس پایین فرد را نشان 
می دهد و در واقع نشانه های عزت نفس 

پایین هستند.
۱. معذرت می خوام

شاید برای خود شما هم پیش آمده 
برخورد  خیابان  در  با شخصی  که  اشد  ب
کرده اید.  عذرخواهی  سریعا  و  رده اید  ک
مطالعات نشان داده است این امر ناشی 
از مشکالت عزت نفس بزرگی است که 
باعث می شود فرد پس از هر اتفاق بدی 

تقصیر را به گردن بگیرد.
اگر چنین مشکلی دارید، بعد از هر 
اتفاقی که باعث می شود حس کنید الزم 
است عذرخواهی کنید، موقعیت را بسنجید 
آیا واقعا کار بدی انجام داده اید که شایسته 

عذرخواهی کردن باشد؟
۲. شانسی بود

به  رسیدن  از  بعد  افراد  رخی  ب
در  زندگیشان،  در  بزرگ  وفقیت های  م
دیگران  تمجید های  و  تعریف  اسخ  پ
می گویند فقط خوش شانس بودم یا پیش 

آمد دیگر.
فقط  که  می کنند  تظاهر  ن ها  آ
خوش شانس بوده اند و فراموش می کنند 
از  چه  نتایج  این  به  رسیدن  برای  ه  ک
براساس  کرده اند.  ودگذشتگی هایی  خ
خودبیانگری  پدیده  این  ژوهش ها،  پ

غیرمنطقی یا غیرصادقانه نام دارد.
در چنین موقعی بهتر است اعتراف 
کنید که عالی هستید؛ و وقتی کسی از شما 
تعریف می کند، یاد بگیرید به جای بهانه 

آوردن بگویید متشکرم.
۳. نمی دونم در مورد من چه فکری 

می کنند
ه  نشگا دا ن  نشمندا ا د گفته  ه  ب
نفس  عزت  دارای  افراد  یوهمپشایر،  ن
پایین بیشتر نگران نظر دیگران هستند 
را  اختالف  و  ناسازگاری  نمی تواند  و 
با  می دهند  ترجیح  آن ها  کنند.  حمل  ت
صحبت  منفی نگر  و  ناخوشایند  فراد  ا
شفاف سازی  و  بحث  به  اینکه  تا  نند  ک

روابط بپردازند.
در این جا بهتر است بدانیم که هر 
کسی تنها به فکر خودش است و به شما 
فکر نمی کند. تصور کنید افرادی که مدام 
با شما درگیری و اختالف ایجاد می کنند 
زندگیتان  از  باید  که  هستند  اضافه  ار  ب

بیرون بیندازید.
٤. میرم چرت بزنم

تارتاکوفسکی،  مارگاریتا  گفته  ه  ب
سایک سنترال،  نشریه  ویراستار های  ز  ا
عزت نفس پایین عالوه بر اثرات جانبی 
رفتاری، اثرات جسمانی مانند خستگی و 
خواب آلودگی بی دلیل دائم نیز دارد. به این 
ترتیب، فرد از مشکالت و نگرانی ها اجتناب 
می کند و همین اجتناب از نشانه های عزت 

نفس پایین است.
اگر شما هم اینطور هستید سعی کنید 
با درمانگر خود صحبت کنید. با مشورت 
او می توانید فعالیتی جایگزین برای چرت 

زدن پیدا کنید.
انتخاب  ۵. نمی دونم چه چیزی را 

کنم

رستوران  گارسون  از  دائما  گر  ا
می خواهید چند دقیقه بیشتر به شما وقت 
بدهد که سفارشتان را انتخاب کنید، بهتر 
است به عزت نفستان فکر کنید. افراد دارای 
پایین نمی توانند به سرعت  عزت نفس 
تصمیمات ساده بگیرند و دائم نظرشان 

را تغییر می دهند.
و  ساده تر  خیلی  می تواند  ندگی  ز
آنی  کوچک  تصمیمات  باشد.  فرح تر  م
این واقعیت را تغییر نمی دهد، اما زمان 
و اعصابتان را نجات می دهد. یک ترفند 
برای افراد دو دل اگر در رستوران نمی دانید 
سزار  ساالد  همیشه  دهید،  سفارش  ه  چ

انتخاب کنید.
۶. من فقط …

از  کردن  دفاع  عاشق  افراد  رخی  ب
خودشان هستند، حتی بدون هرگونه دلیل 
آن ها می توانند هر  و مشخصی.  واضح 
عبارت، یا حتی تعریف را طعنه یا انتقاد 
شروع  دلیلی  هر  به  آن ها  کنند.  فسیر  ت
بهانه تراشی می کنند  و  دادن  ه توضیح  ب
و جوابشان را با “من فقط …” شروع 
نظر  به  عالی  پاسخ  در  مثال  ی کنند.  م
میرسی می گویند من فقط لباس خواهرم 
زیباییشان  خاطر  به  انگار  پوشیدم،  و  ر

عذرخواهی می کنند.
بهتر است آن چه را شنیده اید تعریف، 
تحسین، انتقاد، یا یک سوال به وضوح 
درک کنید و پاسخ مناسبی به آن دهید. 
برای  توضیح  و  تمجیدها،  و  تعریف  ز  ا
پرسش ها قدردانی کنید، اما بهانه تراشی 

نکنید.

توهین کننده  از کلمات  استفاده   .٧
برای خود

برخی افراد دارای عزت نفس پایین 
از  و  را مسخره می کنند  ائما خودشان  د
استفاده  خود  برای  توهین آمیز  لمات  ک
می کنند. به نظر آن ها دیگران دائما درباره 
عیب های آن ها فکر می کنند، پس بهتر 
است خودشان در مورد این عیب ها شوخی 
کنند. برای مثال، به جای آنکه بگویند غذا 
درست کرده ام می گویند یک چیز قابل 

خوردنی درست کرده ام.
اگر توجهات را به مشکالتتان جلب 
نکنید، دیگران به احتمال زیاد اصال متوجه 

آن ها نمی شوند.
٨. شاید، به احتمال زیاد، ممکنه حق 

با من باشه، اما مطمئن نیستم
استفاده مدام از عبارت هایی همچون 
یک جورایی، اگر اشتباه نکنم، شاید، به 
احتمال زیاد، و ... بهانه هایی است برای 
زمانی که نظر و حرف های یک فرد درست 

از آب در نیاید.
کلماتی که به زبان می آورید را کنترل 
کنید، و یادتان باشد که تصورات نظرات 

هیچ کسی ۱۰۰٪ درست نیست.
۹. همه این طور فکر می کنند

همه  همچون  عبارت هایی  مام  ت
اینطور فکر می کنند، بیشتر مردم اینطور 
فکر می کنند، همه همین را می خواهند، 
نمونه هایی از ترس از اظهار نظر شخصی و 
دنبال کردن کلیشه های جامعه است. افراد 
دانند که فقط اظهار نظر های شخصی  ب

می تواند شخصیتشان را بسازد.
۱۰. من جور دیگری فکر می کردم، 

اما موافقم
تا به حال افرادی را دیده اید که حتی 
در مباحث حرفه ای خود با نظر افراد ناالیق، 
اما کاریزماتیک موافق باشند؟ آن ها هیچ 
وقت بحث نمی کنند و خیلی ساده موافقت 
می کنند. این یک ترس وسواس گونه از 
)والدین  است  تربیتی  اشتباه  و  شکست 
نداده اند(. فرد  ابراز نظر  اجازه  ه کودک  ب
باید بداند که غریبه ها نمی توانند بدانند چه 
چیزی برایشان بهتر خواهد بود و به چه 

چیزی نیاز دارند.

منفی بافی ممنوع؛

عزت نفس داشته باشید تا کامروا شوید!
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تعاونی ها با ایجاد شبکه 
در  زنجیره ای  حلقه های  و 
جلب  و  مختلف  وزه های  ح
مشارکت های اجتماعی، ظرفیت بهبود 
و  تولید  توسعه  و  کار  و  کسب  ضای  ف

اشتغال را دارا هستند.
 تعاونی ها ابزاری مهم در مشارکت 
و  اقتصادی  امور  در  شهروندان  ادن  د
مختلف  های  زمینه  در  اشتغال  یجاد  ا
هستند که زمینه های مشارکت اجتماعی، 
رفاه اجتماعی- اقتصادی عموم مردم را 
این  می کنند.  فراهم  نسبی  حد  ر  د
و  سرمایه گذاری  ایجاد  با  وسسه ها  م
تنها  نه  انسانی  نیروهای  کارگیری  ه  ب
دارند  مهمی  نقش  توزیع  و  تولید  ر  د
بلکه باعث بهبود کیفیت تولید و ایجاد 
رقابت پذیری در بازار می شوند. تعاونی ها 
با گفتمان عدالت محور و ساختاری مردم 
نهاد به دنبال تولید و توسعه اقتصادی 

در کشور هستند.
نهضت  از  کشورها  اکثر  مروزه  ا
تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و 
موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی 
استفاده می کنند. به دنبال تصویب اصل 
٤۳ و ٤٤ قانون اساسی که در آن نظام 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تبیین 
شده است نظام اقتصادی کشور بر پایه 
و خصوصی  تعاونی  دولتی،  بخش  سه 

استوار شد. 
تعاونی ها  اهداف  اساس،  این  ر  ب
کار  امکانات  و  شرایط  تامین  و  یجاد  ا
برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال 
کامل، پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت 
در دست افراد و گروه ھای خاص جھت 
گرفتن  قرار  اجتماعی،  عدالت  حقق  ت
در  حاصله  منافع  و  و سرمایه  مدیریت 
اختیار نیروی کار و تشویق بھره برداری 
مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری 
از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر 
تعاون  و  مشارکت  تحکیم  و  توسعه  و   

عمومی بین ھمه مردم  است.
جهانی  اصول  برپایه  مچنین  ه
بالقوه  توان  به  راه رسیدن  تنها  عاون،  ت
اقتصادی و اجتماعی و به فعل درآوردن 
آن، همکاری جدی شرکت های تعاونی 
با یکدیگر است. بر این اساس تعاونی ها 
با ایجاد و گسترش تشکل های تعاونی 
بازاریابی  تعاونی  تشکل های  صادراتی، 
آماده  را  خود  تجاری،  اتحادیه های  و 

پذیرش اقتصاد نوین جهانی کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یکی از متولیان بخش تعاون است این 
نظارت  و  حمایت  هدایت،  وظیفه  هاد  ن
بر فعالیت های تعاونی را بر عهده دارد 
با حمایت های  بطور اخص می تواند  و 
تقویت  و  توسعه، گسترش  زمینه  الزم 
را  جهانی  و  ملی  سطح  در  ها  تعاونی 

فراهم سازد.
برای تقویت بخش تعاون، هیات 
بنا   ۱۳۹۱ دی ماه   ۶ جلسه  در  وزیران 

کار  تعاون،  وزارتخانه های  پیشنهاد  به 
و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور 
و  معدن  صنعت،  دارایی،  و  اقتصادی 
تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  و  ایران 
تعاون  اتاق  و  رییس جمهور  راهبردی 
به  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
استناد بند )الف( ماده )۹( قانون اجرای 
قانون   )٤٤( اصل  کلی  سیاست های 
اساسی مصوب ۱۳٨۶ سند توسعه بخش 

تعاون را تصویب کرد.
وزارت  مصوبه،  این  اساس  بر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولیت 
نظارت بر حسن اجرای این سند را بر 
گزارش  است  موظف  و  داشته  عهده 
عملکرد ساالنه آن را به رییس جمهور 
دولت  هیات  در  طرح  برای  و  ارائه 

ارسال کند.
سند  این  تصویب  ز  ا سال ها   
می گذرد اما گویی اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته است، »بهمن عبداللهی« 
رییس اتاق تعاون ایران گفته است که 
در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط 
از  که  مانده  اقدام  بال  تعاون  بخش  با 
مهم ترین آنها سند توسعه بخش تعاون 
و سیاست های کلی اصل ٤٤ است که 
اجرا نشده در حالی که در سال ۹۲ سند 
توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، 
اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن 

اجرا نشده است.
نمایندگان  که  است  معتقد  وی 
مجلس شورای اسالمی قوانین خوبی را 
در حوزه تعاون به تصویب رسانده اند، اما 
نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است 
و باید توجه ویژه ای به بخش تعاون شده 
بخش  این  های  ظرفیت  از  استفاده  و 
اشتغال و  ایجاد  برنامه ریزی شود، زیرا 
رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می گذرد.

در سال های گذشته بخش تعاون 
به سهم خود در اقتصاد کشور نرسیده 
است به گونه ای که در این باره وزیر 
ششم  برنامه  طبق  گوید:  می  تعاون 
توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵ 
درصدی می رسیدیم اما اکنون این عدد 

حدود ۳.۵ درصد است.
دولت  عبدالملکی«،  اهلل  »حجت 
پرتاب  سکوی  عنوان  به  را  سیزدهم 
است  معتقد  و  دادند  می  تعاون  بخش 
از کنج عزلت  باید بخش تعاون را  که 
بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت 

کنیم چراکه بین وضعیت کنونی بخش 
تعاون با ظرفیت های این بخش، فاصله 
زیادی وجود دارد که باید این شکاف، 

برطرف شود.
در  اقداماتی  اخیر  های  سال  در 
حوزه تعاونی ها صورت گرفته است اما 
این امر نسبت به حجم گسترده تعاونی 
آخرین  اساس  بر  است،  بوده  ناچیز  ها 
آمارها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
هزار   ۹٧ بر  بالغ  کشور  در  اجتماعی، 
شغلی  فرصت  میلیون   ۱.٧ با  تعاونی 
در بخش های مختلف فعال هستند که 
باید زمینه فعالیت گسترده این تعاونی ها 

را رقم زد.
تا  تعاونی  طرح   ۲۶٨ افتتاح  از 
راه اندازی ٤ مرکز منتا در سراسر کشور

به  ویژه ای  نگاه  سیزدهم  دولت 
آغازین  است  داشته  تعاون  بخش 
افتتاح  با  همراه  دولت  این  روزهای 
سراسر  در  تعاونی  طرح   ۲۶٨ همزمان 
 ۳٤۹ و  هزار   ۱٤ مشارکت  با  کشور 
عضو، سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار 
و ۳٨٧ میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال 

برای هفت هزار نفر بود.
چهار  همزمان  افتتاح  همچنین 
ایران  تعاون  توسعه  و  نوآوری  مرکز 
)منتا( در استان های خوزستان، سمنان 
با  گیالن   و  بلوچستان  و  سیستان  و 
 ، مترمربع   ۹٨۰ و  هزار   ۲ بنای  زیر 
و  مستقر  نوآور  واحد   ٤۳ ظرفیت  
افزایش  به  که  نفر   ۲۵ زایی  اشتغال 
توسعه  و  نوآوری  فعال  مراکز  تعداد 
تعاون ایران به ۲٤ استان منجر شد که  
از جمله مهمترین اقدامات معاونت امور 
تعاون این وزارتخانه در دولت سیزدهم 

محسوب می شود.
وزارت  آمارهای  آخرین  طبق 
خط  ارائه  جمله  از  اقداماتی  تعاون، 
و  آنالین  فروشگاه های  به  اعتباری 
تفاهم با فروشگاه های زنجیره ای برای 
توسعه بازار فروش محصوالت تعاونی ها، 
افزایش ۱٤ برابری بودجه شکل گیری 
و توانمند سازی تعاونی ها و اختصاص 
خط اعتباری برای تعاونی های مسکن با 
اولویت مسکن کارگری در حوزه توسعه 
هدفمند از تعاونی ها صورت گرفته است.
طرح  کردن  یی  اجرا همچنین 
توسعه  مراکز  گسترش  تعاون،  اشتغال 
و نوآوری تعاون و ایجاد کلینیک های 
تعاونی ها،  نمندسازی  توا و  مشاوره 

قبیل  از  محوری  های  تعاونی  توسعه 
دانش بنیان، جوانان، زنان و تامین نیاز 
تولیدکنندگان و مشاغل، اجرایی کردن 
تفاهم نامه اعتباری سه جانبه با بانک 
توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون، 
توسعه سامانه جامع و هوشمند بخش 
بهره  و  کیفیت  ارتقای  کشور،  تعاونی 
وری، توسعه بازار و برند سازی در بخش 
تعاون، احیای مشوق ها و حمایت قانونی 
از فعالیت تعاونی ها از برنامه های آینده 

وزارت تعاون اعالم شده است.
به  می توان  برنامه ها  دیگر  ز  ا
تعاونی های  امور  تسهیل  و  ساماندهی 
اعتبار، طرح تعاونی مصرف ملی، تسهیل 
از  بهره برداری  و  تحویل  در  تسریع  و 
واحدهای مسکن مهر تعاونی، ترویج و 
توسعه فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت 
تحقیقات  تعاونی ها گسترش  در  دانش 
و مطالعات تعاونی ها، راهبری تشکیل و 
توسعه تعاونی فراگیر ملی، سهامی عام 
و توسعه و عمران شهرستانی، راهبری 
و حمایت از تعداد ۱۰ شهر در کشور به 
نوسازی  برای  شهر«  »تعاون  عنوان 
ناوگان تعاونی های حمل و نقل کشور 

اشاره کرد.
تشکیل کمیته پایش سند توسعه 

بخش تعاون
آخرین  در  اقدامات  ترین  تازه  در 
روز پاییز امسال، کمیته پایش متشکل 
تعاون،  حوزه  خبرگان  و  کارشناسان  از 
کشور  علمی  برجسته  اساتید  همچنین 
در راستای تهیه شاخص های عملکردی 
توسعه  سند  اجرا  نحوه  ارزیابی  برای 
و  نقاط ضعف  شناسایی  تعاون،  بخش 
قوت و علل عدم تحقق و موانع پیش 
پیشنهادات  ارائه  همچنین  سند  روی 
اجرای  در  تسهیل  و  هماهنگی  برای 
سند، در اتاق تعاون ایران تشکیل شد.

عدم  عوامل  مهمترین  از  یکی 
اقتصاد،  در  تعاون  بخش  سهم  تحقق 
نحوه اجرای قوانین و مقررات بخصوص 
که  است  تعاون  بخش  توسعه  سند 
مطابق با بند الف ماده ۹ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی 
وزیران   هیات  توسط   ۱۳۹۱ سال  در 
نیز  اجرائی  دستگاه های  به  و  تصویب 
ابالغ شده است، اما در طول برنامه پنجم 
و ششم اثر مثبتی از این سند راهبردی 
و مهم بخش تعاون که مشتمل بر خط 
مشی و برنامه ها و احکام اجرائی است 

توسط فعاالن اقتصادی دیده نشد.
اصالح  نیازمند  تعاونی ها  رونق 
سند  اجرای  و  بازبینی  تعاون،  قانون 
گذاری  سرمایه  افزایش  تعاون،  توسعه 
و بهره وری، توسعه شفافیت و نوآوری، 
و  تعاون  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
مقررات زدایی، توسعه دولت الکترونیک 
و حمایت های هدفمند، ترویج فرهنگ 
تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهادهای 

بخش تعاونی است.

بازگشت بانک سپه به عصر طالیی خود در حوزه فناوری
خاورمیانه  دیجیتال  بانک  بزرگ ترین  سالگی   1۰۰ در  سپه 

می شود
ضرورت  بر  تأکید  ضمن  سپه  بانک  مدیرعامل 
بازگشت این بانک به عصر طالیی خود در حوزه فناوری، 
گفت: نخستین بانک ایرانی هم زمان با سالگرد صدمین 
بانک دیجیتال  بزرگ ترین  به  تبدیل شدن  تأسیس،  سال 

خاورمیانه را جشن خواهد گرفت.
ابراهیمی در جمع  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله 
کارکنان بانک سپه استان خراسان رضوی به برنامه های تحولی برای تبدیل شدن 
به منظور  اشاره کرد و گفت:  بانک دیجیتال خاورمیانه  بزرگ ترین  به  بانک سپه 
تحقق این هدف در سال ۱٤۰٤ برنامه ریزی کرده ایم و در این برنامه سهم هر 

استان و واحدهای بانک مشخص شده است.
مدیرعامل بانک سپه ضمن قدردانی از تمام مدیران و کارکنان این بانک 
بانکی  نظام  در  سپه  بانک  پرچمداری  کرد:  تصریح  رضوی،  خراسان  استان  در 
اقصی  در  همکارانم  تک تک  آن  تحقق  برای  و  ماست  همه  اصلی  کشور هدف 
نقاط کشور به ویژه در استان های مهم و بزرگ نظیر استان خراسان رضوی باید 

نقش محوری ایفا کنند.
کنار  در  ادغام  از  بعد  بانک سپه  افزایش ظرفیت های  به  اشاره  وی ضمن 
بانک  بزرگ ترین  و  نخستین  عنوان  ارتقای  و  برای حفظ  برخی چالش ها گفت: 
ایرانی باید از تمام تجارب و دستاوردهای بانک های ادغام شده و سپه استفاده کنیم.

* بازگشت به دوران طالیی در حوزه فناوری
مدیرعامل بانک سپه به پیشتازی این بانک در عرضه خدمات و محصوالت 
از  بانکی در سه دهه پیش اشاره و خاطرنشان کرد: بانک سپه استفاده  مختلف 
دستگاه های خودپرداز، چک طالیی، سپه چک و سایر محصوالت بانکی را برای 
ایرانی همواره در هر  بانک  بانکی کشور آغاز شد و نخستین  بار در نظام  اولین 

مقطع زمانی در زمینه هایی به عنوان پیشرفته ترین بانک کشور بوده است.
وی ادامه داد: نخستین بانک ایرانی امروز با داشتن ترکیب نیروی انسانی 
و  بانک کشور  کارآمدترین  و  بزرگ ترین  به  تبدیل شدن  برای  تجربه  با  و  جوان 
منطقه در تمام حوزه ها به ویژه در زمینه عرضه خدمات و محصوالت الکترونیکی 
بهترین شرایط را دارد و این بانک باید به عصر طالیی خود در حوزه فناوری برگردد.

* عرضه محصوالت بانک های ادغامی در تمام شعب
وی ضمن تأکید بر عرضه دوباره برخی از محصوالت و خدمات بانک های 
ادغامی در سراسر شعب بانک سپه تصریح کرد: برای کمک به سودآوری بانک 
ادغامی طی هفته های  بانک های  بهترین محصوالت و خدمات  از  تعدادی  سپه 

آینده در شعب بانک به مشتریان عرضه خواهد شد.
* توجه ویژه به مشتریان بزرگ

مدیرعامل بانک سپه گفت: بخش قابل توجهی از منابع این بانک به ۵۰۰ 
شرکت بزرگ تعلق دارد؛ برای حفظ و ارتقای روابط بانک با آنها نیازمند عرضه 

محصوالت و خدمات ویژه به این مشتریان هستیم.
و  خدمات  عرضه  سپه  بانک  جدید  سازمانی  ساختار  در  افزود:  ابراهیمی 
محصوالت متناسب با نیازها و سلیقه های مشتریان مختلف در نظر گرفته شده 
است و بر این اساس، خطوط کسب و کار حرفه ای در بانک شکل خواهد گرفت.

* تنوع بخشی به محصوالت و خدمات
مدیرعامل بانک سپه بر لزوم تنوع بخشی خدمات و محصوالت بانکی تأکید 
تعامل  باید  ستاد  و  واحدهای صف  برای عرضه محصوالت جدید  گفت:  و  کرد 
نیازهای  به  آنها ضمن پاسخگویی  تا در طراحی  باشند  دوجانبه و مستمر داشته 

مشتریان، منافع بانک نیز مدنظر قرار گیرد.
مشتریان  به  خدمات دهی  امکان  ادغام  ملی  طرح  اجرای  با  افزود:  وی 
بانک های ادغام شده در برخی حوزه ها مهیا شد، برای کمک به سودآوری بانک 
نحو  به  قدیمی  کارکنان  تجارب  از  استفاده  با  جدید  ظرفیت های  این  از  باید 

مطلوب استفاده کنیم.
* روز جشن موفقیت فناوری در بانک سپه

ابراهیمی با بیان این مطلب که آینده بانک به اجرای موفق طرح های حوزه 
استفاده  و  شبانه روزی  تالش  برنامه ریزی،  با  گفت:  است،  خورده  گره  فناوری 
حداکثری از توانمندی نیروی انسانی بسیاری از طرح های حوزه فناوری عملیاتی 
شده و با ادامه این روند در آینده نه چندان دور شاهد موفقیت های چشمگیر بانک 

سپه در این حوزه خواهیم بود.
وی به اجرای موفقیت آمیز مهاجرت سیستمی بانک های ادغام شده به سیستم 
جامع امید بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ها در آینده نه 
در  متمرکز  بانکداری  سیستم  راه اندازی  پروژه  اتمام  روز  سپه  بانک  دور  چندان 

سراسر شعب را جشن می گیرد.
به  بانک سپه  تمام شعب  با تجهیز  بانک سپه خاطرنشان کرد:  مدیرعامل 
سیستمی واحد، امکان عرضه خدمات با کیفیت و یکسان در زمان سریع به تمام 

مشتریان مهیا می شود.
* ارتقای بانک از شعبه کلید می خورد

کلید  شعبه  از  بانک  ارتقای  که  مطلب  این  بیان  با  سپه  بانک  مدیرعامل 
مشتریان خدمات عرضه  به  تمام حوزه ها  در  رؤسای شعب خواست  از  می خورد 
کنند و فعالیت های شعبه صرفًا به اخذ سپرده و پرداخت تسهیالت محدود نشود.
وی تأکید کرد: هر شعبه بانک سپه در سراسر کشور باید همانند یک بنگاه 
اقتصادی اداره شود و رؤسا و کارکنان شعب باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

اشاره  از شعب  بر ضرورت حمایت واحدهای ستادی  ابراهیمی درعین حال 
موفقیت  برای  الزم  شرایط  کردن  فراهم  ستادی ضمن  واحدهای  گفت:  و  کرد 
و  دارایی ها  کردن  بازده  مطالبات،  وصول  حوزه  در  اهداف  تحقق  به  باید  شعب 

امثال آنها توجه ویژه داشته باشند.
* ضرورت رعایت اصول مشتری مداری

سپه  بانک  اقدامات  و  برنامه ها  تمام  خروجی  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
باید عرضه خدمات باکیفیت، موردپسند مشتریان و سودآور برای بانک باشد.

وی با بیان اینکه رعایت اصول مشتری مداری در بانک باید نهادینه شود، 
ارباب رجوع  تکریم  مطلوب،  و محصوالت  کنار عرضه خدمات  در  داشت:  اظهار 
بانک سپه  از مؤلفه های فرهنگ سازمانی  و رعایت اصول مشتری مداری، یکی 

محسوب می شود که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
* شعب بانک سپه ساماندهی می شوند

ابراهیمی بر لزوم ساماندهی و جانمایی مجدد شعب در سراسر کشور تأکید 
کرد و گفت: بعد از ادغام برای تسهیل و تسریع خدمات رسانی به مشتریان باید با 
انتقال و جابه جایی شعب به جانمایی آنها در مکان های پرتردد و فعال اقتصادی 

کمک کنیم.
* بانک سپه نیروی مازاد ندارد

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه نیروی مازاد ندارد، یادآور شد: 
تمام همکاران ما با خوش بینی نسبت به آینده در مسیر ارتقای دانش شغلی خود 
گام بردارند تا در آینده نه چندان دور بتوانند به اعتالی نام بانک سپه کمک کنند.
برای  برنامه ها و چشم اندازهای ترسیم شده  به  با توجه  اظهار داشت:  وی 
به  آینده  در  قدیمی  از همکاران  قابل توجهی  تعداد  و شرایط خدمتی  بانک سپه 

مدیران عملیاتی نیاز خواهیم داشت.
ابراهیمی از تمام مدیران مجرب بانک سپه خواست با انتقال دانش شغلی 
و تجارب منحصربه فرد خود به همکاران جوان و جدید، در حوزه جانشین پروری 

و کمک به پیشرفت بانک تالش مضاعف داشته باشند.
* بازدید از چند واحد تولیدی

از  رضوی  خراسان  استان  به  خود  روزه  دو  سفر  در  سپه  بانک  مدیرعامل 
چند واحد تولیدی بزرگ بازدید کرد و با مدیران آنها در مورد راه های گسترش 
همکاری های دوجانبه به تبادل نظر پرداخت و بر عزم جدی بانک سپه برای کمک 
به تحقق اهداف شعار رونق تولید و اشتغال زایی در کشور تأکید کرد و گفت: با 
توجه به نقش واحدهای تولیدی در اشتغال زایی و صادرات محصوالت غیرنفتی 
در اقتصاد کشور، این بانک برنامه های ویژه ای برای گسترش تعامل با آنها دارد.
از  سپه  بانک  پشتیبانی  از  قدردانی  ضمن  نیز  مذکور  شرکت های  مدیران 
طرح های توسعه ای آنها از مدیرعامل بانک سپه خواستند تعامالت و همکاری های 

دوجانبه گسترش پیدا کند.
* دیدار با کارکنان شعب مشهد مقدس

مدیرعامل بانک سپه سفر کاری خود را با بازدید از شعبه احمدآباد و دیدار و 
گفت وگو با کارکنان این شعبه آغاز کرد و در ادامه، ضمن بازدید از تمام دوایر ستاد 
مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی به دیدار کارکنان شعب دیگر مشهد رفت.

دکتر سید مهدی حسینی، عضو هیئت مدیره، دکتر اکبر کشاورزیان، عضو 
امور  و  بازار  توسعه  معاون  و  عامل  ابدالی، عضو هیئت  دکتر علی  عامل،  هیئت 
مشتریان، دکتر غالمحسین صباغی، عضو هیئت عامل و معاون پشتیبانی، دکتر 
علی جاللی نظری، عضو هیئت عامل و معاون مالی و جمعی از روسای ادارات 

دکتر ابراهیمی را در سفر دو روزه به مشهد مقدس همراهی می کردند.

جمع آوری گازهای مشعل میدان نفتی 
مارون ۶ با فناوری ایرانی 

یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی موفق 
به اجرای »پروژه جمع آوری و افزایش فشار گازهای فلر سایت میدان نفتی 

مارون ۶« در کشور شد.
نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
وشکوفایی، مراسم جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیز جنوب با 
حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مقامات استانی 
و مهندس محمودیان مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی در محل 

سایت مارون ۶ برگزار شد.
با حمایت ۳۵  تامکار«  »ساخت تجهیزات گاز  شرکت دانش بنیان 
میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی موفق شد با اجرای فرآیندهایی 
بروی گاز همراه نفت مشعل سایت میدان نفتی مارون ۶ به فرآیند استحصال 
گاز سبک )گاز طبیعی( و میعانات )خروجی برای پتروشیمی( با افزایش 

فشار گاز فلر کمک کند.
در واقع در این طرح یک فرآیند افزایش فشار رخ می دهد که پس 
از مراحل جداسازی و رطوبت  زدایی گاز همراه نفت، به واحدهای پاالیشی 
ارسال می شود. هدف از این طرح جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه 
نفت و آلودگی هوا در شهرهای جنوب کشور و استفاده از آن ها به عنوان 

خوراک پتروشیمی و گاز مصرفی شبکه گاز کشور است.
»پروژه  مورد  در  شرکت  این  مدیرعامل  حجازی،  عزت اله  سید 
جمع آوری و افزایش فشار گازهای فلر سایت مارون ۶« گفت: با توجه به 
اینکه روزانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در کشور 
سوخته می شود و ایران بعد از ترکیه و عراق، از آلوده کننده ترین کشورهای 
تولیدکننده گازهای فلر است و در کنوانسیون پاریس نیز بر مهار گازهای 
فلر تاکید شده است، »پروژه جمع آوری و افزایش فشار گازهای فلر« را در  
سایت میدان نفتی مارون ۶ اجرا کردیم که این مهم از لحاظ اقتصادی و 

زیست محیطی در ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.
نفت،  پیشرفته  مواد  و  تجهیزات  را  این طرح  فناوری  وی، حوزه 
گاز، پاالیش و پتروشیمی و محل اجرای آن را شهر اهواز اعالم کرد 
مراحل  از  که پس  است  فشار  افزایش  فرایند  این طرح یک  گفت:  و 
جداسازی و رطوبت زدایی گاز همراه نفت، به واحدهای پاالیشی ارسال 
و  کرده  جلوگیری  ملی  این سرمایه  از سوختن  نهایت  در  که  می شود 
میعانات  و  طبیعی  گاز  فروش  محل  از  درآمدزایی  به  منجر  همچنین 

خروجی می شود.
حجازی با اشاره به اینکه »پروژه جمع آوری و افزایش فشار گازهای 
فلر سایت مارون ۶« ضمن ایجاد اشتغال به لحاظ زیست محیطی نیز 
دارای مزیت های فراوانی است، افزود: هدف از طرح حاضر، جلوگیری 
از سوزانده شدن گازهای همراه نفت و آلودگی هوا در شهرهای جنوب 
مصرفی  گاز  و  پتروشیمی  خوراک  عنوان  به  آن ها  از  استفاده  و  کشور 

شبکه گاز کشور است.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد صادرات به کشور ارمنستان گفت: این 
شرکت برای اجرای »پروژه جمع آوری و افزایش فشار گازهای فلر سایت 
و  نوآوری  صندوق  تومانی  میلیارد   ۳۶ تسهیالت  دریافت  از   »۶ مارون 

شکوفایی استفاده کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛

تقویت تعاونی ها سرآغاز بهبود فضای کسب و کار و تولید 
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رشد مصرف نفت توقف ناپذیر می ماند
پاندمی  از  احیا  نفت در سال ۲۰۲۱ که جهان  برای  تقاضای جهانی 
ویروس کرونا را آغاز کرد، بهبود پیدا کرد و مجموع مصرف جهان در سال 
۲۰۲۲ با وجود تالشها برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و مقابله با تغییرات 

اقلیمی، احتماال به رکورد جدیدی صعود می کند.
مصرف بنزین و دیزل امسال که مصرف کنندگان سفر و فعالیت تجاری 
انرژی،  المللی  افزایش پیدا کرد. طبق گزارش آژانس بین  را ازسرگرفتند، 
انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ مصرف نفت خام به ۹۹.۵۳ میلیون بشکه در 
روز در مقایسه با ۹۶.۲ میلیون بشکه در روز در سال میالدی جاری افزایش 
پیدا کند با این حال همچنان کمتر از سطح مصرف ۹۹.۵۵ میلیون بشکه 

در روز در سال ۲۰۱۹ پیش از شیوع پاندمی خواهد بود.
بهبود مصرف، اوپک و صنعت شیل آمریکا را تحت فشار بیشتری برای 
تامین تقاضا قرار می دهد آن هم پس از سالی که تولیدکنندگان بزرگ از 
بهبود فعالیت و فرا رفتن تقاضا از میزان عرضه و در نتیجه کاهش سطح 
افزودن  برای  اوپک  ذخایر جهانی، غافلگیر شدند. کشورهای متعدد عضو 
به ظرفیت تولید به سختی تقال می کنند در حالی که صنعت شیل آمریکا 
مجبور است پاسخگوی خواسته های سرمایه گذاران  و کنترل هزینه باشد.

نفت برنت که سال ۲۰۲۱ را با قیمت ۵۲ دالر در هر بشکه آغاز کرد، 
تا رکورد حدود ٨۶ دالر در هر بشکه پیش رفت و در پایان سال دوباره از 
را در  بینی کنندگان می گویند قیمتها روند صعودی  آمد. پیش  اوج فرود 
سال ۲۰۲۲ ازسرمی گیرند مگر این که عرضه بیش از میزان پیش بینی 
افزایش پیدا کند. محققان بانک امریکا برآورد می کنند قیمت نفت  شده 
برنت به دلیل ذخایر اندک و عدم وجود ظرفیت مازاد تولید، به طور میانگین 

به ٨۵ دالر در سال ۲۰۲۲ می رسد.
عامل نامعلوم، واریانت اُمیکرون است که باعث شده است کشورهای 
متعدد محدودیتهای سفر را اعمال کنند که به صنعت هواپیمایی و مصرف 

سوخت لطمه می زند.
دامین کوروالین، مدیر تحقیقات انرژی در گلدمن ساکس پیش بینی کرد 
اگر این موج ابتال مانند موجهایی باشد که پیش از این مشاهده کرده ایم، 
در این صورت برای رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ منفی 
خواهد بود اما اگر احیای متعاقبی وجود داشته باشد، تقاضا برای نفت که در 
اوایل نوامبر برای مدت کوتاهی به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ صعود 
کرده بود دوباره در طول سال ۲۰۲۲ به رکوردهای باالی جدیدی می رسد.
بهبود مصرف در سال ۲۰۲۱ تولیدکنندگان را غافلگیر کرد و تنشها میان 
کشورهای تولیدکننده بزرگ و مصرف کنندگان بزرگ جهان مانند آمریکا، 
چین و هند را افزایش داد. افزایش چشمگیر قیمت بنزین در اوایل سال ۲۰۲۱ 
باعث شد جو بایدن، رییس جمهور آمریکا از اوپک پالس بخواهد تولیدش را 
که ماهها محدود کرده است را افزایش دهد. با این حال تولیدکنندگان عضو 
اوپک برای باال بردن سطح تولید مشکل دارند و این امر نرخ پایبندی آنها 

به توافق محدودیت عرضه را به شدت افزایش داده است.
باالتر واکنش  قیمتهای  به  آمریکا هم برخالف گذشته  صنعت شیل 
نشان نداده و تسلیم فشار سرمایه گذاران برای محدود نگه داشتن هزینه 
ها شده است. طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، میانگین تولید نفت 
آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با حدود ۱۳ 

میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۹ می رسد.
بر اساس گزارش رویترز، کلودیو گالیمبرتی، نایب رییس ارشد بخش 
تحلیل شرکت »ریستاد انرژی« اظهار کرد: کانادا، نروژ، گویان و برزیل 
در سال آینده به عرضه نفت اضافه می کنند. طبق آمار رسمی، پیش بینی 
می شود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز 

افزایش پیدا کند.
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نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مشکل بازار خودرو، فقدان رقابت و انحصار 

در تولید است
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یک 
چهارم قیمت تمام شده خودرو هزینه های سربار است، گفت: تا زمانی که صنعت خودرو از 
انحصار بیرون نیاید، کیفیت آن بهبود پیدا نخواهد کرد و قیمت آن نیز سامان داده نمی شود.
حجت االسالم »سید جواد حسینی کیا« از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که 
در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، انحصار را از صنعت خودرو رفع و کیفیت 

تولیدات داخلی را افزایش می دهد.
وی افزود: بر اساس این طرح مصرف کنندگان به محصوالت ستاره می دهند.  
مثال اگر ۵ هزار نفر خودرویی را تایید کردند آن خودرو یک ستاره کسب می کند در غیر 

این صورت آن خودرو پالک گذاری نخواهد شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در بخش عوارض و مالیات 
خودرو هم باید کاری کنیم تا شکاف و فاصله ای که بین واحد تولیدی و بازار وجود دارد 
به دست مصرف کننده برسد و  برای مبلغ کمی هم که می ماند برای آن تکلیف ایجاد 
کنیم. مثال بخشی از آن به ساخت راه ها برود، بخشی به سمت اصالح بیمه های خودرو 

هدایت شود و بخش دیگر هم صرف بهبود تجهیزات پلیس شود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به چالشهای بخش توزیع خودرو 
و عوامل مرتبط در این بخش اظهار کرد: بخشی از عوامل اخالل در بازار خودرو مربوط 
به واردکنندگان خودور است. بخشی دیگر مربوط به قطعه ساز است که هم از قطعه 
سازی، هم از سهام و هم از التهاب بازار سود می برد. بخشی از مشکل هم به فقدان 

قانون مربوط است.
حسینی کیا با بیان اینکه دولت به جای سیاستگذاری در شرایط فعلی بنگاه داری 
می کند، اظهار داشت: دولت هیچوقت بنگاه دار خوبی نبوده و اندیشمندی می گوید که 
اگر ریگ ها بیابان را به دولت بدهیم پس از مدتی کم خواهد شد که دلیل آن مدیریت 

بد دولتی است.
انحصارطلبی و داللی بالی جان خودورسازی شده است

ادامه درباره  نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در 
نقش نظارتی مجلس و طرحهای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و اینکه نتیجه و 
دستاورد این تحقیق و تفحصها تاکنون چه بوده است، گفت:  به هر حال یکی از امکانات 
و ظرفیت هایی که نمایندگان مجلس در اختیار دارند،  تحقیق و تفحص است.  وقتی 
مجلس توضیحات دستگاه و ارگان مربوطه را کامل نمی داند با تحقیق و تفحص به 

وظیفه نظارتی خود عمل می کند.
وی با بیان اینکه هزینه های سربار خودرو حدود یک چهارم قیمت آن است، اظهار 
داشت: عدم شفافیت در هزینه های ساخت خودرو یکی از عواملی است که نماینده را 
ناچار می کند به سمت تحقیق و تفحص برود. ما معتقدیم هزینه های باالسری خودرو 
یک چهارم است اما خودروساز این موضوع را نمی پذیرد.عالوه بر این هزینه صرف شده 
در بخش R&D کمتر از ۲ درصد است در حالی که در کشوری مانند آلمان این عدد 

۲٤ درصد است.
وی با بیان اینکه وضعیت در صنعت خودرو طوری است که هم دولت،  مردم و 
هم خودروساز ناراضی هستند، درباره چرایی نتیجه بخش نبودن درخواستهای تحقیق 
و تفحص از این صنعت گفت: یکی از علل نتیجه بخش نبودن درخواست تحقیق و 
بوده است.  در دوره قبل مجلس شورای اسالمی  بودن عمر مجالس  تفحص کوتاه 

گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در مدت فقط ۵ دقیقه قرائت شد و 
در نهایت هم مردم متوجه اصل مطلب نشدند. 

حسینی کیا در ادامه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فقدان رقابت را از مشکالت 
بازار خودرو در کشور عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر این است که خودرو از یک کاالی 
مصرفی به سمت کاالی سرمایه ای سوق داده شده است.به هر حال بخشی از  نقدینگی 
موجود در جامعه که حدود ٤۰ هزار هزار میلیارد تومان است سمت خودرو  رفته است 
که این بخش را دچار چالش کرده است و این در حالی است که نقدینگی باید به سمت 

تولید و اشتغال برود. 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دالل ها داده شده است

وی با بیان اینکه در ۳ سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دالل ها 
داده شده است، ادامه داد: خودروسازی تا زمانی که از انحصار بیرون نیاید، کیفیت آن بهبود 
پیدا نخواهد کرد و قیمت آن نیز سامان داده نمی شود و برای حمایت از خودروسازی باید 
این صنعت از انحصار خارج شود. البته این به معنای مقابله با خودروسازی نیست بلکه در 
راستای حمایت از خودروسازی است. چرا که اگر رقابت نباشد،  کیفیت بهبود پیدا نخواهد 
کرد در نتیجه خودرویی ارزان نخواهد شد و امکان صادرات خودرو هم محقق نمی شود.

سرنوشت طرح ساماندهی خودرو 
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن درباره سرانجام طرح ساماندهی خودرو که 
در یکی دو ماه اخیر در مجلس تصویب شد، گفت: شورای نگهبان این طرح را تایید کرده 
است ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرد.

گفت:  و  کرد  عنوان  دیدگاه ها  تفاوت  را  نظارت  عالی  هیات  رای  این  دلیل  وی 
دیدگاه ما حمایت از خودروسازی است و معتقدیم اگر رقابت در این فضا وجود نداشته 
باشد، خودروسازی در همین شرایط خواهد ماند اما با نگاهی که مجمع دارد،  این طرح 

دیگر کارآمد نیست. 
نظارت  هیات  منطق  درباره  کرمانشاه  استان  در  سنقرکلیایی  مردم  نماینده 
نظارت  هیات  گفت:  خودرو  ساماندهی  طرح  برای  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
هم  کشور  خودروسازی  به  و  شده  ارز  شدن  جمع  سبب  طرح  این  که  است  معتقد 
و  است  نفر  هزار   ۱۵۰ ساز  خودرو  خانواده  جمع  که  حالی  در  می کند.  وارد  لطمه 
حدود  مجموع  در  و  هستند  نفر  هزار   ۵۵۰ حدود  هم  ساز  قطعه  خانواده  جمعیت 
این  نیستیم  معتقد  ما  البته  می خورند.  نان  خودروسازی  سفره  سر  نفر  هزار   ٧۰۰
٧۰۰ هزار نفر نباید سر سفره خودروسازی نان بخورند ولی به هر حال منابع کشور 

هم در حال هدر رفتن است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر ماشینی با حداقل 
می  می شود  که صرفه جویی  بنزینی  مقدار  همان  با  وارد کشور شود،   بنزین  مصرف 
پرداخت  را  کشور  خودرویی  بخش  در  شاغل  تعداد  این  حقوق  سال   ۱۰ تا    ۵ توان 
کرد. ولی اگر اصالحات الزم را برای این بخش انجام ندهیم، آیا پاسخی برای آینده 
کاهش  باالسری  هزینه های  باید  نخست  اولویت  در  اساس  همین  بر  داریم؟  کشور 
یابد، انحصار شکسته شده و رقابت ایجاد شود و از مدیریت دولتی به مدیریت بخش 

خصوصی تغییر روش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص برای اصالح نیست بلکه هدف برمال کردن 
فساد احتمالی و ارائه گزارش آن بخش یا فرد به دستگاه قضا است،  درباره نتیجه تحقیق 
و تفحص در دوره های گذشته مجلس از خودروسازی کشور، گفت:  گزارش تحقیق و 

تفحص از خودروسازی در دوره قبل مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. 
هنوز مشخص نیست خسارت به مشتریان را چه فرد یا نهادی باید پرداخت کند

نماینده مردم سنقرکلیایی استان کرمانشاه در مجلس درباره اینکه آیا موضوع تحقیق 
و تفحص شامل خودروهایی ثبت نامی که به دست مشتریان نرسیده هم می شود،گفت : 
برخی از خط های تولید خودرو در زمان تحریم تعطیل شدند و برخی دیگر از خط ها مسیر 
تولید خود را از سرگرفتند.در بخش خودروهای سنگین حدود ٧ هزار نفر ثبت نام کردند 
که از این تعداد بیش از ۵ هزار آن تحویل داده شد و خودروسازان حدود یکهزار و ٤۰۰ 

خودرو هنوز به مشتریان بدهکار هستند.
وی خاطرنشان کرد: خودرو ساز در آن زمان از مشتری مبلغ ۵۰ میلیون تومان 
دریافت کرده و در نهایت با ۱۵۰میلیون تومان باید خودرو را تحویل می داده است. ولی 
االن ٧ تا ٨ میلیارد تومان قیمت تمام شده خودرو است و اینکه چه فردی باید این خسارت 

را پرداخت کند، هنوز روشن نیست.

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی
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و  ه  ا ر کل  یر  مد
بوشهر  ن  ستا ا زی  شهرسا
افزون بر ۲۰  تا کنون  گفت: 
هزار و ۶۱۳ نفر در استان در طرح جهش 

تولید مسکن نام نویسی کرده اند.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر*، 
فرزاد رستمی با بیان اینکه ثبت نام در 
دی   ۱۵ تا  مسکن  تولید  جهش  طرح 
تمدید شده است، افزود: تا امروز افزون 
بر ۲۰ هزار و ۶۱۳ نفر در استان بوشهر 

در این طرح ثبت نام کرده اند.
برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تامین  با  و  نشده  آغاز  ثبت نام  شهر ها 
زمین به مرور در این شهر ها نیز ثبت نام 
آغاز می شود، عنوان کرد: برای شهر های 
جدید که به لیست اضافه می شود تا دو 
نام  ثبت  امکان  و  است  باز  سایت  ماه 

برای مردم آن شهر ها فراهم است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان 

بوشهر یادآور شد: امکان ثبت نام برای 
و  سن  سال   ۳۵ باالی  مجرد  بانوان 
آقایان مجرد باالی ٤۵ سال سن فراهم 
جسمی  معلولین  همچنین  است.  شده 
خاص  بیماران  و  سن  سال   ۲۰ باالی 
نیز با دریافت گواهی از دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر می توانند در این سامانه 

نام نویسی کنند.

وی درباره آخرین وضعیت راه آهن 
بوشهر – شیراز نیز گفت: در سفر رییس 
جمهور به استان ۲۰۰ میلیون دالر تهاتر 
نفتی و در سفر رییس جمهور به استان 
فارس نیز ۲۰۰ میلیون یورو برای ساخت 

این خط ریلی مصوب شد.
ارقام  از  غیر  کرد:  عنوان  رستمی 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  بقیه  شده،  ذکر 

دالر  میلیارد   ۲ مجموع  در  طرح  این 
است که قرار است عسلویه نیز به این 

خط الحاق شود.
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
موضوع منابع مالی خط راه آهن بوشهر- 
عسلویه – شیراز، طرح تهاتر نفتی است 
تهاتر  البته  است.  پیگیری  حال  در  که 
نفتی پذیرفته شده، اما با توجه به اینکه 
قانون  چارچوب  از  خارج  نفتی  تهاتر 
بودجه است باید روال قانونی آن سپری 
شود تا در قانون بودجه یا مصوبه سران 
قوا قرار بگیرد.مدیر کل راه و شهرسازی 
بیان کرد: همزمان برای پیشبرد عملیات 
اجرایی این طرح با شماری پیمانکار که 
مذاکره  داشتند  نفتی  تهاتر  به  تمایل 
بهتر  کار ها  تفاهمنامه  انعقاد  با  تا  شده 

پیش برود.
این  قطعه  فیزیکی  پیشرفت  وی 
 ۲٤ را  بوشهر  استان  در  آهن  راه  خط 

درصد عنوان کرد

نام نویسی بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ بوشهری در طرح جهش تولید مسکن رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم خبر داد؛
اختصاص ۷۲۰۰ تن جو به دامداران ایالمی

ایالم- آذر یعقوبیان :  رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم از اختصاص 
هفت هزار و ۲۰۰ تن جو به دامداران استان ایالم خبر داد.

 “محمدعلی اقدسی«  اظهار داشت: سال گذشته و امسال به دلیل 
مسئله خشکسالی، دامداران و کشاورزان استان با مشکالت زیادی مواجه 
شدند. وی با اشاره به اینکه خشکسالی باعث کاهش علوفه در مراتع استان 
شده است، افزود: بیش از هفت هزار و ۲۰۰ جو برای دامداران استان در 

سال جاری اختصاص یافته است.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم افزود: این میزان جو در 
حال توزیع بین دامداران و عشایر استان ایالم برای گذر از خشکسالی است.

 وی یادآور شد: با توجه به اینکه تامین نهاده های دامی از مهمترین 
نیازهای عشایر و دامداران استان است، جهاد کشاورزی استان اولویت خود 

را بر روی تامین نهاده های عشایر و دامداران قرار داده است.
 “اقدسی« با اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۲٧ هزار تن گوشت قرمز 
در استان ایالم تولید می شود، افزود: دامداری و کشاورزی از منابع اصلی 

درآمد مردم استان برای امرار معاش محسوب می شود.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم بیان داشت: بیش از دو 

میلیون و ٤۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در استان ایالم وجود دارد.

را  شغلی  فرسودگی  طوالنی تر،  ساعات  با  نوبتکاری 
تسریع می کند

زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس گفت: نوبت کاری 
با ساعات طوالنی تر، فرسودگی شغلی را تسریع می کند اما برخی از کارکنان 
این شرکت نسبت به بازگشت ساعات کاری به قبل از کرونا مقاومت می کنند.

علی زال خانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با یکی از خبرنگاران در 
خصوص اعتراض نوبت کاران این شرکت به تغییر ساعت کاری بیان داشت: 
با آغاز شیوع کرونا در سال ۱۳۹٨ و در راستای دستورالعمل های حاکمیتی 
بهداشتی و همچنین حفظ سالمتی کارکنان و خانواده ها مبتنی بر تصمیم 
فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ساعات کاری 
کارکنان صنایع  منطقه دچار تغییرات شد.وی ادامه داد: به منظور ایجاد 
فاصله اجتماعی و کاهش آثار بیماری، ساعت کاری نیروهای روزکار تقلیل 

یافته و برنامه ریزی برای دورکاری و آماده به کار بودن نیروها انجام شد.
همچنین  کرد:  اضافه  خلیج فارس  انرژی  فجر  شرکت  مدیرعامل 
نوبت کاران نیز بنا به تصمیم داخلی شرکت ها و با هماهنگی مدیریت شرایط 
اضطراری منطقه از نوبتکاری هشت ساعته به ۱۲ ساعته و صرفا برای مدت 
محدود و به دلیل شرایط خاص شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا تغییر 
کرد.زال خانی با اشاره وضعیت آبی شدن منطقه از حیث کرونا و کاهش 
تعداد مبتالیان اظهار داشت:  بر اساس دستورالعمل حاکمیتی، شرایط کاری 
به حالت قبل از شیوع کرونا با رعایت همه جوانب بهداشتی بازگشته است.

وی تاکید کرد: لذا مطابق دستورالعمل فرماندهی، همه شرکت های 
منطقه ساعت کاری روزکاران را به حالت عادی خود درآوردند و همچنین 
برای بازگرداندن نوبت کاران به روال قبل نیز پیگیر بودند که اکنون بررسی 
و هماهنگی شرکت ها برای بازگرداندن به نوبتکاری هشت ساعته انجام و 
ابالغ شده است. زال خانی تصریح کرد: شرکت فجر انرژی خلیج فارس نیز 
از ششم آذرماه ساعات کاری تمامی نیروهای روزکار و نوبت کار خود را به 

حالت عادی بازگرداند.
مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس به مقاومت برخی از کارکنان 
در برابر تغییر و برگشت به شرایط عادی اشاره کرد و افزود: این کارکنان 
مایل به برگشت کار به حالت نرمال نیستند و مواردی از جمله رفاه حال خود 
و بهره وری، امنیت روانی و سالمت جسمی را به عنوان علت مقاومت خود 
بیان می کنند.  زال خانی با اشاره به تشکیل جلسات مختلف با کارکنان این 
شرکت و شنیدن نظرات توسط مدیران افزود: پس از شنیدن کامل نظرات و 
دغدغه های کارکنان، این دیدگاه ها در جلسه مدیران عامل شرکت های تابعه 

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت اصلی مطرح شد.
وی اضافه کرد: همه مدیران نیز به این نتیجه رسیدند که باید مدل 
نوبت کاری شرکت های تابعه در بندر ماهشهر به شرایط کاری قبل از شیوع 
بیماری بازگردد و این نتیجه به صورت یک دستور کتبی به این شرکت ها 
ابالغ شده است.زال خانی در خصوص دالیل این تصمیم بیان داشت: دلیل 
اول این است که مطابق قوانین و مقررات که منتج از مطالعات علمی و 
چه  هر  شده،  حاصل  طوالنی  مدت  در  پتروشیمی  ملی  صنایع  تجربیات 
ساعت کاری کمتر باشد، آثار نوبتکاری بر سالمت کارکنان کمتر است که 
این تحقیق پیش از این نیز در شرکت فجر  با همفکری کارکنان به انجام 

رسید و رویه نوبت کاری کنونی حاصل آن پژوهش است. 
وی ادامه داد: دلیل دوم این است که مطابق قوانین حاکم بر نیروی 
باید سقف و شرایط خاصی داشته باشد که در  کار در کشور، نوبت کاری 
قانون کار و نفت به آن نیز تاکید شده است و کارفرما نمی تواند در شرایط 

عادی، از حد مجاز تعیین شده در قانون، نیروی کار را سر کار نگه دارد.
زالخانی دلیل سوم را تعادل کار و زندگی کارکنان دانست و گفت: توان 

یک نیرو برای کار و خدمت در خانه، نباید از حد مجاز در روز فراتر رود.
وی با اشاره به جایگاه شرکت فجر انرژی خلیج فارس در بین صنایع 
منطقه خاطرنشان کرد: شرکت فجر وظیفه تولید پایدار و مداوم به همه 
صنایع منطقه را بر عهده دارد و به همین خاطر می طلبد تا مدیران و کارکنان 

همیشه آماده و تازه نفس برای خدمت رسانی به صنعت و کشور باشند.
زال خانی در پایان با تقدیر از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس 
گفت:  کارکنان شرکت فجر در ۲ سال گذشته موفقیت های مهمی را در 
شرایط کرونایی به دست آوردند که تزریق حجم عظیمی از برق به شبکه 
سراسری برای کاهش قطعی برق مردم استان، در کنار تضمین پایداری 
اکسیژن مایع  اندازی واحد  راه  پتروشیمی منطقه، طراحی و  تولید صنایع 
برای کمک به بیماران مبتال در موج های شیوع بیماری ویروسی بخشی از 

جوشش ها، همدلی ها و موفقیت های کارکنان فجر است.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۳٧٧ با هدف تامین یوتیلیتی 
مورد نیاز شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر ماهشهر 
تاسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال  

۱۳٨۱ به بهره برداری رسید.

زندانی محکوم به قصاص در بوشهر بخشیده شد
گفت:  بوشهر  استان  تربینی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
زندانی محکوم به قصاص پس از ۱٤سال حبس با رضایت خانواده مقتول 
در بوشهر از چوبه دار رهایی یافت.رضا مقبلی قرائی روز شنبه در گفت وگو 
با ایرنا افزود: این محکوم به قصاص در زندان برازجان در بند بود که با 
همکاری شورای حل اختالف زندان برازجان و استان، ُخدام حرم رضوی و 
مددکاران زندان با رضایت خانواده شاکی پس از ۱٤ سال از زندان آزاد شد.
وی با اشاره به پرونده های رهایی از قصاص در استان بوشهر اضافه 
کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۳ پرونده قتل عمد که به قصاص نفس محکوم 
شده بودند، با تالش اعضای شورای حل اختالف بویژه شورای حل اختالف 
زندان و معتمدان و با پیگیری های مستمر و چندین جلسه به سازش ختم و 
از قصاص رهایی یافتند.مقبلی قرایی اظهار کرد: استان بوشهر سال گذشته 

رتبه پنجم کشوری سازش پرونده های محکوم به قصاص را کسب کرد

قطع  برای  فرایبورگ  دانشگاه  از  رسمی  نامه  اصفهان  دانشگاه 
همکاری دریافت نکرده است

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان شایعه قطع همکاری 
دانشگاه  فرایبورگ با دانشگاه اصفهان را رد کرد و گفت: دانشگاه اصفهان ایمیل 

و یا نامه رسمی از دانشگاه فرایبورگ مبنی بر قطع همکاری دریافت نکرده است.
یک روزنامه رژیم صهیونیستی خبری مبنی بر قطع همکاری دانشگاه آلمانی 
فرایبورگ از سال ۲۰۱۹ با دانشگاه اصفهان به دلیل  بازنشر مطالبی درباره نابودی 
رژیم صهیونیستی منتشرکرده است. در خبر روزنامه صهیونیستی گفته شده »دانشگاه 
فرایبورگ رسمًا همکاری و تبادل دانشجو با دانشگاه اصفهان را به دلیل اینکه در 

وبسایت دانشگاه اصفهان مباحث یهودستیزانه مطرح شده است، خاتمه داد«.
سال ۱۳٨٨ به دنبال پیمان خواهرخواندگی شهرهای اصفهان و فرایبورگ، 
تفاهم نامه ای میان دانشگاه اصفهان و دانشگاه فرایبورگ منعقد شد که بر اساس 
آن دو دانشگاه در زمینه های مشترک همکاری های آموزشی و پژوهشی و تبادل 

استاد و دانشجو داشته باشند. 
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با با 
ایسنا، با بیان اینکه خبر منتشر شده در روزنامه اسرائیلی پایه و اساس ندارد، اظهار 
کرد: این خبر صحت ندارد و مطالب آن ضد و نقیض است و آن را تایید نمی کنیم.

دانشگاه  از  رسمی  نامه  یا  ایمیل  اصفهان  دانشگاه  افزود:  طیبی  کمیل  سید 
دانشگاه در حال  ارتباطات دو  و  بر قطع همکاری دریافت نکرده  فرایبورگ مبنی 

جریان است.
این خبر  پیگیری  برای  بررسی  اصفهان در حال  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
است، اظهار کرد: تصمیم داریم با بررسی جوانب، پرونده این خبر را به طور کامل 
ببندیم. ممکن است با دانشگاه فرایبورگ مکاتبه ای انجام دهیم. البته این اقدام نیاز 

به برسی دارد و در حال فکر بر روی آن هستیم.
فرایبورگ  دانشگاه  با  اصفهان  دانشگاه  همکاری  سال   ۲۰ سابقه  به  طیبی، 
اشاره کرد و گفت: یکی از همکاری ها و ارتباط خوب و نزدیک ما با توجه به سابقه 
خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ، با دانشگاه فرایبورگ است که حدود ۱٧ سال 
است که مبادله دانشجو صورت می گیرد. این ارتباط علمی برقرار و در قالب مبادله 
دانشجو، برگزاری دوره های تحصیلی، همایش و ورکشاپ های مشترک برقرار است.

همزمان با هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری انجام شد:
تجلیل از فعاالن عرضه حمل و نقل،رانندگان و راهداران استان 

اردبیل 
همزمان با هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری از فعاالن عرضه حمل و 

نقل،رانندگان و راهداران استان اردبیل تجلیل شد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)اردبیل(مدیرکل دفتر نگهداری 
ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  در مراسم تجلیل از راهداران، انجمن 
های صنفی و شرکت های حمل و نقل نمونه استان اردبیل گفت: به دلیل شرایط 
موجود و کمبود منابع امکان استخدام نیروهای جدید فراهم نیست و به همین جهت 
متاسفانه راهداران در برخی مواقع به صورت تمام وقت کار اقدام به خدمت رسانی 

می کنند و امکان شیفت بندی وجود ندارد.
محمدرضا زمانیان اظهار کرد: راهداران و رانندگان در حمل و نقل کاالهای 
اساسی و ضروری برای مردم نقش مهمی را ایفا می کنند که اگر ذره ای کوتاهی 

در این بخش صورت گیرد کشور دچار مشکالت عدیده ای خواهد بود.
وی با اشاره به مشکالت مالی راهداران و رانندگان افزود: حق الزحمه ای که 
در قبال زحمات این تالشگران عرصه حمل و نقل پرداخت می شود در مقایسه با 
زحمات آنان بسیار ناچیز است و صرفا داشتن وجدان آگاه و احساس مسئولیت در 
قبال مردم و تعهد است که باعث می شود این افراد به صورت شبانه روزی در حال 

خدمت رسانی به مردم باشند.
سید عبداهلل طباطبایی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل نیز در 
ادامه این مراسم خدمات راهداران و رانندگان را غیرقابل انکار قلمداد کرد و گفت: 
خدماتی که از سوی راهداران برای آسایش و رفاه مردم ارائه می شود بر هیچ کسی 

پوشیده نیست.
کلیم اهلل وثوقی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل نیز در 
پایان این مراسم با ارائه گزارش عملکرد این اداره کل بیان کرد: ۱۵۵ شرکت حمل 
و نقل در استان وجود دارد که ۹۰ مورد از آن در بخش کاال و مابقی در حوزه مسافر 

با بکارگیری ۱۰ هزار وسیله نقلیه فعالیت می کنند.
وی از حمل ساالنه ٤ میلیون تن کاال در استان خبر داد و افزود: در ٨ ماهه 
نخست سال ۳ میلیون تن کاال در استان حمل شده که این مهم با زحمات رانندگان 

و شرکت های حمل و نقل محقق شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل در پایان گفت: استان 
اردبیل دارای ۶ هزار و ٧۰۰ کیلومتر راه می باشد که ارزش امروزی آن ۲۵ هزار 

میلیارد تومان است که حفظ این سرمایه ملی از وظایف مهم راهداری است.

استقرار ترانسفورماتورهای نسل جدید  در نیروگاه بندرعباس
مدیر عامل نیروگاه بندرعباس  از استقرار ترانسفورماتورهای نسل جدید  در 

تلمبه خانه نیروگاه بندرعباس  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

جایگزینی  تعیین شده  پیش  از  برنامه  اساس  بر  کرد:  عنوان  حسین سلیمی 
ترانسهای جدید بجای  ترانس های نسل قدیم با روغن اسکارل ، و در جهت حفظ 
نیروگاه  تلمبه خانه  این نسل در قسمت   از  ترانس موجود  ،آخرین  محیط زیست 

بندرعباس  نصب  شد.
سلیمی افزود: ترانسفورماتور های ۲۵۰kVA از دسته ترانسفورماتورهای توزیع 
توزیع و عمدتًا در  بوده و جهت برق رسانی در شبکه  پائین  توان  فاز  روغنی سه 

محل های کم بار یا چگالی بار پائین مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر عامل نیروگاه بندرعباس خاطر نشان کرد: جهت تغذیه الکترو پمپ های 
  ۲۵۰  k.v.a  مربوط  به تلمبه خانه نیروگاه بندرعباس از ۳ ترانسفور ماتور با توان
استفاده می شد، که این ترانس ها حاوی روغن آسکارل بوده و علی رغم ایجاد 
شرایط بسیار مناسب برای کارکرد ترانس ، به علت  نامناسب  بودن روغن حاوی 

اسکارل در این نوع ترانس ها ،  سال هاست که ممنوع شده است. 
سلیمی تصریح کرد:ایران در گذشته ترانسفورماتورهای بزرگ نیروگاهی را از 
دیگر کشورها وارد می کرد، اما اکنون با وجود متخصصان ایرانی در این زمینه نیز 
بی نیاز بوده و تولید ترانسفورماتورهای بزرگ نیروگاهی نمونه بارزی از خوداتکایی 

و خودباوری است. 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان اضافه کرد : کارشناسان امور الکتریک 
در نهایت اقدام به تعویض این ترانس ها در سطح نیروگاه کرده و  در بخش تلمبه 

خانه ، آخرین ترانس باقیمانده از نسل قدیم پس از رفع موانع موجود تعویض شد.

ظرفیت تولید پساب شهر کرمانشاه به 1۴۰۰ لیتر در ثانیه افزایش 
خواهد یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه خبر داد: ظرفیت تولید پساب 
شهر کرمانشاه  ٧۰۰ لیتر در ثانیه است که این میزان با اجرای مدول دوم تصفیه 

خانه فاضالب شهر به ۱٤۰۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.
علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان در نشست مشترک با مسئولین 
نیروگاه حرارتی بیستون ضمن عنوان این موضوع که بازچرخش آب و استفاده از 
پساب مدت هاست که در جهان مطرح شده است، گفت: لزوم بهره گیری از منابع 
آبی غیرمتعارف و پساب ها، موضوعی است که امروز به عنوان یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر بویژه در کشور ایران نمایان شده است، به طور کلی بازیافت پساب فاضالب 
موارد مصرف فراوانی دارد که می تواند جایگزین آب های زیرزمینی شود و تا حد 

فراوان در حفظ منابع آبی مختلف تاثیرگذار باشد.
وی افزود: کمبود آب های سطحی و زیر زمینی توسعه پایدار در جهان را مورد 
تهدید قرار داده است، هدف متخصصان از توسعه و مدیریت پایدار منابع آب، تامین 
قابل اطمینان و صحیح نیازهای آبی نسل های حال و آینده می باشد، به نحوی که 
امروز در کشورهای پیشرفته نوع مصرف با کیفیت آب متناسب است بدین معنا که 
آب آشامیدنی که نیازمند کیفیت باال است از منابع با کیفیت باال تامین می شود اما 
برای دیگر مصارف اعم از کشاورزی، صنعت و مصارف شهری از منابعی با کیفیت 

پایین تر استفاده می شود.
کاکاوند به اهداف استفاده مجدد از فاضالب در صنایع اشاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: استفاده مجدد از فاضالب ها در صنعت با دو هدف کلی امکان بازچرخش آنها 
در واحدهای صنعتی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست برنامه ریزی می شود، صنایع 
شیمیایی، نفت، پتروشیمی، نیروگاه نساجی و فوالد و .... در زمره صنایعی هستند که 

امکان برگشت پسابهای تصفیه شده جهت مصارف مختلف در آن ها وجود دارد.
این مقام مسئول از جمله عوامل تاثیر گذار در کسری آب استان را کاهش 
و تغییر الگوی بارش و برداشت بی رویه از منابع آبی عنوان نمود و اظهار داشت: 
محدودیت های کمی منبع آب های سطحی و زیر زمینی، بحران فزاینده آب را به 
دنبال داشته است که بهترین راهکار برای مقابله با این بحران، ایجاد و توسعه الگوی 
جدید برای مدیریت صحیح منابع آب می باشد یکی از این راهکارها بهره گیری 
از پساب فاضالب به عنوان منبع غیر متعارف است، این رویکرد عالوه بر کاهش 
برداشت از منابع متعارف، کمک شایانی به دفع صحیح فاضالب می کند و تهدید 

آلودگی را به فرصت بهره مندی از منابع جدید تبدیل می نماید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از آمادگی این شرکت جهت 
تامین پساب مورد نیاز صنایع خبر داد و گفت: میزان تولید پساب شهر کرمانشاه در 
حال حاضر ٧۰۰ لیتر در ثانیه می باشد که این میزان قطعا با اجرای مدول دوم تصفیه 

خانه فاضالب شهر به ۱٤۰۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.

  ایالم_رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم 
گفت: تاکنون ٨۰۱ هزار و ٨۶۰ دوز واکسن کرونا در 

استان ایالم تزریق شده است.
؛ محمد کریمیان عصر شنبه در جلسه ستاد کرونا 
در ایالم اظهار کرد: تعداد کل واکسیناسیون انجام شده 

تعداد ٨۰۱ هزار و ٨۶۰ دوز است.
انجام شده  اول  نوبت  واکسیناسیون  افزود:  وی 
تعداد ٤۱۵ هزار و ۵۹ دوز بوده که این میزان ۰٧.٨٧ 

درصد جمعیت استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم اضافه 
هزار  انجام شده ۳۵٤  دوم  نوبت  واکسیناسیون  کرد: 
و ٧۱۰ دوز بوده که این میزان ٧٤.۹ درصد جمعیت 

استان بوده است.
وی ادامه داد: واکسیناسیون نوبت سوم انجام شده 

۳۲ هزار و ۱۰۰ دوز بوده است.
کریمیان بیان داشت: میزان پوشش واکسیناسیون 

جمعیت ۱۲ تا ۱٨ سال نوبت اول در استان ٤٧ هزار 
همین  پوشش  میزان  و  درصد   ۹۲.۶ با  دوز   ٨٧۶ و 
جمعیت در تزریق دوز دوم تعداد ۳٨ هزار و ٧٤۵ دوز 

با ٧٤.۹ درصد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم عنوان 
کرد: خوشبختانه در حال حاضر شرایط کشور و استان 
به لحاظ بیماری کرونا پایدار است و روند افزایشی قابل 

توجهی دیده نمی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

 ۸۰1 هزار دوز واکسن کرونا در استان ایالم تزریق شد

به دنبال راه اندازي سرویس خدمات 
در  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
سامانه یکپارچه » پنجره واحد خدمات  » 
به عنوان اولین شرکت در وزارت نیرو ، آزرم 
دهستاني ، مدیرکل دفتر فناوري و اطالعات 
، امنیت فضاي مجازي و آمار وزارت نیرو با 
ارسال تقدیر نامه اي از این اقدام دفتر توسعه 
الکترونیک  و فن آوري اطالعات و توسعه 

این شرکت قدرداني نمود
به گزارش روابط عمومي شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزي ، وزارت نیرو به 
منظور یکپارچه سازي ارائه خدمات شرکت 
عدم  همچنین  و  خود  مجموعه  زیر  هاي 
هاي  سایت  و  ها  سامانه  به  مردم  مراجعه 
اندازي  راه  به  اقدام   ، خدمات  ارائه  متعدد 
» پنجره واحد خدمات  » نمود تا شرکت 
هاي زیر مجموعه خود  فقط از این طریق 
خدمات خود را در حوزه هاي آب و برق و 

آب و فاضالب به مردم ارائه دهند.
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
به عنوان پایلوت در وزارت نیرو ،  به عنوان 
اولین شرکتي مي باشد که این سرویس را 

راه اندازي نموده است.

تقدیر وزارت نیرو از دفترتوسعه فناوري اطالعات و توسعه الکترونیک 
شرکت آبفای استان مرکزي

مدیلرکل اسلتاندارد ایلالم گفت: 
مسلتقر  گملرک  فعالیللت  بله  توجله 
در ملرز مهللران و صللادرات روزانله 
صدها تن کاال، نماینللدگی اسلتانلدارد 
شهرسلتان مهران واقع در پایانه مرزی 
از  آزمایشلگاهی  کاربلری  بلا  گملرک 
اسلت و  برخلوردار  ای  ویلژه  اهمیلت 
اقداماتی از قبیل تعییللن ماهیللت کاال 

و ارایله خدمللات مشلاوره ای را انجلام 
ملی دهد.مهنلاز همتی«اظهار داشلت: 
یکلی از وظایف اصلی سلازمان ملللی 
استلاندارد نظلارت بر کیفیلت کاالهای 
صللادراتی و وارداتلی اسلت کله ایلن 
مهلم در ملرز بیلن الملللی مهلران بله 

صلورت ویلژه ملورد توجه اسلت.
افلزود: طلی سلال جلاری   وی 

تعلداد یلک هلزار و ۱٤۶ فقلره آزمون 
اداره  آزمایشلگاه  در  ماهیلت  تعییلن 
اسلتاندارد و تحقیقات شهرستان مرزی 
مهلران انجلام شلده کله بیشلترین آن 
مربلوط بله آهلک و کربنلات سلدیم 

. ست ا
بلا  ایلالم  اسلتاندارد  مدیلرکل 
بیلان اینکله از ابتلدای سلال تلا کنون 

بلرای یلک هلزار و ۱۵۹ فقلره پرونده 
صادراتلی، مجلوز صلادر شلده اسلت، 
سلنگ های  سلاخت:  نشلان  خاطلر 
آهلن،  سلنگ  کاشلی،  سلاختمانی، 
قطعلات  و  شلیمیایی  ملواد  میلگلرد، 
یدکلی خلودرو کاالهلای صلادر شلده 
تحلت نظلارت و کنتلرل کیفلی ایلن 

گیرنلد. ملی  قلرار  اداره کل 

مدیرکل استاندارد ایالم خبر داد:

انجام آزمون تعیین ماهیت کاال در مهران

استاندار سمنان گفت: پارک موزه 
استان،  مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  و 
قابلیت ارتقاء شاخص های گردشگری 

مذهبی در استان سمنان را دارد.
 سید محمد رضا هاشمی، استاندار 
سمنان روز شنبه ٤ دی ۱٤۰۰ در جلسه 
نشر  و  آثار  حفظ  هماهنگی  شورای 
ضمن  استان  مقدس  دفاع  ارزشهای 
تاکید بر برگزاری با شکوه مراسم های 

بزرگداشت روز ۹ دی و سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، یاد و خاطره سپهبد 
گرامی  را  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
در  بتوانیم  ما  انشاهلل  گفت:  و  داشته 
روش و منش زندگی شخصی، اجتماعی 
و امور کاری، مکتب حاج قاسم سلیمانی 
به  و  دهیم  قرار  خود  کار  سرلوحه  را 
صورت جهادی و میدانی به گره گشایی 

از مشکالت مردم بپردازیم.

وی افزود: شهید دریادار همتی از 
است  سمنان  استان  و  شهر  افتخارات 
شهید  این  بزرگداشت  برنامه  باید  که 
ممکن  شکل  بهترین  به  نیز  واالمقام 
کرد:  نشان  خاطر  شود.هاشمی  برگزار 
در  مطلوبی  وضعیت  اینکه  به  توجه  با 
بحث مدیریت بیماری کرونا در کشور 
و استان حاکم شده، ضرورت دارد تا در 
برگزاری این برنامه ها تدبیر الزم برای 

رعایت  طریق  از  مردم  سالمت  حفظ 
شود  اندیشیده  بهداشتی  های  پروتکل 
پاسداری  جامعه  سالمت  از  بتوانیم  تا 
کرده و آن را حفظ کنیم. استاندار سمنان 
تاکید کرد: حضور در بین خانواده معظم 
و معزز شهدا و سرکشی از این عزیزان 
به صورت ویژه و جدی در دستور کار 
و برنامه ها قرار داشته باشد.وی با بیان 
اینکه اقدامات بسیار خوبی در خصوص 
پارک موزه دفاع مقدس استان تاکنون 
وظایف  از  کرد:  تصریح  شده،  انجام 
ماست تا در راستای حفظ ارزشهای دفاع 
مقدس و همچنین نشر و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت گام برداریم.
اینکه  بر  تاکید  با  استاندار سمنان 
استان سمنان، زیبنده این پارک موزه دفاع 
مقدس است، اظهار داشت: بیش از ۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار از محل سفر آیت اهلل 
رئیسی، ریاست محترم جمهوری به استان 
برای پارک موزه دفاع مقدس پیش بینی 
تا دستگاه های  دارد  شده که ضرورت 
متولی امر به همراه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان در جهت تخصیص 
این اعتبار به منظور تکمیل و بهره برداری 
از این  مجموعه فاخر، اقدامات الزم را در 

دستور کار قرار دهند

در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان عنوان شد :

استاندار سمنان: پارک موزه دفاع مقدس استان، قابلیت گردشگری مذهبی را دارد

نشست تخصصی با موضوع فرونشست زمین با حضور 
کمیته تخصصی فرونشست اداره کل نوسازی مدارس استان 
اصفهان و مهندسین واحد نظارت این اداره کل برگزار شد.

در این نشست تخصصی دکتر بهرام نادی عضو هیات 
آباد پیرامون فرونشست  علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف 

زمین و چالش ها و راهکارهای آن سخنرانی کرد.
در ادامه مهندس مجید نسیمی_ معاون فنی اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان در این نشست، اظهار کرد: 
پدیده فرونشست به دالیل متعددی اتفاق افتاده و همه ما به 
دلیل عدم رعایت الگوی صحیح مصرف به نوعی در این قضیه 

مقصر هستیم و امروز شاهد بحران فرونشست می باشیم.
کل  اداره  سرپرست  دستور  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نوسازی مدارس استان جلساتی برگزار و کمیته تخصصی 
تشکیل شد، گفت: یک سال و نیم بود که مدارس تعطیل 
بودند، اما از امسال قرار شد مدارس فعالیت حضوری خود را 
آغاز کنند و باید بازبینی می شدند، این درحالی بود که رسانه ای 

شدن فرونشست در اصفهان، حساسیت هایی ایجاد کرد.
معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس استان با یادآوری 
اینکه از قبل هم مکاتباتی در مورد آثار فرونشست و ترک ها در 
ساختمان ها و محوطه  مدارس داشتیم، گفت: این فعالیت ها بیشتر 

شد، در این راستا اولین نیاز، آموزش همکارانمان بود تا وقتی اعالم 
نیازی برای بازدید از مدارس می شود بتوانند  علت مشکالت و 
آسیب ها را تشخیص دهند، در عین حال که در بازدید اولیه ناظر 
و همکار ما بتواند موضوع را مدیریت کرده و نگرانی برای عوامل 
آموزش و پرورش ایجاد نکند.وی همچنین از برنامه ای برای 
آموزش مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش خبر داد و تأکید 
کرد: برای پیشگیری از فرونشست کار خاصی از دست ما بر 
نمی آید، اما می توانیم  از االن شروع کنیم و الگوی مصرف 
خود را تغییر دهیم. در بعد فنی هم اقداماتی باید انجام شود 

که در دست اقدام می باشد.

برگزاری نشست تخصصی فرونشست از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1915- دوشنبه 6 دی 1400 مقا
پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت بیست و ششم(

مسئولیت سنگین در زنجیره توزیع
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.، ۲۰۰۸(. 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 ۲۰۰۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
٧۰۰ 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 ٧۶۰،۰۰۰ آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن ۴۴ 
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 ۲۰۰۸، حتی اپل، شرکتی که طی 
٥ 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، ۲۰۰۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به ۴S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲۰11 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 1۶ تا ۲۴ 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.

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

مسئولیت سنگین در زنجیره توزیع
کننده  تولید  از  مالی  احتمال جبران خسارات  مورد  در  شما 
تعجب  به  همچنان  شما  اما  اید،  شده  زده  هیجان  خود  نردبان 
)البته به طور کلی فرضیه( که آیا دکترین مسئولیت محکم است 
در  که  دیگر  کارهای  و  مورد همه ی کسب  در  است.  منصفانه 
فرایند گرفتن محصول از تولید کننده به کاربر به کار رفته اند، به 
خصوص آنچه که در واقع نقصی را ایجاد کرد که همه ی مشکالت 
را به وجود آورد؟ آیا آموزه مسئولیت سختگیرانه آنها را از هرگونه 
مسئولیت در این مورد از بین می برد؟ در واقع نه، وکیل شما به 
شما اطمینان می دهد. مفهوم مسئولیت محرمانه نه تنها زمینه 
های کاربردی بیشتری را برای سوء استفاده از تولید کننده فراهم 
می کند، بلکه از حق شما برای پیشبرد ادعاهایی علیه اعضای 
زنجیره توزیع سازنده پشتیبانی می کند )فصل ۹ بازاریابی: ارائه 
ارزش برای مشتریان( )Cheesman، ۲۰۰۶(. یکی از دالیلی 
که او اشاره می کند این است که چرا پرونده های محرمانه علیه 
شرکت هایی که چنین محصوالت »غیر منطقی خطرناک« را به 
عنوان نردبان )و یا حتی آنها را به کارگاه های فروش( فروش می 
کنند، بین سال های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۱ به ۱۰۰ بار افزایش یافت )به 

مجموع ۲۰۵ میلیارد دالر ، ۲۰۰۶(
اکنون می توان گفت که وکیل شما نردبان معیوب خود را 
به یک آزمایشگاه قانونی اختصاص داده است تا دقیقا مشخص 
افتادن آن شد و شما سقوط کردید.  شود که چه چیزی موجب 
همانطور که معلوم است، سرنخ به این مشکل، پچ کوچک زنگ 
است که قیمت شما را برای نردبان پرداخت می کند زمانی که 
شما آن را خریداری کرد. نردبان، آزمایشگاه را به پایان رسانده 
بود، تا حدودی در نزدیکی نیتروژن مایع بود، که می تواند فلزات 
 ،Baker & Lee( مختلف، از جمله آلومینیوم را آسیب برساند
اندازه کافی، تحقیقات بیشتر نشان می دهد  ۱۹۹۳(. مطمئنا به 
که کل حمل و نقل نردبان در حدود دو سال در یک انبار نردبان 
›N’ در کنار یک موجودی از کود مایع مبتنی بر نیتروژن ذخیره 
شده است. وکیل شما به شما توصیه می کند که عالوه بر پرونده 
سختگیرانه ای که علیه سازنده نردبان دارید، یک پرونده سنگین 
در برابر خرده فروش که از آن خریداری کرده اید، برخوردار است.

شکل ۱۶.٤ »غفلت در برابر مسئولیت شدید« یک مرور کلی 
ساده از تفاوت بین سهل انگاری و مسئولیت سختگیرانه به عنوان 

زمینه ای برای ادعای محصول-مسئولیت می دهد.

شکل ۱۶.٤ بی توجهی در مقابل مسئولیت شدید

مبانی نقض ضمانت
عالوه بر این، وکیل خود را اضافه می کند، در تعیین مسئولیت 
برای جراحت شما، یکی دیگر از موارد مهم است. آیا مدیر بخش 
در نردبان ›N’ چیز به شما اطمینان داد که نردبان از وزن سه 
صد پوند در هر راننده حمایت می کند؟ عموی شما از ظرفیت وزن 
نردبان خواسته بود، زیرا می دانست که کار بامبوسی به معنای 
قرار دادن بسته های سنگین زینتی در داربست است. یک نردبان 
که دارای ۳۰۰ پوند در هر ردیف است، نوعی IA نردبان اضافی 
سنگین است که مناسب برای کارهایی مانند سقف و ساخت و ساز 
است. با این حال، طبق آزمایشگاه، ساخت نردبان شما یک نردبان 
تجاری متوسط   تجاری نوع II است که برای وظایف سبک وزن تر 
ساخته شده است )Guide٤Home، ۲۰۰٨(. مدیر نردبانهای 
نردبان، وکیل خود را توضیح میدهد، ممکن است مجاز به نقض 
ضمانت باشد، اما زمینههای دیگری برای نگهداری خردهفروشی 

مسئول در مورد پرونده محصول شما وجود دارد.

انواع ضمانت نامه ها
گارانتی یک تضمین است که محصول مطابق با استانداردهای 
خاصی از عملکرد است. در ایاالت متحده، ضمانت نامه ها توسط 
یک قانون تجاری یکسان )UCC( ایجاد می شود که یک سیستم 
مقررات است که برای ایجاد معامالت تجاری در تمامی پنجاه کشور 
در نظر گرفته شده است. تحت UCC یک ضمانت بر اساس 
قانون قرارداد است و به عنوان یک وعده قانونی است. اگر این 
وعده داده شده - وعده این است که یک محصول با استانداردهای 
خاصی از عملکرد سازگار باشد، خریدار ممکن است ادعای مسئولیت 

محصول را علیه فروشنده یا سازنده وعده داده باشد.
ضمانت اکسپرس

یک ضمانت نامه اکسپرس هنگامی ایجاد می شود که یک 
فروشنده تأیید کند که یک محصول با استانداردهای خاصی از 
کیفیت، شرح، عملکرد یا شرایط مطابقت دارد. فروشنده می تواند 

در هر یک از سه روش ضمانت نامه اکسپرس را صادر کند:
• با توصیف محصول

• با وعده واقعی در مورد محصول
• با ارائه یک مدل یا نمونه از محصول

فروشندگان موظف به ارائه ضمانت نامه های اشکال نیستند. 
وقتی آنها آنها را انجام می دهند، معموال از طریق تبلیغات، کاتالوگ 
ها و غیره ساخته می شوند، اما نیازی به نوشتن نیست؛ آنها می 
توانند از رفتار فروشنده از دهان و یا حتی به این نتیجه برسند. 

آنها معتبر هستند حتی اگر به اشتباه ساخته شده اند.

ضمانتهای ذاتی

دو نوع ضمانت ضمنی وجود دارد یعنی ضمانت هایی که به 
صورت خودکار از معامالت خارج می شوند:

معتقد  فروشنده  بودن،  تجاری  تهیه ضمانت ضمانت  در   •
است که محصول منطقی مناسب برای استفاده عادی است. برای 
مثال، در فروش نردبان، نردبان نردبان تایید می کند که هر وعده 
هایی که در بسته بندی آن مطابقت دارد، مطابق با استانداردهای 

متوسط   کیفیت است و باید برای سایر کاربران قابل قبول باشد.
• یک ضمانت ضمنی از تناسب اندام برای یک هدف خاص 
تایید می کند که محصول مناسب برای برخی از استفاده خاص 
است. مثال بیایید بگوییم که شما از مدیر در نردبان ›N’ خواسته 
اید که آیا نردبان که در ذهن داشتید مناسب برای نگهداری یک 
بستر داربست برای نقاشی خانه بودید؟ اگر مدیر به شما اطمینان 
داد که این کار را کرده است، او یک ضمانت ضمنی از تناسب 

برای یک هدف خاص ایجاد کرده است.
جدول ۱۶.۳ »چه وعده های ضمانت« یک مروری کامل 
تر از انواع مختلف ضمانت ها را ارائه می دهد، از جمله توضیحات 
از  توسط هر یک  است  و مفصل وعده هایی که ممکن  بیشتر 

آنها بوجود آید.
چه نوع ضمانتی را هنگام خرید نردبان خود دریافت کردید؟ 
به طور طبیعی، شما ضمانتهای نامعتبر از قابلیت فروش را دریافت 
کردید که از معامله شما با چیزهای نردبان نزدیده شده است. شما 
همچنین ضمانت ضمنی از تناسب اندام برای یک هدف خاص 
دریافت کردید )که نردبان یک پلت فرم داربست را نگه دارید( و 
یک ضمانت نامه اکسپرس )که وزن آن به ترتیب ۳۰۰ پوند در 

هر رانندگی است(.
آیا در مورد نقض ضمانتنامه موردی برای مسئولیت محصول 
دارید؟ مسلما، وکیل شما، نردبان N ‘چیز می گوید ضمانت ضمانت 
تجاری بودن نقض شده است، زیرا شما یک نردبان با نقص )آسیب 
برای  آن  نابود کردن  باعث  که  رساند  فروش می  به  خوردگی( 
استفاده عادی شده است. همچنین ممکن است که خرده فروش 
یک ضمانت اشکال را نقض کند - اطمینان مدیر که نردبان وزن 
خود را به میزان سه صد پوند در هر زاویه تحویل می دهد. اوال، 
دادگاه می خواهد بداند که آیا این ضمانت نامه بیانگر یک عامل 
کمک کننده است - نه لزوما عامل اصلی - در تصمیم شما برای 
خرید نردبان. اگر نه، احتماال نمیتوانید برای نقض ضمانت نامه 

اکسپرس تجدید نظر کنید.
دوم، مسئله پیچیده ای از این که آیا این ضمانت بیان معادل 
با اطمینان است که نردبان می تواند برای چنین کاری به عنوان 
سقف استفاده می شود وجود دارد. ظاهرا عموی شما فکر می کرد 
که این کار را کرد، اما این موضوع به وکیل شما مربوط می شود 
و دادگاه تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر، همه اینها بستگی به 

انعطاف پذیری و انصاف سیستم قانونی دارد.

مسئولیت محصول و قانون آژانس
ضمانتنامه  از  را  خود  توضیحات  شما  وکیل  که  هنگامی 
پیچیده است، احساس می کنید  ها و روش های نقض آن ها 
از آخرین سوال بپرسید: چرا نردبان ›N’ چیزها،  مجبور هستید 
یک فروشگاه زنجیره ای از فروشگاه های خرده فروشی، مسئول 
نقض ضمانت نامه توسط یک واحد هستند مدیر در یک محل 
محلی؟ وکیل شما پاسخ می دهد که این مسئله از سوی آژانس 
است که برای شما تعریف می کند به عنوان یک رابطه حقوقی 
بین دو طرف که در آن یک طرف به نمایندگی و تحت کنترل 
یکی دیگر از طرف ها عمل می کند. در رابطه یک عامل اصلی و 
عامل مانند یک نمودار در شکل ۱۶.۵ »روابط آژانس« عامل به 

نمایندگی از مدیر عمل می کند.

شکل ۱۶.۵ ارتباطات آژانس

یک  کند  می  عمل  مشتری  یک  طرف  از  که  وکیل  یک 
مستغالت  و  امالک  کارگزار  یک  که  همانطور  است،  نماینده 
به  که  یا یک شریک  و  خانه  از صاحب  نمایندگی  به  که  است 
نمایندگی از مشارکت اقدام می کند، عمل می کند. شاید شایع 
ترین نوع ارتباطات آژانس، موردی است که در مورد شما وجود 
دارد - فروشنده که از طرف یک خرده فروش عمل می کند. اگر 
این روش قانونی به نظر می رسد آشنا، احتماال به این دلیل است 

که روابط کارفرمایان و کارکنان نیز روابط آژانس است.
قانون آژانس در واقع یک مخلوط از قانون قرارداد و قانون 
جریمه است )Cheesman، ۲۰۰۶(. به عنوان مثال، برای تعیین 
یک نماینده، یک فرد باید توانایی قانونی را برای ایجاد یک قرارداد 
داشته باشد و توافقات آژانس باید به طور کلی با چهار عنصر یک 
ایم،  این فصل بحث کرده  قبلی  در بخش  ما  معتبر که  قرارداد 
برخورد کنیم. . همانطور که مشاهده کردیم، یک نماینده )مانند 
مدیر بخش در محل نردبان محلی شما( می تواند مدعی باشد 
که او برای چنین مواردی به عنوان نقض ضمانت عمل می کند. 
همین امر در مورد مدیر انبار که نردبان خود را در کنار یک کود 
کود حاوی مایع نیتروژنی ذخیره می کند درست است. اقدام به 
نمایندگی از نردبان ›N’ چیزهایی، او را در معرض این شرکت 

برای مسئولیت در غفلت.

خسارت به دنبال
بنابراین، بهترین مسیر شما چیست؟ شما می توانید هر دو 
سازنده و خرده فروش را شکایت کنید، اما به منظور ساده سازی، 
وکیل شما فقط یک کپی محرمانه علیه سازنده، که موافقت کرده 
است به خارج از دادگاه و پرداخت خسارت پرداخت، فایل ها را 
بارگذاری می کند. تولید کننده متعاقبا سواالتی را درباره چیزهای 
نردبان »N« مطرح می کند که شایستگی خرده فروشی و نقض 
ضمانت را موجب آسیب های شما می شود. هیئت منصفه موافقت 
می کند که اقدامات خرده فروشان علت نزدیک بودن آسیب و 
سفارشات شما بود. نردبان های نردبان برای کمک به صندوق 
خسارت که سازنده موافقت کرده است به شما پرداخت کند. )اقتصاد 

.)۱۹۹۲ ،Commonwealth مهندسی در مقابل

اهداف قانون جریمه
نظام  که  است  ای  وسیله  مهمترین  شده  اعمال  خسارات 
حقوقی با هدف اصلی جرایم جبران خسارت جبران خسارت همراه 

است و یا دقیق تر، بازگرداندن قربانیان به شرایطی است که در 
صورتی که جراحت آنها هرگز رخ نداده باشد. همانطور که مشاهده 
کردیم، شما خارج از دادگاه شدید، اما تنها پس از وکیل خود را به 
سازنده نردبان از قصد خود برای درخواست خسارت اطالع داده 
بود. به عنوان قربانی نقض، شما ممکن است به دنبال دو نوع از 

.)۲۰۰۹ ،.Kubasek، et al( خسارات عمده

آسیب های جبران خساره
شایع ترین نوع آسیب های مورد نیاز شاکیان، خسارات جبران 
خساره، پاداش های پولی است که هدف اصلی از اقدام قانونی 
خسارت  معیارهای  از  بعضی  است.  بشر  حقوق  نقض  موارد  در 
جبرانناپذیری نسبت به دیگران نسبت به دیگران آسانتر است - 
مثال هزینههایی مانند هزینههای پزشکی. به همین ترتیب، اگر 
جراحت شما شما را در کار یا حرفه شما کار کند، دادگاه می تواند 
مبلغی را که شما در زمان ناتوانی شما کسب کرده اید محاسبه 
کنید. چیزهایی پیچیده تر می شوند زمانی که شاکیان ادعا می 
کنند درد و رنج و یا ناراحتی های احساسی )که ممکن است شامل 
اختالل جسمی و روحی در حال حاضر و آینده( باشد. در تصمیم 
گیری اینکه آیا خسارات جبران خساره برای چنین ادعاهایی اعطاء 
شود یا خیر، کار داوران و هیئت های داوری برای استفاده از عقل، 

قضاوت خوب و تجربه عمومی )کتاب قانون، ۲۰۰٨( است.

آسیب های قهرمانانه
خسارات تنبیهی عالوه بر عوارض جبران خساره، به منظور 
جلوگیری از رفتارهای مشابه مشابه در آینده نیز اعطا می شود. 
بعضی از کارشناسان معتقدند خسارات تنبیهی به ویژه برای تخفیف 
تولیدکنندگان از تولید محصوالت ناامن مفید است: اگر خطر آسیب 
مجازات وجود نداشته باشد، آنها معتقدند تولیدکننده ممکن است 
ارزانتر به فروش محصول ناامن و جبران مصرف کنندگان مجروح 
نسبت به ایجاد یک محصول ایمن بپردازد. برای تعیین اینکه آیا 
خسارات تنبیهی مورد نیاز است، دادگاه معموال »میزان قابل قبول 
رفتار متهم را در نظر می گیرد« یعنی اینکه میزان اعمال متهمان 
 BMW North America v.( آشکار یا ناعادالنه است

.)۲۰۰۹ ،.Kubasek ، et al ۱۹۹۶؛ ،Gore

اهداف قانون قرارداد
موارد  در  نوع خسارت  همان  اساسا  که  باشید  داشته  توجه 
مربوط به قانون قرارداد موجود است که قبال آن را مورد بحث 
قرار دادیم. در قانون قرارداد، هدف تحمیل خسارت های مالی، 
اصالح اشتباه در انجام یک قرارداد است. خسارت جبران خساره 
توسط طرف حزبی که قرارداد را نقض کرده است، جبران خسارات 
ناشی از حادثه ناخوشایند می شود. همانطور که در قانون جریمه، 
به عبارت دیگر، جبران خسارت جبران خساره برای بازگرداندن 
قربانی )حزب ناپایدار( به شرایطی است که او )یا آن( در بود اگر 
قرارداد نقض شده است. از آنجا که هر یک از طرفین وارد معامله 
قراردادی شده اند تا برخی از مزایای آن را بدست آورند، هدف از 
جبران خساره، بازگرداندن »مزایای معامله« به حزب ناپدید شده 

.)۲۰۰۶ ،Cheesman( است
نقض  برای  مجازات  تخفیف  از  معمول  طور  به  ها  دادگاه 
قرارداد برخوردار نیستند. با این حال، ممکن است در نظر گرفته 
شود که نقض قرارداد با نوعی نقض قصدی عمدی همراه است، 
 ،Cheesman( مانند تقلب یا عدم قاطعانه در اجرای قرارداد
۲۰۰۶(. هدف از خسارت های تنبیهی این است که مجازات احضار 
کردن حزب، جلوگیری از رفتار مشابه در آینده و نمونه ای برای 

دیگر طرفین قرارداد قانونی باشد.
همانطور که می بینید از شکل ۱۶.۶ »روش های نقض حقوق 
بشر«، دو نوع نقض قرارداد وجود دارد. نقص جزئی هنگامی رخ 
می دهد که حزب شکست خورده به سطح قابل مالحظه ای دست 
یابد - یعنی تقریبا تمام شرایط قرارداد تکمیل شده است. در صورت 
نقض جزئی، حزب ناپایدار ممکن است به دنبال خسارت باشد. 
افتد زمانی که یک طرف عملکرد  اتفاق می  شکست یک ماده 
بین  از  را  ارزش قرارداد  انجام می دهد که  را  تر  پایین  عملکرد 
می برد. در چنین مواردی، حزب ناپایدار ممکن است به دنبال لغو 
قرارداد و جبران خسارت برای جبران هرگونه پرداختی به حزب 

.)۲۰۰۶ ،Cheesman( نقض شود

شکل ۱۶.۶ رفع نقص

گیرنده های کلیدی
• مسئولیت محصول ادعا می شود که آسیب به علت محصول 
معیوب رنج می برد. در چنین مواردی، سه دلیل برای پیگیری ادعا 
و درخواست خسارت وجود دارد )یعنی سه »نظریه های بازیابی«(: 
غفلت، مسئولیت محرمانه و نقض ضمانت. اکثر شاکیان به عنوان 

بسیاری از این سه زمینه به عنوان ممکن است استفاده کنید.
• در یک پرونده مربوط به مسئولیت محصول، سهل انگاری 

سازنده می تواند سه شکل متفاوت داشته باشد:
مسئول  است  ممکن  سازنده  هشدار  به  حرمت  هتک   .۱
بدون هشدار،  باید دانست( که  )یا  اگر شرکت می دانست  باشد 
پیش  قابل  منطقی  استفاده  هر  در  یا  عادی  استفاده  در  نردبان 

بینی خطرناک است.
۲. طراحی غفلت. یک محصول معیوب است اگر، علی رغم 
هر هشدار، خطر آسیب بیشتر از انجام آن کاری است که برای 

انجام آن انجام می شود مفید است.

۳. بی توجهی به خودی خود. سازنده ممکن است مسئول باشد 
اگر نردبان نتواند استانداردهای قانونی را رعایت کند.

• محکومیت های شدید مسئولیت شامل اقداماتی است که 
به لحاظ ذاتی خطرناک هستند و برای هر شخص می تواند بدون 
توجه به اینکه چقدر دقت آنها را انجام می دهد، مسئول باشد. تحت 
آموزه مسئولیت محرمانه در جریمه، شاکی نباید سهل انگاری در 
بخش تولید کننده را اثبات کند، همچنین مهم نیست که چه مقدار 
از طرف سازنده برای جلوگیری از نقص ها مورد توجه قرار گرفته 
است. دکترین مسئولیت سختی بر دو نتیجه قانونی قرار می گیرد:

و  بینی  پیش  اقدامات  با  را  خود  تواند  می  کننده  تولید   .۱
اما  از ویژگی های محصول خطرناک محافظت کند،  جلوگیری 

عموم مردم نمی توانند آن را حفظ کنند.
۲. تولید کننده می تواند خود را با خرید بیمه و انتقال هزینه 
کند؛  محافظت  محصول  باالتر  های  قیمت  قالب  در  مردم  به 
مصرف کننده چنین محافظتی ندارد سازنده تحت نظارت مسئولیت 
سختگیرانه برای هر گونه آسیبی است که به فرد از استفاده از 
محصول مسئول است، به ویژه اگر آن را در طول فرآیند گرفتن 
محصول از سازنده به کاربر معیوب شده است. مفهوم مسئولیت 
سختگیرانه نیز از حق شاکی برای پیگیری ادعاهایی علیه اعضای 

زنجیره توزیع تولید کننده حمایت می کند.
۳. نقض یک ضمانت - تضمین اینکه محصول مطابق با 
مورد  در  بهبودی  زمینه  است،  عملکرد  از  خاصی  استانداردهای 
اکسپرس  نامه  ضمانت  یک  است.  محصول  به  مربوط  پرونده 
یک  که  کند  تأیید  فروشنده  یک  که  شود  می  ایجاد  هنگامی 
محصول با استانداردهای خاصی از کیفیت، شرح، عملکرد یا شرایط 
مطابقت دارد. یک ضمانت ضمنی به طور خودکار از یک معامله 
بوجود می آید و یکی از دو فرم دارد: )۱( ضمانت ضمانت تجاری 
)که بیان می کند که محصول مناسب برای استفاده عادی است( 
و )۲( ضمانت ضمنی از تناسب برای یک هدف خاص )که بیان 
می کند که محصول مناسب برای برخی از استفاده خاص است(.

٤. آژانس یک رابطه حقوقی بین دو طرف است که در آن یک 
طرف به نمایندگی و تحت کنترل یک طرف دیگر عمل می کند. 
در یک رابطه عامل اصلی، نماینده به نمایندگی از مدیر عمل می 

کند. روابط کارفرما-کارمند نیز روابط نمایندگی است.
۵. هدف اصلی قانون جریمه بازگرداندن قربانی به شرایطی 
است که او تا به حال آسیب دیده است هرگز رخ نداده است. به 
همین ترتیب، هدف اصلی قانون قرارداد، بازگرداندن حزب ناپذیر 
به شرایطی است که وی در آن بوده است، اگر قرارداد نقض نشده 
باشد. برای رسیدن به این اهداف، نظام حقوقی به عنوان خسارت 
جبران خسارت مالی تعیین می شود. یکی دیگر از انواع پاداش 
های پولی، خسارات مجازات، در نظر دارد مجازات، جلوگیری از 

رفتارهای مشابه مشابه در آینده، و یا برای مثال.

۱۶.۵ بعضی اصول قانون عمومی

اهداف یادگیری
تفاوت بین قانون خصوصی و قانون عمومی را توضیح دهید.

۲. قانون قانونی را تعریف کنید و نمونه هایی از قوانین قانونی 
را در سطوح مختلف حکومتی ارائه دهید.

چرا  که  دهید  نشان  و  دهید  توضیح  را  خارجی  اثرات   .۳
مالیات به عنوان وسیله ای برای رسیدگی به آنها مورد استفاده 

قرار می گیرد.
٤. ایده شکست بازار و اصل بهره وری را به عنوان پایه ای 

از قانون مورد بحث قرار دهید.
۵. قوانین اداری را تعریف کنید و در مورد نقش آژانس های 

اداری فدرال در ایجاد و اجرای قوانین اداری بحث کنید.
۶. تعریف قانون حقوقی و توضیح مفاهیم پیشین و بررسی 

قضایی.
هر دو قانون جریمه و قانون قرارداد به دامنه وسیع تر قانون 
خصوصی می رسد که با روابط خصوصی بین افراد و سازمان ها 
روبرو است. البته، البته، انواع مختلفی از قانون وجود دارد که با 
روابط دولت با افراد خصوصی و سایر نهادهای خصوصی، از جمله 
کسب و کار، ارتباط دارد. این منطقه حقوق عمومی است که به 

:)۲۰۰۹ ،Kubasek( سه دسته کلی تقسیم می شود
• قانون کیفری، که ما قبال آن را معرفی کرده ایم، رفتار 

غیرقانونی را ممنوع و مجازات می کنیم.
قانونی  اساسی  اصول  و  قوانین  به  مربوط  اساسی  قانون   •

مطرح شده توسط قانون اساسی ایاالت متحده است.
• قانون اداری اشاره به مقررات و مقررات مربوط به فعالیت 
های برخی از اقالم قانونی شناخته شده به عنوان ادارات اداری 
اداری  اداری و قوانین  ادارات  بعد درباره  بعدا در فصل  است. ما 

صحبت خواهیم کرد.
قانون عمومی بدیهی است که تأثیرات عمده ای بر فعالیت 
های افراد و کسب و کار در ایاالت متحده دارد و در بخش بعد ما 
درباره ماهیت این تاثیر و دالیل اینکه چرا بسیاری از فعالیت های 
خصوصی تحت قوانین و اصول قرار می گیرند بحث می شود از 
قانون عمومی همانند اکثر حوزه های قانون، قانون عمومی، یک 
زمینه بسیار پیچیده مطالعه است و برای کنترل همه چیز، ما با 
تمرکز بر سه مسئله حقوقی کمتر از زرق و برق، به دنبال کشف 
این حوزه خواهیم بود: چرا مخلوط کردن سیگار علیه قانون است، 
چرا سیگار هزینه می کند و چرا کسب و کار سیگار کشیدن را در 

محل کار ممنوع می کند.

چرا سیگار کشیدن علیه قانون است
پس از فروختن Stratford Inn در سال ۱۹۹۱، جورج 
مک گاورن، سناتور سابق، نتوانست در سال ۲۰۰٤ در مورد قانون 
هوای داخل کانکتیکات نگرانی داشته باشد، که ممنوعیت سیگار 
را   )۲۰۱۱ ،Spigel( هتل  مانند هتل  هایی  مکان  در  کشیدن 
نادیده گرفت. همانند مقررات مشابه در بسیاری از کشورها، قانون 
کانتیکات در پاسخ به خطرات بهداشت دود ثانویه در محیط های 
بسته )حدود سه هزار نفر از افراد غیر سیگاری از هر سرطان ریه 

ریه دچار مرگ می شوند( اعمال شد.
جالب توجه است، در مدت کوتاهی پس از آن که قوانین ضد 
اخاذی جدید در ایالت های ایاالت متحده به اجرا در آمد، مقامات 
در کانکتیکات پدیده ای کنجکاوی را متوجه شدند: بسته بندی 

جدول ۱۶.۳ چه وعده هایی را وعده می دهد

Type of Warranty
Means by Which the Warranty 
May Be Created

Promises Entailed by the 
Warranty

Express warranty

Seller confirms that product con-
forms to the following:

•	 All statements of fact or 
promise made about it

•	 Any description of it

•	 Any model or sample of it

Product meets certain standards 
of quality, description, 
performance, or condition

Implied warranty of 
merchantability Law implies certain promises

Product:

•	 Is fit for ordinary purposes 
for which it’s used

•	 Is adequately contained, 
packaged, and labeled

•	 Is of an even kind, quality, 
and quantity within each 
unit

•	 Conforms to any promise 
or statement of fact made 
on container or label

•	 Passes without objection 
in the trade

•	 Meets a fair, average, or 
middle range of quality

Implied warranty 
of fitness for a 
particular purpose

Law implies certain promises

Product is fit for the purpose for 
which the buyer acquires it if

•	 Seller has reason to know 
the particular purpose for 
which it will be used

•	 Seller makes a statement 
that it will serve that 
purpose

•	 Buyer relies on seller’s 
statement and purchases 
it
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.۳۶۶ ،)۲۰۰۶ ،River Saddle Upper، NJ: Education of Pearson( .ویرایش
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۲3 تکواندوکار جواز حضور در تیم ملی را کسب کردند
زنان در حالی شنبه شب گذشته  تیم ملی تکواندو  اردوی  به  مسابقات ورود 
)چهارم دی ماه( به پایان رسید که ۲۳ هوگوپوش موفق شدند جواز حضور در اردو 

را کسب کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات ورود به اردوی تیم ملی 
تکواندو زنان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲، روز شنبه گذشته 

)چهارم دی ماه( با حضور ٤۶ هوگوپوش در خانه تکواندو برگزار شد.
 این رقابت ها با حضور نفرات اول و دوم مسابقات آزاد کشوری و منتخبین 
کادرفنی، دارندگان مدال طال و نقره مسابقات جام فجر سال ۱٤۰۰، دارندگان مدال 
طال و نقره مسابقات آزاد آسیا سال ۱٤۰۰، مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا سال 
۲۰۲۱، مدال آوران تورنمنت های بین المللی دارای گرید در سال ۱۳۹۹ و منتخبین 

حاضر در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات آزاد جهانی عربستان پیگیری شد.
از سوی سازمان تیم های ملی اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی 

تکواندو زنان به شرح زیر اعالم شده است:
نگار اسماعیلی )اصفهان( - سعیده نصیری )سمنان( - معصومه رنجبر )تهران( 
- مبینا نعمت زاده )تهران( - غزل سلطانی )سمنان( - زهرا وطن دوست )مازندران( 
- ناهید کیانی )تهران( - حدیثه اماره )قزوین( - نسترن ولی زاده )البرز( - فاطمه 
جعفری )قزوین( - زهرا شیدایی )مازندران( - نرگس میرنوراللهی )البرز( - تینا مدانلو 
)مازندران( - کوثر اساسه )کرمانشاه( - یاسمن محمدی )اصفهان( - عالمه پوشیان 
جویباری )مازندران( - کیمیا همتی )البرز( - مهسا کیادلیری )مازندران( - ملیکا 
میرحسینی )تهران( - فاطمه شفیع پور )البرز( - زینب اسماعیلی )البرز( - زینب 

اسدی )همدان( - زهرا کیان )البرز(
هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی است؛ اعظم درستی 

و راضیه آقاجانپور مربیگری تیم را برعهده دارند.

آغاز اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان با سرمربی جدید

سرمربی جدید تیم ملی هندبال نوجوانان ایران منصوب و اردوی تیم ملی 
نوجوانان از ششم دی آغاز خواهد شد.

اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان قرار است از ۶ دی و با حضور سرمربی جدید 
آغاز شود. مجید رحیمی زاده بازیکن اسبق تیم ملی هندبال به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی هندبال نوجوانان ایران منصوب شد. پیش از این هدایت تیم ملی نوجوانان 

به عهده مهدی رهبری بود. 
او  را دارد.  ایران  رحیمی زاده سابقه ۱٨ سال عضویت در تیم ملی هندبال 
همچنین از سال ۱۳۹۰ به جرگه مربیان پیوسته و در حال حاضر سرمربی تیم هندبال 
سپاهان است. رحیمی زاده طی سالهای ۹۲ و ۹۳ مربیگری تیم ملی هندبال جوانان 

را نیز برعهده داشت.
مجید رحیمی زاده از هفته جاری کار خود را آغاز خواهد کرد و اردوی تیم 
ملی هندبال نوجوانان در دو گروه و در تاریخ های ۶ تا ٨ دی ماه و همچنین ۹ تا 

۱۲ دی ماه در تاالر فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد.
دهمین دوره مسابقات نوجوانان آسیا که حکم انتخابی جام جهانی کرواسی 

را دارد از ۲۵ تیر تا ۳ مرداد انجام خواهد شد.

تعویق دوباره در راه است؛
گره کور انتخابات 1۰ فدراسیون  ورزشی

بررسی وضعیت پیرامون انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی حاکی از احتمال باالی 
تعویق انتخابات این فدراسیون ها است که در نهایت ممکن است به تعویق انتخابات 
کمیته ملی المپیک نیز منجر شود. موضعی که قطعا به بالتکلیفی فدراسیون های 

ورزشی دامن خواهد زد.
 بر اساس بند سوم ماده ۱۲ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای 
وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه 
فدراسیون های ورزشی تحت عنوان اعضاء مجمع و شرکت در مجمع عمومی »دبیر 
مجمع باید ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی اعضاء را به مجمع دعوت کند«. 
حال سوال اینجاست که آیا دعوت نامه های مربوط به اعضای مجمع ۱۰ فدراسیون 
ورزشی که طبق اعالم قرار است از تاریخ ۱۱ تا ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار 

شود، ارسال شده است؟
نامزدهای  تایید صالحیت  با  رابطه  در  دیگر  تامل  قابل  و  مهم  بسیار  نکته 
و  نابینایان  ورزش های  فدراسیون های  شامل  ورزشی  فدراسیون   ۱۰ انتخاباتی 
کم بینایان، کوهنوردی، ورزش دانش آموزی، کبدی، تکواندو، بوکس، بسکتبال، شنا، 
تیراندازی و اسکیت است و مشخص نیست به چه علت اطالع رسانی رسمی در 
رابطه با موضوع تایید صالحیت نامزدهای ریاست صورت نگرفته و آیا اساسا تایید 
صالحیت ها مشخص شده یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است چه زمانی برای انتخابات  

فدراسیون ها تعیین شده است؟
بر اساس روند و رویه متداول، اگر سه هفته کاری از زمان ثبت نام نامزدهای 
انتخاباتی بگذرد و دستگاه های نظارتی در طول این مدت پاسخ رسمی ندهند، دستگاه  

اجرایی مربوطه می تواند فرایند را به منزله تایید صالحیت تلقی کند.
حال سوال اینجاست که آیا واقعا بنا بر تعویق انتخابات فدراسیون های ورزشی 
است و به چه علت چنین رویه ای در دستور کار قرار گرفته است؟ پشت پرده ورزش 

چه اتفاقی در حال وقوع است که چنین تصمیماتی در حال شکل گیری است؟
تمامی این مسائل در حالی رخ داده که شائبه های مختلفی در مورد تعویق 
انتخابات  فدراسیون های ورزشی و احتمال حضور وزیر ورزش و جوانان در انتخابات 
کمیته ملی المپیک مطرح می شود و این مسائل همانند یک زنجیر به هم متصل 
هستند و از سوی هیچ مرجع رسمی در تایید و تکذیب این موارد نقل قولی مطرح 

نمی شود.
قابل توجه اینکه دبیر مجمع فدراسیون نابینایان و کم بینایان امروز )یک شنبه 
بیان کرد  این فدراسیون خبر داد و  انتخابات  افتادن  به تعویق  احتمال  از  ۵ دی( 
طی تماسی با وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری انتخابات در ۱۱ دی اعالم 

شد که فعال صبر کنید.

سبقت خطرناک وزنه برداران نوجوان و جوان در دوپینگ!
وزنه برداران رده پایه در سال 
معضل  درگیر  بیشتر  اخیر  های 
فاجعه ای  این  و  شده اند  دوپینگ 
است که فدراسیون نباید به سادگی 

از کنار آن بگذرد.
در  دوپینگ  با  مبارزه  بحث 
بیشتری  حساسیت  ری  نه بردا وز
پیدا کرده است و کوچکترین سهل 

انگاری می تواند باعث از دست رفتن المپیک پاریس شود.  اما نکته مهم ماجرا این 
است در  سالهای اخیر هر دوپینگی که در مسابقات بین المللی مثبت شده مربوط 

به رده سنی نوجوانان و جوانان بوده است.
زمانی که در سال ۹۳، تست دوپینگ چهار وزنه بردار نوجوان در مسابقات 
قهرمانی آسیا ۲۰۱٤ مثبت شد، اتفاق ناگواری برای وزنه برداری ایران قلمداد شد که 
رسما پای دوپینگ به پایه ترین تیم ملی ایران باز شده است. اما شاید کمتر کسی 
تصور می کرد این تازه آغاز ماجرا باشد و در سال های آینده قرار است نوجوانان و 

جوانان بیشتری درگیر دوپینگ شوند.
بعد از سال ۲۰۱٤  که تست چهار نفر همزمان مثبت شد، تاکنون تست سه 
وزنه بردار دیگر در مسابقات بین المللی مثبت شده که دو نفر از آنها از رده نوجوانان 

و یک نفر از رده جوانان  هستند.
مسئله ای که وجود دارد این است چرا وزنه برداران نوجوان و جوان از سن 
کم ترجیح می دهند بجای پاک بودن، با دوپینگ قدرت خود را به نمایش بگذارند 
و فدراسیون تا چه اندازه توانسته وزنه برداران را قانع کند که مدال گرفتن با تقلب 
هیچ ارزشی ندارد؟ رسوخ دوپینگ به رده پایه تیم ملی حاال به هر شکلی که باشد، 
یکی از بدترین اتفاقات برای فدراسیون است که  نباید به سادگی از کنار آن گذشت. 
البته این تهدید متوجه وزنه برداری زنان هم شده و باید جلوی این اتفاق از االن 
گرفته شود تا زنان هم آلوده نشوند و فدراسیون وزنه برداری باید به فکر راه حلی 

باشد تا بیشتر از این نوجوانان و جوانان دختر و پسر ایران آلوده نشوند.

مروری بر رخدادهای فوتبالی در سال ۲۰۲1 میالدی
از شکستن رکورد علی دایی تا اشک  مسی و آگوئرو

سال ۲۰۲۱ میالدی اتفاقات ریز و درشت زیادی در جهان ورزش رخ داد که 
به مرور آن می پردازیم.

مربوط  مشکالت  تمام  وجود  با  که  می رسد  پایان  به  حالی  در   ۲۰۲۱ سال 
به ویروس کرونا، ورزش، به ویژه فوتبال، بازگشتی خیره کننده داشت که در آن 

طرفداران شاهد هیجان و درام زیادی بودند.
بول نیوز فهرستی از تمام رویدادهای مهمی که در یک سال قبل در دنیای 

فوتبال برگزار شد را برای شما آورده است.
ژانویه:

اخراج لمپارد از چلسی
سران باشگاه چلسی بعد از چند هفته ناکامی در کسب نتیجه در لیگ برتر 
انگلیس در نهایت تصمیم به برکناری فرانک لمپارد از هدایت این تیم گرفتند. لمپارد 
که یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ چلسی محسوب می شود، فصل قبل بعد از 
مدتی فعالیت در داربی کانتی به چلسی پیوست و در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر 

روی نیمکت تیم نشست ولی نتوانست هیچ جامی به دست بیاورد. 
آبی های لندن با وجود رکوردشکنی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی نتایج 

خوبی کسب کردند تا در نهایت فرانک لمپارد از هدایت این تیم برکنار شود. 
فوریه 

بایرن مونیخ قهرمان جام جهانی باشگاه ها شد
جهانی  جام  در  قهرمانی  توانست  مکزیک  نماینده  شکست  با  مونیخ  بایرن 
باشگاه ها را به دست آورد تا ششمین جام خود را در یک سال با فلیک باالی سر 
ببرد.  بایرن مونیخ با قهرمانی در این جام ششمین جام قهرمانی خود را در یک 
سال به دست آورد و بعد از بارسلونا دومین تیمی شد که توانسته در یک سال ۶ 

جام به دست آورد.
مارس

اتفاق تلخ در فدراسیون فوتبال پاکستان
ماه مارس ۲۰۲۱ به عنوان یکی از تاریک ترین روزهای تاریخ فوتبال در پاکستان 
یاد خواهد شد. مقر فدراسیون فوتبال پاکستان )PFF( در ۲٧ مارس توسط گروهی به 
رهبری اشفق شاه مورد حمله و تصرف قرار گرفت.  فیفا با ارسال نامه ای هشدارآمیز 
اعالم کرد درصورتی که اشغال غیرقانونی دفاتر فدراسیون فوتبال پاکستان رفع نشده 
و ماموران تعیین شده توسط فیفا اجازه دسترسی به ساختمان این فدراسیون را برای 
انجام وظایف خود پیدا نکنند، موضوع بالفاصله به دفتر شورای فیفا ارجاع داده خواهد 

شد. به همین خاطر فدراسیون فوتبال پاکستان تعلیق شد.
آوریل

مورینیو از تاتنهام اخراج شد
باشگاه تاتنهام بعد از عملکرد ضعیف در لیگ برتر اقدام به اخراج ژوزه مورینیو 
از این تیم کرد. این اخراج کمتر از ۲٤ ساعت پس از آن اعالم شد که تاتنهام قصد 
حضور در سوپرلیگ را دارد و بنابراین خبر اخراج مورینیو می تواند به عنوان یک 
تالش برای این باشد که توجه ها از خبر قبل کاسته شود. مورینیو اکنون توسط سه 
باشگاه مختلف در انگلیس اخراج شده است؛ چلسی دو بار، منچستر یونایتد و تاتنهام.

می
ویارئال قهرمان لیگ اروپا شد

ویارئال با پیروزی برابر منچستریونایتد در ضربات پنالتی، قهرمان لیگ اروپا 
شد.  این دیدار که در ورزشگاه گدانسک برگزار شد، در نهایت با پیروزی ویارئال به 
پایان رسید. ابتدا جرارد مورنو در دقیقه ۲۹ برای ویارئال گلزنی کرد اما کاوانی در 
دقیقه ۵۵ کار را به تساوی کشاند. در ادامه توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا کار 
به وقت های اضافی و ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی این ویارئال بود 
که توانست با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به پیروزی دست پیدا کند و قهرمان لیگ اروپا شود.

چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد
آبی های لندن با برتری مقابل منچسترسیتی، برای دومین بار در تاریخ، فاتح 
لیگ قهرمانان اروپا شدند. چلسی در دقیقه ٤۲ بازی به چیزی که حقش بود، رسید. 
پاس در عمق زیبا و نبود مدافع میانی باعث شد تا کای هاورتز با عبور از ادرسون 
دروازه سیتی را باز کند و نیمه اول با برتری یک بر صفر چلسی به پایان برسد.  به 
این ترتیب توماس توخل سرمربی آلمانی برای اولین بار قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را تجربه و به افتخارات قبلی خود اضافه کرد.
ژوئن

سکته کریستین اریکسن در زمین
کریستین اریکسن هافبک تیم ملی فوتبال دانمارک در دیدار برابر فنالند دچار 
حادثه شد.  او در حال دادن پاس برای انجام یک پرتاب کنار زمین بود از هوش رفت 
و روی زمین افتاد. بازیکنان هر دو تیم با دیدن این صجنه دچار ناراحتی شدند و 
خیلی از هواداران شوکه شدند و ورزشگاه در سکوت فرو رفت. در نهایت این بازیکن 

به زندگی برگشت تا از یکی از اتفاقات تلخ تاریخ یورو جلوگیری شود.
جوالی 

قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰
تیم های فوتبال ایتالیا و انگلیس در فینال رقابت های یورو ۲۰۲۰ در ورزشگاه 
ومبلی به مصاف هم رفتند که این دیدار در ۱۲۰ دقیقه با تساوی یک بر یک دو تیم 
به پایان رسید. با این نتیجه بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. در نهایت، ایتالیا با 
برتری مقابل انگلیس در ضربات پنالتی به قهرمانی یورو ۲۰۲۰ رسید. برای انگلیس 

لوک شاو در دقیقه ۲ و برای ایتالیا بونوچی در دقیقه ۶۵ گل زنی کردند.
آرژانتین با »مسی« قهرمان کوپا آمریکا شد

پرونده رقابت های کوپا آمریکا بسته شد. در دیدار فینال تیم ملی فوتبال آرژانتین 
و برزیل به مصاف هم رفتند. این بازی که به میزبانی برزیل برگزار شد، با یک 
گل به سود آرژانتین به پایان رسید تا آلبی سلسته در خاک حریف تاج گذاری کند و 
جام قهرمانی را باالی سر برد. تک گل آرژانتین را در این بازی آنخل دی ماریا در 
دقیقه ۲۲ به ثمر رساند. به این ترتیب ناکامی مسی با آرژانتین به پایان رسید و این 
بازیکن بعد از ناکامی در ۳ فینال جام را باالی سر برد وخود را از زیر فشار خارج کرد.

آگوست 
لیونل مسی از بارسلونا جدا شد

باشگاه بارسلونا اعالم کرد که با مسی برای تمدید قرارداد به توافق نرسید و 
این بازیکن جدا شد. لیونل مسی بعد از ۱٧ سال از بارسلونا خداحافظی کرد. او در 
نشست خبری که برای او در نوکمپ برگزار شد، درحالی که به شدت گریه می کرد 
گفت: از همان روز نخستی که در بارسلونا بودم عاشق این تیم شدم و نهایت تالش 
خود را به کار گرفتم تا بهترین باشم. هرگز فکر نمی کردم که با پیراهن بارسلونا 

خداحافظی کنم اما شرایط باعث شد تا من بروم.
سپتامبر

رونالدو رکورد گلزنی علی دایی را شکست
کریستیانو رونالدو در دیدار برابر ایرلند یک پنالتی از دست داد ولی در ادامه و 
در اواخر بازی دو گل به ثمر رساند تا با ۱۱۱ گل ملی برترین گلزن تاریخ دیدارهای 
ملی لقب گیرد. کریستیانو رونالدو گفت:  علی دایی رکورد بسیار بزرگی را ثبت کرد 
تا جایی که گاهی اوقات فکر می کردم که نمی توانم این رکورد را بشکنم. به او به 
خاطر این رکورد طوالنی تبریک می گویم و از او به خاطر اینکه هر بار که به رکورد 

بزرگش نزدیک شدم ابراز احترام کرد تشکر می کنم.
اکتبر

سعودی ها نیوکاسل انگلیس را خریدند
کنسرسیوم  یک  به  نیوکاسل  باشگاه  واگذاری  از  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
سعودی موافقت کرد و قرارداد به امضا رسید. صندوق سرمایه گذاری عمومی قرار 
است ٨۰ درصد از بودجه ۳۰۰ میلیون دالری این قرارداد را تامین کند. نیوکاسل در 
۱٤ سال گذشته این تحت مالکیت مایک اشلی تاجر میلیاردر بود. اعالم این خبر 
باعث خوشحالی هواداران تیم نیوکاسل شد و آن ها امیدوار هستند این باشگاه نیز 

راه تیم های ثروتمند را از این به بعد طی کند.
نوامبر

ناکامی پرتغال و ایتالیا در صعود مستقیم به جام جهانی
به صورت  نتوانستند  انتخابی جام جهانی  در  پرتغال  و  ایتالیا  تیم مدعی  دو 
تیم راهی جام جهانی  این دو  از  از قضا یکی  یابند و  راه  به جام جهانی  مستقیم 
خواهد شد.  سه جایگاه اروپایی برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ که در پایان مرحله 
از طریق مسابقات پلی آف  گروهی رقابت های مقدماتی تخصیص داده نشده اند، 

میان ۱۲ تیم تعیین می شوند.
دسامبر

خداحافظی تلخ آگوئرو از فوتبال
سرخیو گوئرو در دیدار برابر آالوس به خاطر مشکالت قلبی نتوانست به بازی 
ادامه دهد و در بیمارستان بستری شد. باشگاه بارسلونا اعالم کرد که درمان این 
بازیکن سه ماه به طول خواهد انجامید و به این ترتیب او نمی تواند تیم را در این 

مدت طوالنی همراهی کند. 
آن ۱۰  از  قبل  و  پیوست  بارسلونا  به  تابستان  در  او  است،  آگوئرو ۳۳ ساله 
و  اسپانیا  اتلتیکو  برای  همچنین  او  کرد.  بازی  انگلیس  منچسترسیتی  برای  سال 
ایندپندنته آرژانتین بازی کرد. به عنوان بخشی از تیم ملی آرژانتین، آگوئرو قهرمان 
کوپا  جام  برنده  و   )۲۰۱٤( جهان  قهرمانی  مسابقات  فینالیست   ،)۲۰۰٨( المپیک 

آمریکا )۲۰۲۱( شد.

ایران  تاریخی  رکورد 
تقویم ۳۶۵ روزه سال ۲۰۲۱ 
سر  پشت  شکست  بدون  را 
گذاشت تا در کنار آرژانتین و الجزایر به 
تیم های بدون باخت یک سال گذشته 

تبدیل شود.
بدون  سال  یک  کردن  سپری 
شکست با تقویمی فشرده و در کنار انواع 
و اقسام مشکالت ریز و درشت با بازی 
های سخت و دشوار، کار راحت و آسانی 
نیست اما دراگان اسکوچیچ و شاگردان 
و  برآمده  کار  این  انجام  عهده  از  او 
را  میالدی  سال  یک  توانست  ایران 
بدون تحمل حتی یک شکست پشت 
سر گذاشته و به جمع تیم های بدون 
باخت در تقویم ۳۶۵ روز گذشته بپیوندد.

بجز ایران، تنها دو تیم آرژانتین و 
الجزایر در سراسر جهان توانستند سال 
۲۰۲۱ را بدون شکست به پایان برسانند. 
و  عراق  برابر  شکست   ۲ با  که  ایران 
زودهنگام  حذف  آستانه  در  بحرین 
جهانی  جام  مقدماتی  های  رقابت  از 
سراسر  در  فوتبال  وقفه  از  پس  بود، 
و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  دنیا 
ویلموتس  مارک  با  همکاری  قطع 
بلژیکی، سکان هدایت خود را به دراگان 
کروات  مربی  این  و  سپرد  اسکوچیچ 
توانست به بهترین شکل ممکن ایران را 
در مسیر صعود به جام جهانی قرار دهد.

روز  چند  میالدی   ۲۰۲۱ سال 

دیگر به پایان می رسد و مرور آمار و 
ارقام فوتبالی در این سال خالی از لطف 
نیست. ایران که با اسکوچیچ جان تازه 
ای گرفت و مرحله قبلی مقدماتی جام 
جهانی را با صدرنشینی به پایان رساند، 
صدر  در  اقتدار  با  نیز  فعلی  مرحله  در 
به  صعود  با  چندانی  فاصله  و  ایستاده 
جام جهانی ندارد. سالی که با پیروزی 
۳ بر صفر در بازی دوستانه مقابل سوریه 
آغاز شد و دقیقا با همین نتیجه و مقابل 

همین تیم به پایان رسید.
تیم ملی که به دلیل شکست های 
قرار  دشواری  شرایط  در  انتظار  از  دور 
داشت، با غلبه بر مسائلی مانند میزبان 
بحرین و زمین چمن های بی کیفیت 
جام  مقدماتی  قبلی  مرحله  از  توانست 
جهانی سربلند بیرون آمده و در مرحله 

فعلی نیز با غلبه بر رقبای قدرتمند خود 
با فاصله در صدر جدول قرار بگیرد و 
اکنون با رزرو قطعی بلیط حضور در قطر 

فاصله بسیار کمی دارد.
فوتبال  ملی  تیم  باخت  آخرین  از 
که  زمانی  می گذرد،  بازی   ۱۳ ایران 
تیم تحت هدایت مارک ویلموتس برابر 
نتیجه  همین  و  خورد  شکست  عراق 
باعث شد تا این مربی بلژیکی آخرین 
حضور خود را روی نیمکت ایران تجربه 
کند. از آن زمان هدایت تیم ملی ایران بر 
عهده اسکوچیچ بوده است و این مربی 
در ۱۳ دیداری که روی نیمکت تیم ملی 
نشسته است به ۱۲ برد و یک مساوی 

رسیده تا ایران بدون شکست بماند.
تیم  اسکوچیچ،  شاگردان  کنار  در 
های ملی آرژانتین و الجزایر نیز حضور 

دارند. آلبی سلسته توانست در ۱۱ دیدار 
خود در سال ۲۰۲۱ به پیروزی رسیده 
و در ۵ مورد نیز با نتیجه تساوی زمین 
مسابقه را ترک کند. آنها در این سال 
قهرمانی جام ملت های آمریکای جنوبی 
سالها  طلسم  به  و  آوردند  دست  به  را 
ناکامی در کوپا آمه ریکا پایان دادند تا 
لیونل مسی باالخره بتواند یک جام ملی 

را باالی سر ببرد.
 ۲۰۱۹ اکتبر  از  که  نیز  الجزایر 
در  نکرده،  تجربه  را  باختی  بعد  به 
سال ۲۰۲۱ موفق شد در ۱۳ بازی به 
به  هم  مسابقه   ٤ در  و  برسد  پیروزی 
در  آنها  پیدا کند.  نتیجه تساوی دست 
رقابت های عرب کاپ با پیروزی برابر 
تونس، عنوان قهرمانی این رقابت ها را 

از آن خود کردند.

ایران، آرژانتین و الجزایر؛

قهرمان های بی شکست سال ۲۰۲1

و  ذوب آهن  مقابل  برد  سومین 
این  تراکتور،  مقابل  پیروزی  رکورد 
یحیی  از  انتقامی  و  مهم  پیغام  یک 

گل محمدی را در خود دارد.
با  گل محمدی  یحیی  شاگردان 
پیروزی مقابل ذوب آهن خود را به رتبه 
سوم جدول رساندند و در آستانه بازی 
با سپاهان، هم امتیاز این تیم شدند تا 
فرصت عبور از شاگردان نویدکیا را در 
بازی رودرروی این هفته داشته باشند.

بازی  در  گذشته  هفته  که  یحیی 
با ویستاتوربین به رکورد ۱۰۰ بازی با 
پرسپولیس رسیده بود، در این دیدار نیز 
موفق شد رکورد ۶۰ برد با این تیم را 
ثبت کند تا نامش در تاریخ این باشگاه 
پررنگ تر شود. گل محمدی در این مدت 
تنها  و  داشته  دیدار  تیم مختلف  با ٤۱ 
مقابل ٧ تیم به پیروزی نرسیده: النصر 
الدحیل،  هیوندای،  اولسان  عربستان، 
صبای قم، آلومینیوم، راه آهن و الهالل.

نکته جالب و ویژه برای سرمربی 
پرسپولیس این است که او از بین ٤۱ 
ناپذیر  شکست  تیم   ۳۳ برابر  حریف، 
الوحده،  تراکتور،  آهن،  ذوب  بوده. 
آلومینیوم  الهالل،  آهن،  راه  اولسان، 
هستند  تیمهایی  تنها  الدحیل  و  اراک 
پرسپولیِس تحت هدایت  توانستند  که 
این مربی را شکست دهند که در این 
این  بار  از یک  بیش  آخر  تیم  دو  بین 

کار را انجام دادند.
* بیشترین تقابل یحیی با استقالل

به  یحیی  بازی  تعداد  بیشترین 
مقابل  پرسپولیس،  سرمربی  عنوان 
مدت  این  در  او  است.  بوده  استقالل 
را  پایتخت  آبی  های  توانسته  بار  یک 
شکست دهد که با گل عیسی آل کثیر 
بود و هرگز در جریان بازی مغلوب رقیب 
سنتی نشده است. نکته جالب اینکه دو 
دربی اول با یحیی گلی در بر نداشت اما 
در ادامه سه تساوی ۲-۲ رقم خورد تا در 
مجموع ٧ شهرآورد یحیی گل محمدی، 

۱۳ گل رد و بدل شده باشد.
بازی مقابل ذوب آهن باعث شد 
تا این تیم باالتر از سایرین در جایگاه 
بار  سه  آهن  ذوب  بگیرد.  قرار  سوم 
بار  یک  و  شده  سرمربی  این  مغلوب 
شد  موفق  تشریفاتی  دیداری  در  هم 

پرسپولیِس گل محمدی را شکست دهد؛ 
دیداری که در پایان با جشن قهرمانی 

قرمزها همراه بود.
سپاهان،  فوالد،  نفت،  صنعت 
پیکان و تراکتور تیمهایی هستند که ۵ 
بار مقابل پرسپولیِس یحیی قرار گرفتند 
و در این بین فقط تراکتور توانسته تیم 
او را شکست دهد؛ در آخرین هفته لیگ 
دوازدهم و نکته جالب اینکه دوباره در 

دیداری تشریفاتی.
یحیی مقابل سپاهان اغلب عملکرد 
خوبی داشته و در لیگ دوازدهم نیز در 
یاد  زنده  گل  با  انگیز  خاطره  دیداری 
هادی نوروزی توانست رقیب اصفهانی 
را شکست دهد. اما برد دیگر او زمانی 
رقم خورد که بازیکنان سپاهان حاضر 
نشدند وارد زمین شوند و با حکم کمیته 

انضباطی نتیجه ۳-۰ ثبت شد.
بل  مقا زی  با د  ا تعد ین  بیشتر

پرسپولیِس یحیی
* صددرصد شکست برای رقیب 

تهرانی
پیکان تنها تیمی است که ۵ بازی 
یا بیشتر مقابل پرسپولیس انجام داده و 

این  است.  نگرفته  امتیازی  هیچ  هرگز 
هفته  که  پایتخت  پوش  آسمانی  تیم 
گذشته با نتیجه ۳-۱ برابر سرخپوشان 
بازنده شد، تاکنون در هر ۵ بازی باخته 
و با ۱۱ گل خورده، متوسط بیش از دو 

گل در هر بازی را ثبت کرده است.
رکورددار  تراکتور  پیکان،  از  پس 
تنها  و  است  پرسپولیس  برابر  باخت 
بار  چهار  که  می رود  شمار  به  تیمی 
گل محمدی  یحیی  شاگردان  بازنده 
بوده است. تی تی های که دو هفته بعد 
خواهند  پرسپولیس  میهمان  تهران  در 
خورده  تیم  این  از  گل   ٨ تاکنون  بود، 
پیروزی  آخرین  زده اند.  هم  گل   ٤ و 
 ۹ حدود  به  پرسپولیس  مقابل  تراکتور 
علی  که  زمانی  برمی گردد؛  قبل  سال 
کریمی و مهدی مهدوی کیا در این تیم 

حضور داشتند.
فوالد،  نفت،  صنعت  آهن،  ذوب 
تیمهایی  مسجدسلیمان  نفت  و  سایپا 
بار   ۳ پرسپولیس  مقابل  که  هستند 
شکست خورده اند. سپاهان اگر این هفته 

ببازد، به این لیست اضافه خواهد شد.
همواره  یحیی  اینکه  جالب  نکته 

مقابل تیم های سابق و به خصوص ذوب 
آنها اخراج شده،  از  آهن و تراکتور که 
عملکرد درخشانی داشته تا نشان دهد 
این شکل پاسخ تصمیمات مدیران  به 

این باشگاه ها را می دهد.
بل  مقا خت  با د  ا تعد ین  بیشتر

پرسپولیِس یحیی
* بیشترین گل خورده و رکوردزنی 

گل گهر
با  تقابل   ٤ در  سیرجان  گل گهر 
تا  خورده  گل   ۱۲ یحیی  پرسپولیِس 
این  بازیهای  جدول  در  شکل  این  به 
سنگین ترین  باشد.  رکورددار  سرمربی 
باخت این تیم فصل گذشته در سیرجان 
قلعه  امیر  شاگردان  که  بود  زمانی  و 
سرخپوشان  مغلوب  گل   ۵ با  نویی 

تهرانی شدند.
که  است  تیمی  تهران  پیکان 
بدترین تفاضل گل را مقابل پرسپولیِس 
یحیی ثبت کرده. آنها باتوجه به ۱۱ گل 
خورده و ۳ گل زده، تفاضل -٨ دارند 
ناامیدکننده  عملکردی  حیث  این  از  و 

داشته اند.
سازی  ماشین  و  سایپا  تراکتور، 
تیم  ز  ا گل   ٨ که  هستند  تیمهایی 
سپاهان،  آهن،  ذوب  و  خوردند  یحیی 
استقالل  و  الریان  ملوان،  شهرخودرو، 
هم با ٧ گل خورده، خودنمایی می کنند.

نکته جالب اینکه الریان در دو بازی 
٧ گل از پرسپولیس خورده و بدترین آمار 

به ازای هر بازی را دارد.
بیشترین گل خورده از پرسپولیِس 

یحیی
تحت  پرسپولیس  مجموع  در 
 ۱۰۱ در  کنونی اش،  سرمربی  هدایت 
 ۱۰ و  تساوی   ۳۱ پیروزی،   ۶۰ بازی 
به  را  امتیاز   ۲۱۱ تا  داشته  شکست 
گل   ۱۶۵ قرمزها  باشد.  آورده  دست 
زدند و ۶٨ گل خوردند و فرصت این را 
خواهند داشت تا در پایان نیم فصل به 

آمار +۱۰۰ تفاضل گل برسند. 
گل محمدی  هدایت  با  قرمزها 
رکورد ۵۹.٤% پیروزی را دارند و باوجود 
میانگین  همچنان  بازی،   ۱۰۰ از  عبور 
به  کرده اند؛  حفظ  را   ۲ از  باالتر  امتیاز 
نظر شما یحیی گل محمدی می تواند به 

۲۰۰ بازی با پرسپولیس برسد؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آمار خواندنی از 1۰۰ بار نشستن روی نیمکت قرمزها؛

یحیی خالق رکوردهای جدید در پرسپولیس

در پی حواشی روزهای اخیر پیرامون سرمربی تیم 
امید ایران، اخباری در مورد کناره گیری او از این سمت 

به گوش می رسد.
چندی پیش رقابتی دوستانه میان ستارگان فوتبال 
رسمیت  به  مناسبت  به  که  گرفت  آسیا شکل  و  جهان 
تقویم  در  قرار گرفتنش  و  شناختن مسابقات جام عرب 
فیفا برگزار شده بود. در این مسابقه مهدی مهدوی کیا، 
پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی تیم امید هم حضور 
داشت و پیراهنی که بر تن بازیکنان این تیم بود منقش 

به پرچم کشورهای مختلف بود. 
در این میان وجود طرح پرچم رژیم اشغالگر قدس 
میان پرچم کشورهای مختلف جنجال های زیادی ایجاد 
کرد و مهدی مهدوی کیا دچار دردسر بزرگی شد و رسانه ها 
و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند. برخی 
به انتقاد صریح از ستاره اسبق تیم ملی پرداختند و برخی 
با مطرح کردن مواردی سعی داشتند او را در ماجرای رخ 

داده بی تقصیر جلوه دهند.
در این میان تصاویری منتشر شد که ادعا می کرد 
مهدوی کیا و چند نفر از بازیکنان دیگر تیم ستارگان، طرح 
تصاویر  و  را مخدوش کرده  اشغالگر قدس  رژیم  پرچم 
دیگری هم در رسانه ها به اشتراک گذاشته شد که نشان 
می داد مهدوی کیا عمداً سعی دارد با قراردادن دستانش، 
این پرچم را بپوشاند و نارضایتی خودش را از اتفاق افتاده 

به این شکل نشان دهد.
انتشار این تصاویر و کمرنگ شدن فشار  با وجود 

انتقادات علیه مهدوی کیا، جنجال ها هنوز ادامه داشت و 
عده ای قانع نشدند و حتی نمایندگان مجلس هم واکنش 
نشان داده و خواستار جبران این اشتباه بزرگ سرمربی 

تیم امید ایران شدند. 
مهدوی کیا روز گذشته پس از چند روز سکوت در 
شخصی  صفحه  در  استوری  یک  اتفاق،  این  خصوص 
خودش گذاشت که به نظر می رسد در واکنش به کسانی 
است که او را مورد انتقادهای شدید قرار دادند.در ادامه 
صبح روز یکشنبه خبری مبنی بر کناره گیری مهدوی کیا 
امید در برخی رسانه های غیر رسمی منتشر شد  از تیم 
با  او  بر همکاری  پایانی  این واکنش  به نظر می رسد  و 

فدراسیون فوتبال باشد.
از مسئوالن فدراسیون فوتبال کسی در این خصوص 

دستشان  به  استعفا  این  شود  تا مشخص  نبود  پاسخگو 
رسیده یا نه. از همین رو سراغ هادی مهدوی کیا، برادر 
مهدی رفتیم تا صحت و سقم این ماجرا را از وی جویا 
شویم.هادی مهدوی کیا پیشکسوت فوتبال در خصوص 
شایعه استعفای برادرش از تیم امید اظهار داشت: چنین 
چیزی صحت ندارد و اگر برادرم قصد استعفا داشته باشد 

خودش این مساله را عنوان می کند.
وی ادامه داد: این مساله شایعه است مانند بسیاری 
از مسایل دیگر که در این چند وقت برای برادرم درست 
کردند مانند آن خبر دروغ که کسی جرات ندارد آن را 

برگرداند.
 مهدوی کیا خاطرنشان کرد: خیلی واضح بود که 
شش نفر آن پرچم را روی پیراهن شان خط زدند که مهدی 
یکی از آنها بود. برای ما تعجب آور نبود هیچ کس حاضر 
نبود یک زحمت به خودش بدهد و عکس های آن بازی 
را ببیند. امیدوارم هر کسی که این شر را به راه انداخت 

خودش هم آن را درست کند.
نظر  به  کیا  برادر مهدی مهدوی  تکذیب  با وجود 
می رسد او از سمت خودش در تیم امید استعفا نداده است 
ولی با توجه به انتقادات شدیدی که وی متحمل می شود 
هنوز این ماجرا ختم نشده و باید منتظر واکنش رسمی 
خود او یا مسئوالن فدراسیون فوتبال باشیم تا مشخص 
شود جنجال های اخیر تاثیری در همکاری مهدوی کیا با 
فدراسیون فوتبال خواهد گذاشت یا ماجرا به شکل دیگری 

ختم به خیر خواهد شد.

حاشیه سازی برای اسطوره فوتبال ایران ادامه دارد؛

هادی مهدوی کیا: استعفای مهدی شایعه است
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فراخوان ارسال اثر به فهرست ۲۰۲۳ دوساالنه کتاب برای کودکان با 
نیازهای ویژه از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان »IBBY« منتشر 
شد. دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان »IBBY« به منظور ایجاد فرصت 
لذت از کتاب ها برای همه  کودکان، تشویق ناشران، توسعه محصوالت و اطالع 
رسانی آثار مناسب برای کودکان با نیازهای ویژه، عناوین منتخب را هر ۲ سال 

در فهرستی منتشر می کند و در اختیار عموم قرار می دهد.
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان باور دارد که همه کودکان باید به 
کتاب هایی با باالترین کیفیت دسترسی داشته باشند. برای کودکان با نیازهای 
بیان  و  تجربیات  بازتاب دهنده  نیازها،  به  پاسخ  می توانند  کتاب ها  این  ویژه 

توانمندی هایشان باشند.
فهرست دفتر بین المللی دارای سه بخش است و داوری آثار در دو مرحله 
انجام می شود. ابتدا توسط گروه متخصص جوایز شورای کتاب کودک تعدادی 
اثر انتخاب می شود و سپس توسط داوران بین المللی در IBBY، داوری نهایی 

صورت می گیرد.
شورای کتاب کودک از نویسندگان برای شرکت در داوری این فهرست 
مهم و تاثیرگذار بین المللی خواست آثاری با مشخصات زیر را به دبیرخانه این 

شورا ارسال کنند.
- آثاری که برای کودکان با نیازهای ویژه و انواع معلولیت ها تولید شده باشند: 
محصوالتی با فرمت های خاص مانند بریل، زبان اشاره، کتاب های حسی و لمسی، 
کتاب های آسان خوان، به خصوص برای کودکان و نوجوانانی که دارای ناتوانی های 

زبانی یا ذهنی بوده یا دارای اختالل خواندن و آموزش هستند.
- آثاری که شخصیت آن کودک یا نوجوانی با یک یا انواع نیازهای ویژه 
باشد: کتاب های تصویری، رمان، آثار داستانی یا غیر داستانی، زندگینامه ها و...  
شخصیت می تواند قهرمان اصلی یا شخصیت مهم دوم باشد، که در پیرنگ نقش 

کنشگری را بر عهده دارد.
- کتاب های تصویری از نشرعادی که برای همه کودکان )عادی و با نیاز 
ویژه( قابل استفاده باشند: آثاری که با استفاده از طراحی و تصویرگری های همه 
فهم، موضوع و زبان ساده، فونت های درشت و خوانا و... برای گروه بزرگی از 

کودکان قابل درک باشند.
- منظور از معلولیت هرگونه آسیب جسمی، شناختی یا عصبی است که بر 
سالمت روان یا حسی تأثیر بگذارد، مانند: نابینایی، ناشنوایی، معلولیت های ذهنی، 
اختالالت یادگیری، اوتیسم و... معلولیت حاصل یک بیماری یا آسیب موقتی نباشند 

و در بلندمدت زندگی شخص را تحت تاثیر قرار دهد. 
قابل ذکر است که آثار و محصوالت باید از سال ۱۳۹٨ )۲۰۱٨میالدی( 
به بعد منتشر شده باشند. آخرین مهلت تحویل آثار به شورای کتاب کودک ۲۵ 

دی ماه ۱٤۰۰ خواهد بود.
متقاضیان باید دو نسخه از اثر را به شورای کتاب کودک و PDF آثار 
 Cbc.SpecialNeedsCommittee@gmail.com ایمیل:  به  را 

ارسال کنند.
آثار ارسالی برای داوری عودت داده نخواهد شد.

فراخوان ارسال اثر به فهرست جهانی کتاب برای کودکان با 

تا  تولد  از  پیش  از  انسان 
زمان مرگ به قصه ها، نیاز دارد

علمی  بخش  برگزیده   
بیست و سومین جشنواره قصه گویی با اشاره 
به این که جنین انسان از ماه های پیش از 
تولد، می تواند قصه ها را متوجه شود، گفت: 
انسان از پیش از تولد تا زمان مرگ به قصه 

گفتن و قصه شنیدن، نیاز دارد.
در مراسم اختتامیه  بیست و سومین 
جشنواره  قصه گویی که روز سه شنبه سی ام 
آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزار شد،  در بخش پژوهش های 
علمی جشنواره دو کتاب از علی خانجانی، 
نویسنده، پژوهشگر و قصه شناس برگزیده 
شد. این انتخاب فرصتی شد تا با او درباره 

قصه ها گفت وگو کنیم. 
ضمن تبریک به خاطر برگزیده شدن 
کتاب هایتان، در مورد این دو کتاب بیشتر 

توضیح دهید.
 . شما لطف  ز  ا تشکر  و  سالم  با 
رسم  و  استخوان  و  کارد  قصه نامه های 
تجارت، عنوان دو کتاب از مجموعه بیست 
جلدی از قصه تا قصه گویی است که اولی 
دومی  و  سندبادنامه  از  حکایتی  براساس 
شکل  قابوسنامه،  ز  ا حکایتی  براساس 

گرفته است.

است  غریبی  تعبیر  قصه نامه،  تعبیر 
دلیل انتخاب این نام چیست؟

قصه نامه،  تعبیر  به کارگیری  علت 
برای هر یک از کتاب های این مجموعه، 
ایجاد یک بستر برای ورود تعبیری تازه به 
محدوده ادبیات داستانی است. همان طور 
که یک فیلمساز برای ساخت فیلم خود به 
یک فیلمنامه و یک کارگردان تئاتر برای به 
روی صحنه بردن نمایش خود به نمایشنامه 
نیازمند است، یک هنرمند قصه گو هم برای 
قصه گویی و اجرای قصه خود به قصه نامه 
احتیاج دارد، البته دالیل دیگری هم برای 
این کار در نظر داشته ام که در بخش اول 

هر کتاب آن ها را توضیح داده ام.

هدف از طراحی مجموعه از قصه تا 
قصه گویی چه بوده است؟

وجود حکایات فراوان در متون کهن 
پارسی و ادبیات گرانقدر داستانی ما ایجاب 
بهانه های  به  حکایات  این  که  می کند 
نویسی،  ساده  و  تلخیص  چون  مختلفی 
بازنویسی، بازآفرینی و اقتباس مورد کاوش 
قرار گرفته و در روزگار امروز به نسل جوان 

و آینده ساز میهن معرفی شوند.
نیاز  و  طرفی  از  نعمت  وفور  این 
از  تازه  قصه های  داشتن  به  قصه گویان 
طرفی دیگر، موضوعی بود که سال ها در 
آن  جریان جشنواره های قصه گویی شاهد 
در چند  بود.  درگیر کرده  را  و ذهنم  بودم 
کارگاه استانی موضوع بازآفرینی و مناسب 
روش  و  کردم  برپا  را  کهن  متون  سازی 
پرورش و آماده سازی متون کهن را برای 
تدریس  قصه گویی  به  عالقه مند  مربیان 
کردم. محدودیت زمان در کارگاه ها، تنوع 
موضوعات کاری و احساس نیاز فراگیران 
برآنم  بیشتر  و  عینی تر  راهنمایی های  به 
داشت تا به فکر طراحی مجموعه از قصه تا 
قصه گویی باشم و روش آماده سازی متون 
یک  عنوان  به  قصه گویی  برای  را  کهن 
هدف اساسی در این مجموعه دنبال کنم.

از  مجموعه  شکل گیری  کار  روش 
قصه تا قصه گویی را توضیح دهید.

منابع  شناسایی  به  منظور  همین  به 
دربردارنده حکایات در متون کهن پرداخته 
و ۲۰ کتاب از معروفترین این منابع را برای 
کار در نظر گرفتم. از هر کتاب یک نمونه 
سازی  آماده  روش  و  انتخاب  را  حکایت 
قصه گویی  برای  را  آنها  سازی  مناسب  و 
همان  قصه نامه  انتها  در  و  دادم  آموزش 

حکایت را به مخاطب کتاب تقدیم کردم.

چه  شامل  مجموعه  این  کتاب های 
مطالبی است؟

از  مجموعه  های  کتاب  از  یک  هر 
قصه تا قصه گویی از دو بخش جدا از هم 

تشکیل شده است. در بخش اول هر کتاب 
مطالبی در خصوص قصه نامه و موضوعات 
ارائه شده  مربوط به چیستی و چرایی آن 
است  بوده  این  کار  این  از  هدف  است. 
با  و  قصه نامه  جدید  تعبیر  با  مخاطب  که 
نمونه های مشابه آن در گذشته  پیشینه  و 
نویسی  قصه نامه  ضرورت های  شود؛  آشنا 
الزم  انگیزه های  و  شود  شناسانده  او  به 
برای نگارش قصه نامه در او ایجاد شود. در 
بخش دوم کتاب که به چگونگی کار توجه 
دارد، ابتدا حکایتی از متون کهن همراه با 
اطالعاتی پیرامون صاحب اثر به مخاطب 
قصه نامه  روش  آن  پیامد  و  می شود  ارائه 
داده  آموزش  او  به  مرحله  ده  در  نویسی 
نویسی  قصه نامه  دهگانه  مراحل  می شود. 
به ترتیب عبارتند از: یکم: آشنایی با منبع 
قصه؛ دوم: معرفی صاحب اثر؛ سوم: ارائه ی 
و  واژگان  شناسایی  چهارم:  اصلی؛  متن 
اصلی؛  حکایت  در  توضیح  نیازمند  تعابیر 
توضیحات  مناسب ترین  گزینش  پنجم: 
برای موارد شناسایی شده؛ ششم: شناسایی 
نقاط داستانی مبهم و قابل پردازش؛ هفتم: 
شناسایی  موارد  به  پرداختن  و  پاسخابی 
شده؛ هشتم: بازآفرینی متن اصلی بر اساس 
پردازش  صورت گرفته؛ نهم: طراحی ساختار 
و تنظیم گفتار و کردار برای راوی و دهم: 
تنظیم نهایی مطالب و نگارش قصه نامه. 
خواننده  دوم،  بخش  در  که  است  گفتنی 
کتاب چگونگی گردش کار و پردازش یک 
تبدیل  تا  را  نخورده  دست  و  بکر  حکایت 
را  قصه گویی  برای  کامل  متنی  به  شدن 

شاهد خواهد بود.

مجموعه از قصه تا قصه گویی شامل 
چه کتاب هایی است؟

حکایت  بیست  مجموعه  این  برای 
قصه نامه  شده:  شناسایی  منبع  بیست  از 
کتاب  از  حکایتی  اساس  بر  »طنبورنواز« 
اسرار التوحید اثر محمدبن منّور،  قصه نامه 
»االغ گرفتار« بر اساس حکایتی از کتاب 
بوستان اثر سعدی، قصه نامه »بخشنده تر از 
حاتم« بر اساس حکایتی از کتاب بهارستان 
سلیمان«  »مرگ  قصه نامه  جامی،  اثر 
طبری  تاریخ  کتاب  از  حکایتی  اساس  بر 
علی  ابو  و  طبری  جریر  محمد  اثر  بلعمی 
اساس  بر  نواز«  »بربط  قصه نامه  بلعمی، 
عطار  اثر  تذکرة االولیاء  کتاب  از  حکایتی 
زرنگ«   زاده  »امام   قصه نامه  نیشابوری، 
فرج  ترجمۀ  کتاب  از  حکایتی  اساس  بر 
بعد از شدة اثر قاضی تنوخی ترجمه اسعد 
دهستانی، قصه نامه »اختالف طالیی« بر 
الحکایات  از کتاب جوامع   اساس حکایتی 
اثر محمد عوفی، قصه نامه »مرد گل خوار« 
از کتاب حدیقۀ الحقیقه  بر اساس حکایتی 
استخوان«  و  »کارد  قصه نامه  سنایی،  اثر 
سندبادنامه  کتاب  از  حکایتی  اساس  بر 
سمرقندی،  ظهیری  علی  بن  محمد  اثر 
اساس  بر  به حیوانات«  قصه نامه »محبت 
خواجه  اثر  سیاست نامه  کتاب  از  حکایتی 
با  »نبرد  قصه نامه  طوسی،  نظام الملک 
اژدها« بر اساس حکایتی از کتاب شاهنامه 
قصه نامه  فردوسی،   ابوالقاسم  حکیم  اثر 

»رسم تجارت« بر اساس حکایتی از کتاب 
قابوس نامه اثر اثر عنصرالمعالی کیکاووس 
بر  بقره«  »ذبح  قصه نامه  وشمگیر،   بن 
اساس حکایتی از کتاب قصص  االنبیاء اثر 
ابراهیم نیشابوری، قصه نامه »نجات از چاه« 
بر اساس حکایتی از کتاب کلیله و دمنه اثر 
نصراهلل منشی، قصه نامه »نان و نمک« بر 
اساس حکایتی از کتاب گلستان اثر سعدی، 
قصه نامه »آرزوی االغ« بر اساس حکایتی از 
کتاب مثنوی معنوی اثر مولوی،  قصه نامه 
»سلطان ظالم« بر اساس حکایتی از کتاب 
مخزن  االسرار اثر نظامی گنجوی،  قصه نامه 
از  حکایتی  اساس  بر  باهوش«  »بزغاله 
وراوینی،  سعدالدین  اثر  مرزبان  نامه  کتاب 
اساس  بر  تن«  به  تن  »جنگ  قصه نامه 
عطار  اثر  منطق  الطیر  کتاب  از  حکایتی 
بر  نیشابوری، قصه نامه »دخترک زیرک« 
اساس حکایتی از کتاب نصیحۀ الملوک اثر 

امام محمد غزالی.  

ادبیات  در  داستان  و  قصه  وضعیت 
فارسی را چگونه می بینید؟

یادمان باشد که ما در دیار شهرزاد به 
سر می بریم و منطقه ای که ایران عزیزمان 
در آن واقع شده از نقاط قصه خیز جهان 
است. اگر می گوییم از ذخایر ارزشمند ادبی 
احساسی  ادعای  یک  این  برخورداریم، 
این  برای  بنده  نیست.  ورزانه  تعصب  و 
مجموعه فقط بیست کتاب از بخش ادبیات 
داستانی کشور را انتخاب کردم و فقط در 
این بیست کتاب از صدها کتاب موجود در 
گنجینه ادبیات فارسی توانستم نزدیک به 
پنج هزار حکایت را شناسایی کنم. این در 
حالی است که هنوز سراغ کتاب هایی مثل 
سمک عیار و هزار و یکشب نرفته ام و از 
داستانسرای بزرگی چون نظامی گنجوی، 
نظر  در  را  االسرارش  مخزن  کتاب  فقط 
داشته ام در حالیکه هر یک از کتابهای او 
سرشار از حکایات و داستان های قابل توجه 
است. ده ها کتاب معروف دیگر در ادبیات 
داستانی ما وجود دارد که باید مورد عنایت 
نویسندگان  و  قصه پژوهان  قصه گویان، 
اقتباس  بازآفرینی و  بازنویسی،  توانمند در 

قرار گیرد.
کتابهای مورد استفاده در این مجموعه 
هر کدام خود دربردارنده حکایات بسیار زیادی 
هستند. تعداد حکایات مستقل و شناسایی 
شده در آن ها اینگونه است: اسرارالتوحید ۲٤۰ 
حکایت، بوستان ۱٧۰ حکایت، بهارستان ۹۰ 
حکایت، تاریخ طبری بلعمی ۱۶۰ حکایت، 
تذکره االولیا ۱۰۰ حکایت، جوامع الحکایات 
شده  از  بعد  فرج  ترجمۀ  حکایت،   ۲۰۰۰
حکایت،   ۶۰ حدیقه الحقیقه  حکایت،   ۲۳۰
 ٧۰ سیاست نامه  حکایت،   ۳۰ نامه  سندباد 
حکایت، شاهنامه ٨۰۰ حکایت، قابوس نامه 
حکایت،   ۱۲۰ قصص االنبیا  حکایت،   ٤۰
کلیله ودمنه ۵۰ حکایت،گلستان ۱٨۰ حکایت، 
مثنوی معنوی ۳۰۰ حکایت - مخزن االسرار 
 - حکایت   ۵۵ مرزبان نامه   - حکایت   ۲۰
منطق الطیر ۲۰۰ حکایت - نصیحه الملوک 

٧۰ حکایت.
جمعاً چهار هزار و نهصد و هشتادوپنج 

)٤۹٨۵( حکایت؛ یعنی نزدیک به پنج هزار 
حکایت، فقط در این بیست کتاب شناسایی 

شده است.

برای قصه گویان پیامی دارید؟ 
ممکن  که  عزیزی  قصه گویان  به 
این  بگویم  باید  بخوانند،  را  کتاب  است 
بخش  قصه نامه  که  بدانند  باید  عزیزان 
اجرای  نسخه  معنای  به  کتاب  انتهایی 
برای تمام افراد نیست. همان طور که بارها 
در کتاب هنر قصه گویی و این کتاب گفته 
و بر آن تأکید داشته ام، هر فرد از قابلیت ها 
و  است  برخوردار  توانمندی های خاصی  و 
از  را  خودش  خاص  قصه نامه  باید  طبیعتًا 
هر قصه داشته باشد. بدون شک اگر قرار 
باشد که شما هم برای حکایات مندرج در 
این کتاب ها بخواهید قصه نامه بنویسید با 
آنچه که بنده نوشته ام متفاوت خواهد بود 
چون ممکن است طراحی های خاص خود 

را داشته باشید.
سعی من فقط این بوده که روش کار 
را به شما آموزش دهم و جرأت دستکاری و 
مناسب سازی حکایات متون کهن را در شما 
ایجاد کنم. امیدوارم که این مجموعه بتواند 
موجب شناسایی، احیا و توسعه و گسترش 
زبان و ادبیات کشورمان شود و به ترویج 

فرهنگ قصه گویی بیانجامد. 

جشنواره قصه گویی چقدر توانسته در 
ترویج قصه های فارسی تاثیرگذار باشد؟ 

موضوع  این  که  باشد  بهتر  شاید   
هایی  نشانه  تنها  ما  و  بگویند  دیگران  را 
داریم  در دست  را  تاثیر  و  استقبال  این  از 
اما از سال ۱۳٧۶ که این جشنواره را آغاز 
کردیم، تا سال ۱۳٨۶، جشنواره فقط ملی 
و سراسری بود، بدون آن که تبلیغی کرده 
را  جشنواره  این  خارجی  مخاطبان  باشیم، 
دیده بودند و خواستار آن شدند که در این 
برنامه شرکت کنند، شما خروجی نهایی را 
در پنج روز آخر جشنواره می بینید اما قبل 
از این، ابتدا مربی قصه را در کتابخانه خود 
بازگو می کند، بعد از ان وارد رقابت شهری 
می شود و پس از برگزیده شدن به بخش 
استانی و منطقه ای راه پیدا می کند و در 
نهایت به مرحله کشوری و ملی می رسند. 
بخش  به  که  است  طوالنی  روندی 
نهایی می رسد، در هر جشنواره و مسابقه، 
و  مطبوعات  دارند،  حضور  نیز  ها  خانواده 
رسانه ها در جریان روند آن قرار می گیرند 
و خبرهای آن منجر به شکل گیری فضایی 
پیرامون قصه و شناختن آن می شود، حدود 
٨٧ تا ٨٨،  قصه گویی مادران را با همراهی 
 ۶ از  بیش  و  داشتیم  تهران  در  شهرداری 
هزار مادر را آموزش دادیم، مدرسین کانون 
پرورش فکری با مشخص شدن سرفصل 
هایی به تدریس می پرداختند. در ادامه آن 
جشنواره قصه گویی مادران برگزار کردیم، 
حضور  با  ای  برنامه  چنین  نیز  مشهد  در 
و  شد  برگزار  بیشتری،  کنندگان  شرکت 
۱۵ هزار مادر در این برنامه حاضر شدند.  
در هر شهر جسته و گریخته برنامه هایی 
برگزار می شود و مربیان کانون به تدریس 
می پردازند و حتی برای مادران باردار نیز 
از ٤  برگزار شد، چون جنین  برنامه هایی 
ماهگی قصه ها را می فهمد و ما یکی از 
این  پایبند هستیم  به آن  برنامه هایی که 
است که انسان از پیش از تولد تا زمان مرگ 
به قصه گفتن و قصه شنیدن، نیاز دارد و باید 

بحث قصه گویی ادامه پیدا کند. 

کار دیگری که در دست داید؟ 
عامیانه  های  قصه  که  این  دلیل  به 
مورد بی مهری قرار می گیرند، قصد دارم 
بازگو  را  آنها  ناگفته  نکات  آنها،  بررسی  با 
کنم، چون گاهی گفته می شود که قصه 
های عامیانه دیگر اهمیت و تاثیر خود را 
از دست داده اند. این قصه ها در هر زمان 
قابل بازگویی هستند و در همین جشنواره 
قصه گویی می توانید آن ها را ببینید. ۱۰ 
داستان را برگزیده ام و آن را بررسی خواهم 
برای مخاطبان  بتواند  که  امیدوارم  و  کرد 

کاربردی باشد.

قصه نامه؛ ایجاد یک بستر برای ورود تعبیری تازه

تجدید چاپ »کشتی پهلو گرفته« در نوبت پنجاه و هفتم
»کشتی  پنجاه و هفتم  چاپ 
مهدی  سید  نوشته  گرفته«  پهلو 
شجاعی در ۱۵۲ صفحه رقعی از 
سوی انتشارات کتاب نیستان وارد 

بازار نشر شد.
 ، » فته گر پهلو کشتی  «
مهدی  سید  اثر  پرفروش ترین 
پرتیراژترین  هم چنین  و  شجاعی 
کتاب ادبیات داستانی ایران طبق 
ارشاد  و   فرهنگ   وزارت  آمار 
هزار،  ششصد  از  بیش  اسالمی، 
ضمن مروری بر نقاط عطف حیات 

حضرت فاطمه ی زهرا )س(، روایت مصائب زندگی ایشان از زبان 
اطرافیان شان و نیز شخص خودشان است.

در واقع می توان گفت این کتاب مرثیه ای است منثور از زبان و 
دل صاحبان عزای فاطمی. کتاب از ۱٤ فصل تشکیل یافته و راوی 
اول شخص در هر کدام از فصول، یکی از وابستگان حضرت فاطمه 
)س( هستند؛ فصل اول حضرت رسول، فصل دوم حضرت خدیجه 
حضرت  چهارم  فصل  )س(،  زهرا  حضرت  خود  سوم  فصل  )س(، 
امیرالمومنین علی)ع(، فصل پنجم امام حسن )ع(، فصل ششم امام 
هشتم  فصل  )س(،  زهرا  حضرت  مجدداً  هفتم  فصل  )ع(،  حسین 
حضرت زینب )س(، فصل نهم فّضه، فصل دهم حضرت ام کلثوم 
بار سوم حضرت  برای  دوازدهم  اسماء، فصل  یازدهم  )س(، فصل 
فاطمه )س(، فصل سیزدهم مجدداً حضرت امیر )ع( و فصل چهارم 

از زبان آسمان روایت می شود.
در این کتاب می خوانیم:

»روزگار غریبی است دخترم! دنیا از آن غریب تر! این چه دنیایی 
است که دختر رسول خدا را در خویش تاب نمی آورد؟ این چه روزگاری 
است که راز آفرینش زن را در خود تحمل نمی کند؟ این چه عالمی 
است  غریبی  روزگار  می راند؟  خویش  از  را  خدا  دردانه ی  که  است 
دخترم! دنیا از آن غریب تر! آنجا جای تو نیست، دنیا هرگز جای تو 
نبوده است. بیا دخترم، بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی. تو از بهشت 

آمده بودی، تو از بهشت آمده بودی«

»عسل و حنظل«؛ تلخی به عسل شیرین شود
حنظل«  و  »عسل  کتاب 
نوشته طاهر بن جلون و با ترجمه 
همت  به  شجاعی  محمدمهدی 

نشر برج منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب 
در  جلون  بن  طاهر  ایران)ایبنا(؛ 
 Le حنظل«) و  »عسل  کتاب 
  )miel et l’amertume
جمه  تر با  گی  ز تا به  که 
محمدمهدی شجاعی و از سوی 
از  رسیده،  چاپ  به  برج  نشر 

در  که  می گوید  سامیه  نام  به  شاعری  و  شعر  اهل  شاد،  دختری 
خانواده ای خوشبخت و ساده و سنتی در طنجه زندگی می کند.

سامیه دختری شانزده ساله است که ناگهان تمام شادی های 
زندگی اش آوار می شوند و او که مطمئن نیست که پدر و مادرش 
خودکشی  به  دست  کرد،  خواهند  حمایت  او  از  شرایط  این  در 

می زند.
در توضیح ناشر بر کتاب آمده است: »طنجه، مراکش، سال های 
است که  این شهر خاموش، گویی سنت  در  اول هزاره ی سوم... 
و  می شوند  سرزنش  قربانیان  شود.  قربانی عوض  و  متجاوز  جای 
با  آن ها  می کنند.  رفت وآمد  شهر  در  افراشته  گردنی  با  متجاوزان 
بازماندگان قربانیان چشم در چشم می شوند و اطمینان دارند عقوبتی 

در کار نیست.
سامیه دیگر نیست... این دختر شانزده ساله ی غرق در شعر و 
شور، به زندگی کوتاهش پایان داده و پدر و مادرش در دریایی از 
را  یکدیگر  و  متنفر شده اند  از هم  مانده اند.  بزدلی خویش  و  خشم 
نابود کرده اند. پدر غرق فساد است و مادر به تاریکی چشم دوخته. 
در آستانه ی فروپاشی این خانواده، مهاجری پا به شهر می گذارد... 
گویی آمده تا مرهمی باشد بر زخم های این خانواده ی درهم شکسته 

و نفسی بدمد به خموشان این شهر.«
طاهر بن جلون، شاعر و نویسنده، متولد اول دسامبر ۱۹٤٤ در 
شهر فاس مراکش و فارغ التحصیل رشته روانشناسی اجتماعی در 
مقطع دکتری است. او که به همراه همسر و فرزندانش ساکن پاریس 

هستند، آثارش را به زبان فرانسه می نویسند.
جایزه کنگور برای کتاب »شب مقدس«)۱۹٨٧(، دریافت نشان 
لژیون دونور)۲۰۰٨( و عضویت فرهنگستان کنگور از جمله افتخاراتی 

است که بن جلون در سال های فعالیتش به دست آورده است.   
کتاب »عسل و حنظل« نوشته طاهر بن جلون، در ۲٧۲ صفحه، 
به قیمت ٤۹ هزار تومان، با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه، در قطع 
رقعی، جلد شومیز و با ترجمه محمدمهدی شجاعی، از سوی نشر 

برج راهی بازار کتاب شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

خانواده پاریزی از فعالیت های فرهنگی 
حمایت می کنند

فرزند مرحوم محمد ابراهیم باستانی پاریزی، گفت: کارهای فرهنگی 
همواره نیاز به پشتیبانی دارد و خانواده باستانی پاریزی همواره حامی معنوی 

این رویداد هستند.
 دومین دوره جایزه آینه دار دوران همزمان با سالروز تولد محمدابراهیم 
باستانی پاریزی با رونمایی از پوستر این رویداد در باغ نگارستان برگزار شد.

در این مراسم محمد جواد جامه بزرگی، رییس اداره موزه ها و فضاهای 
فرهنگی دانشگاه تهران، اظهار داشت: زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی 
انسان بسیار بزرگی بود و حق بزرگی بر گردن دانشگاه تهران دارد؛ اگر همت 
و خدمات او، مرحوم روح االمینی و حسن حبیبی نبود، امروز مجموعه باغ 

نگارستان وجود نداشت و به پارکینگ تبدیل شده بود.

خانواده پاریزی حامی اقدامات فرهنگی
به  پاریزی  باستانی  مرحوم  پسر  پاریزی،  باستانی  حمید  همچنین 
نمایندگی از خانواده گفت: جایزه آینه دار به همت عباس دعایی، یکی از 
اتفاقات خوبی است که در سال های اخیر رقم خورد و آثار بزرگان ادب را 

به زبان هنر بازتاب می دهد.
وی با بیان این مطلب که کارهای فرهنگی همواره نیاز به پشتیبانی دارد، 
تاکید کرد: خانواده باستانی پاریزی همواره حامی معنوی این رویداد هستند.

باستانی پاریزی ادامه داد: در دورانی زندگی می کنیم که جوان ها با 
کتاب سر و کار کمی دارند و برگزاری رویدادهایی از این دست کمک می 
کند به مطالعه و خواندن کتاب عالقه مند شوند. قدر بزرگان را بدانیم تا شاهد 
بالندگی فرهنگ و هنر و انتقال تجربیات بزرگان به نسل های بعد باشیم.

باستانی خاطرنشان کرد: در هفت سالی که از درگذشت پدرم می گذرد، 
٤۶ عنوان از کتاب های او تجدید چاپ شد و با اینکه تیراژ کتاب ها دیگر 

مثل گذشته نیست اما این موضوع جای شادمانی دارد.

باستانی پاریزی خوش سخن بود
در ادمه این مراسم، حجت االسالم سید محمود دعایی، مدیر روزنامه 
اطالعات بیان کرد: باستانی پاریزی بسیار خوش سخن و طناز و از جمله 
افرادی بود که انسان فرهیخته و آزاده ای به شمار می آمد. حتی یک بار 
برای اینکه او راضی شود در مراسمی که فرد سیاسی حضور داشت، سخنرانی 
کند، یک هواپیمای رفت و برگشت برای او بدون هیچ سرنشین دیگری 

چارتر کردند اما او باز هم نپذیرفت.
باستانی  گفت:  و  کرد  اشاره  باستانی  یاد  زنده  قدرشناسی  به  دعایی 
پاریزی با هر حرف و رفتارش به ما درس می داد و با وصیت برای دفن 
در کنار همسرش به ما یادآور شد که همسر و خانواده چقدر اهمیت دارند.

ساخت قطعه ای به یاد استاد پاریزی
در بخش دیگری از این مراسم، برنامه فیلم شعر خوانی افشین یداللهی 
درباره باستانی پاریزی و در ادامه نیز اجرای شهرام ناظری به همراه گروه 

ارکستر پخش شد.
ملت  مباهات  مایه  گفت:  قطعه،  این  اجرای  هنگام  ناظری  شهرام 
ماست که قطعه ای به یاد استاد باستانی پاریزی ساخته شد؛ قطعه ای 
قطعه  این  که  بود  او  آرزوی  و  شد  سروده  یداللهی  افشین  توسط  که 

توسط من اجرا شود.
به گفته ناظری، هر بیت این شعر بخشی از دریای تفکر این استاد 

بزرگ را تصویر می کند.
در فیلم کوتاه دیگری، محمدرضا شفیعی کدکنی، در سخنانی عنوان 

کرد هر کاری که برای استاد باستانی انجام شود، کم است.

برگزاری نمایشگاه آثار برگزیدگان جایزه آینه دار
همچنین عباس دعایی، مدیر جایزه آینه دار درباره این مراسم، تاکید 
کرد: باعث افتخار من است که فرصتی برایم فراهم شد تا بانی ارج نهادن 
به خدمات باستانی پاریزی و طاهره صفارزاده باشم. روح این دو استاد آن 
قدر بزرگ است که کارها به خوبی پیش می رود و خوشحالم در این راه 

خانواده استاد باستانی پاریزی همراه ما هستند.
وی ادامه داد: به طور هم زمان، نمایشگاه آثار برگزیدگان دومین جایزه 
آینه دار دوران شامل آثار ۳۳ هنرمند در فرهنگستان هنر افتتاح می شود؛ 
کارها بر اساس شخصیت و آثار طاهره صفارزاده و باستانی پاریزی خلق 

شده اند که موضوعات دومین دوره جایزه بودند.
به گفته دبیر این جایزه، او توضیح داد: با توجه به نظر هیأت داوران و 
طی شدن مراحل مختلف، از میان آثار ۱۱۰ هنرمند، کارهای این ۳۳ هنرمند 

که همخوانی بیشتری با موضوع داشتند منتخب شد.
دعایی گفت: نمایشگاه برگزیدگان این جایزه تا روز خواجوی کرمانی ) 
۱٧ دی ماه ( ادامه خواهد داشت و برنامه با اختتامیه ۲۰دی ماه در تاالر وحدت 
با همراهی مراکز همراه استان کرمان به یاد خواجوی کرمانی برگزار می شود.

محمدابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ دان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، 
سال  که  بود  گنابادی  درویشان  از  و  تهران  دانشگاه  استاد  موسیقی پژوه، 

۱۳۹۳ درگذشت.

آگهی فقدان سند
آقایان علی اکبرقربانی وبهمن معافی بموجب وکالتنامه های شماره۹۳۲۵۵-

الواسطه  مع  ۹۳۲۱٤-۹۲۹٧۳-۹۲٨٨٨-۹۳۲۱۳-۹۳۲۵۶دفترخانه۵۰۰تهران 
ازطرف وراث مرحوم علی مهدوی میمند به استناد دوبرگ استشهادیه محلی 
مصدق شده در دفتراسناد رسمی شماره٤۲بهارستان مدعی است سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه باغ به پالک ثبتی ٤٨۵فرعی از۱۲۹اصلی،مفروز ومجزا شده 
ازاصلی مذکور واقع درقریه قاسم آباد حوزه ثبت ملک شهریاراستان تهران به 
مساحت ۳۱۲۰۵مترمربع که ذیل ثبت۵۹۹۶۱دفتر۲۶٤صفحه٤۹۲رباط کریم ثبت 
وسند مالکیت اصلی بشماره چاپی۱۵۶٨۱۹سری ت صادرگردیده است سپس 
مورد ثبت به صفحه۳۱٧دفترامالک جلد۲۲٧۵ذیل شماره۳۱٨۰٧۰شهریارانتقال 
گردیده است ثبت گردیده است به علت سهل انگاری مفقود گردیده تقاضای 
باستناد  مراتب  لذا  است  االرث(نموده  المثنی)سهم  مالکیت  صدورسند 
ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شوند تا چنانچه کسی 

مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا سند مالکیت نزد خود می باشد 
ازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند درغیراینصورت پس از انقضای 
مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت سهم االرث وراثت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:۹۲۶۹
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار

مفقودی
سندکمپانی یکدستگاه موتورسیکلت احسان RD۱۲۵ به رنگ قرمز مدل 
 ۰۱۲۰N۱٤۰۰۲۶٨۲ ۱۳۹٨ به شماره انتظامی ٨٧۵٨٨-۵٨۲ به شماره موتور
به شماره شاسی N۱٤HREMCBK۱۵۱۰٤۹٤ متعلق به غالمرضا چیتی 

فرزند علی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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از راست: مهشید میرمعزی و بلقیس سلیمانی
اختصاصی دنیای جوانان

به شوق توست 
که تکرار می شوم هر سال 

محمدعلی بهمنی

زمانه وار اگر می پسندیم کر و الل 
 به سنگفرش تو این خون تازه باد حالل 

مجال شکوه ندارم، ولی ماللی نیست 
که دوست جان کالم من است در همه حال 

قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت 
به واژه ها که مرا برده اند زیر سئوال 

 تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم 
به شوق توست که تکرار می شود هر سال 

تو را ز دفتر حافظ گرفته ام، یعنی
 که تا همیشه ز چشمت نمی نهم ای فال 

تو کیستی؟ که سفرکردن از هوایت را 
 نمی توانم، حتی به بال های خیال



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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صحبت هاي حامد عنقا درباره پولشویي

و  فیلمنامه نویس  عنقا  حامد 
با  پولشویی  امکان  رد  با  تهیه کننده 
استفاده از ساخت فیلم و سریال گفت: 
معتقد نیستم که بشود با ساخت یک 
فیلم و سریال پولشویی کرد. مثالبرای 
 ۵۰۰ اگر  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ مبلغ 

کنید  سفید  و  پاک  بخواهید  را  میلیاردش 
باید ۱۵۰۰ میلیارد گردش مالی نشان بدهید که بتوانید ۵۰۰ میلیاردش 
را سفید کنید. در جاهای دیگر دنیا به علت گردش باالی مالی شاید رخ 

دهد ولی اینجا دنبال هدف دیگري هستند. 
اگر می بینید کسانی به این بیزنس می آیند و پول خرج می کنند و 
با هنرپیشه های  را  باشد و عکس شان  اصرار دارند که اسمشان در کار 
و  کند  تبلیغات  خودش  برای  که  است  این  برای  کنند  توزیع  معروف 

پرسونال برندینگ بسازد!

بازگشت مهران مدیري با مسابقه دورهمي

بقه  مسا م  و د ی  سر لید  تو
دهم  از  تغییرات  اعمال  با  دورهمی، 
دی ماه آغاز می شود و شاهد بازگشت 
دوباره مهران مدیري به تلویزیون با 
بود.  خواهیم  پرطرفدار  برنامه  این 

صفحه رسمی برنامه دورهمی در اینستاگرام 
از تولید فصل دوم این مسابقه تلویزیونی خبر 
داد. در این خبر آمده است: از دهم دی ماه تولید سری دوم از مسابقه 
دورهمی با تغییرات قابل توجه و البته جذاب آغاز خواهد شد و راه های 
ارتباطی برای حضور در برنامه از طریق صفحه رسمی دورهمی در فضای 

مجازی اعالم می شود. 
تیم تولید برنامه دورهمی همچنان تمام تالش و انرژی خود در جهت 
تولید برنامه ای جذاب را به کار خواهند گرفت تا بازهم به جلب رضایت 

حداکثری مخاطبین گرامی مفتخر شوند.

ماجراي عکس گلپا و منچستري ها چیست؟

عکسي  که  هست  چندروزي 
خواننده  )گلپا(  گلپایگاني  علي اکبر  از 
پیشکسوت و مطرح موسیقي کشور در 
کنار برخي از ستارگان قدیمي باشگاه 
مجازي  فضاي  در  منچستریونایتد 

به  دست  اشتباه  توضیح  با  و  شده  منتشر 
در  یادگاری  عکس  این  مي شود.  دست 
یکی از سفرهای نوروزی گلپا به همراه همسرش در دهه ٨۰ به اروپا 
گرفته شده است. از آنجا که گلپا از هواداران منچستریونایتد بوده و یکی 
از دامادهایش که اصلیت فرانسوی دارد، جراح معروف فوتبالیست های 
حرفه ای است، مقدمات گرفته شدن این عکس یادگاری فراهم شده است. 
او در این عکس در کنار پل اسکولز، ریو فردیناند و گری نویل حضور 
دارد و زنده یاد هوشنگ ظریف نیز در این عکس مي باشد که نشان از 

قدیمي بودن آن دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

گالیه هاي رضا شفیعي جم از وضعیت هنر

واسطه ها و واسطه گری هایی در 
عالم هنر بیداد مي کنند!

و  محبللوب  چهللره  شللفیعی جم،  رضللا  گذشللته  شللب 
دوست داشللتني سللینما و تلویزیللون بللا حضللور در برناملله 
احوالپرسللی، از نسللبت نابرابللر میللزان عرضلله و تقاضللا در عرصلله  
حرفلله ای هنللر انتقللاد کللرد و از مللردم خواسللت کلله خودشللان 

روي هنللر و هنرمنللدان سللرمایه گذاري کننللد.
رضللا شللفیعی جم کلله شللب گذشللته بلله عنللوان مهمللان بلله 
احوالپرسللی آمللده بللود در بخشللی از صحبت هللای خللود بیللان 
کللرد: در انتظللار روزی هسللتم کلله خللود مللردم بللرای هنرمنللدان 
و در حقیقللت بللرای آینللده فرزندان شللان سللرمایه گذاری کننللد. 
مللن هللم مثللل همکارانللم مکللرر بللا ایللن سللوال از سللمت 
نوجوانللان مواجلله می شللوم کلله بللرای ورود بلله عرصلله هنللر و 
بازیگللر بللودن، فیلمبللردار بللودن، طللراح گریللم بللودن و… چلله 
کار بایللد بکنیللم و مللن دلللم نمی آیللد بلله آنهللا بگویللم عرصلله 

حرفلله ای هنللری جللای خیلللی تنگللی دارد.
رضللا شللفیعی جم در اداملله صحبت هللاي خللود یللادآور شللد: 
در حللال حاضللر واسللطه ها و واسللطه گری هایی در عالللم هنللر 
وجللود دارد کلله ایللن عرصلله را از تعالللی دور نگلله می دارنللد. در 
نهایللت، پللول هللم بلله دسللت می آیللد امللا بلله چلله قیمتللی؟ چلله 
میللزان اسللتعداد رشللد یافتلله و چقللدر سللرمایه جللدی انسللانی، 
تحویللل گرفتلله شللده اسللت؟ کشللوری مثللل ژاپللن صدهللا شللبکه 
تلویزیونللی دارد. ایللن شللبکه ها را چلله کسللی می گردانللد جللز 
بچه هللای ایللن کشللور؟ آیللا مللا فرزنللدان خللود را بلله گونلله ای 
رشللد داده ایللم کلله بتواننللد خلللق کننللد و خالقیللت را بللروز دهند؟
ایللن بازیگللر کلله عالوه بللر بازیگللری، آمللوزش نقاشللی بلله 
کللودکان و نوجوانللان را هللم در کارناملله دارد بللا ابللراز نگرانللی 
نسللبت بلله عللدم رشللد خالقیللت در نسللل جدیللد گفللت: اکنللون 
چلله نسللبتی بیللن تقاضللا و عرضلله در عالللم هنللر برقللرار اسللت؟ 
از هللزاران نوجوانللی کلله دوسللت دارنللد بازیگللر، فیلمبللردار و… 
شللوند، تنهللا چنللد نفللر موفللق می شللوند چللرا کلله ظرفیللت بلله 
همیللن میللزان کللم اسللت. اگللر مللا می خواهیللم ایللن سللفره برای 
هملله مللردم پهللن شللود چللاره ای نیسللت جللز اینکلله امکانللات 

سللرمایه گذاری بللرای هملله مللردم را فراهللم کنیللم.
ایللن بازیگللر همچنیللن بللا اشللاره بلله دوران نقاش بللودن خود 
اضافلله کللرد: نقاشللی الهامللی اسللت کلله از سللمت طبیعللت بلله 
هنرمنللد می رسللد و منتقللل کللردن آن بلله روی کاغللذ، ماموریللت 
هنرمنللد اسللت. وقتللی بلله نقاشللی های زمللان کودکللی خللود 
فکللر می کنیللم، یللک خانلله در دل طبیعللت، دودکشللی کلله دود 
از آن بیللرون می آیللد، مللردی در حللال طناب بللازی و… بلله 
عنللوان سللوژه های کلیشلله ای نقاشللی بلله ذهن مللان می آیللد. 
آن کلیشلله و تکللرار تللا امللروز هللم باقللی مانللده و مللا االن هللم 
در نقاشللی بچه هللا چنیللن چیزهایللی می بینیللم. ایللن اتفللاق بلله 
معنللای آن اسللت کلله بلله بچه هللا کمللک نکرده ایللم بهتللر و 

دقیق تللر بلله جهللان پیرامللون خللود نظللر کننللد.
رضللا شللفیعی جم در پایللان صحبت هللاي خللود گفللت: 
اولیللن اصللل بللرای نقللاش شللدن آشللتی بللا کاغللذ و مللداد سللیاه 
اسللت و بعللد هللم دوسللت شللدن بللا مللداد رنگی هللا. هملله چیللز 
از همیللن صفحلله کوچللک سللفید آ.چهللار شللروع می شللود، تنهللا 

بایللد قللدرت و توانایللی بچه های مللان را جللدی بگیریللم.

اکران فیلم پژمان جمشیدي در سال آینده!

فیلم  ن  رگردا کا و  نویسنده 
یط  شرا ز  ا فرضی،  خط  سینمایی 
اکران این فیلم و احتمال نمایش آن 
در  گفت.  سخن   ۱٤۰۱ تابستان  در 
پژمان  و  دولتشاهی  سحر  فیلم  این 

جمشیدی بازیگران اصلي هستند. 
در  که  متنی  در  صمدی  فرنوش 
هم  ایران  در  فیلم  اکران  و  سینما  نوشت:  داده،  قرار  رسانه ها  اختیار 
مثل تمام دنیا در این ۲ سال شرایط سختی را پشت سر گذاشته اما به 
برگردد،  قبل  به حالت  قرار است همه چیز  آهسته  آهسته  نظر می آید 
اوضاع مثل قبل شود، مخصوصا  با قطعیت نمی شود گفت دقیقا  البته 
در کشور ما که شرایط بد اقتصادی هم گریبانگیر مردم است. من هم 
مثل همه فیلمسازها عالقمندم فیلمم را در سینما و به صورت اکران 

سراسری کنار مردم ببینم.
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تکلیف مخاطب را روشن کنید...

قاتل و وحشي و بالتکلیفي از درگیري هاي جناحي!
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چنلد روزي هسلت که حضلور یا 
علدم حضلور فیللم قاتل و وحشلي، به 
کارگرداني حمید نعمت اهلل در جشلنواره 
فیللم فجلر باعلث شلده تلا حواشلي 
زیلادي ایجاد شلود. این فیلم که سلال 
۹٨ سلاخته شلده، براي جشلنواره هاي 
بلود  کلرده  ثبت نلام   ۹۹ و   ۹٨ سلال 
و هلر ۲ سلال بله دالیلل مختللف از 
جشلنواره کنلار گذاشلته شلد. این فیلم 
دلیلل  بله  مي شلود  گفتله  البتله  کله 
تراشلیدن موهاي لیال حاتمي، مشلکل 
بله نظلر مي رسلد  شلرعي هلم دارد، 
بلراي حضور در جشلنواره امسلال حاال 
وارد فلاز جدیلدي از حواشلي شلده و 
مدیلران  بیلن  جناحلي  درگیري هلاي 

سلینما بلاال گرفته اسلت.
یکلي  کله  اسلعدیان  همایلون 
دوره  نتخلاب  ا هیلات  اعضلاي  ز  ا
فیللم  جشلنواره   )۱۳۹٨( سی وهشلتم 
فجلر بلود چنلدي پیلش اعلالم کلرد 
فیللم قاتلل و وحشلی، بله کارگردانلی 
حمیلد نعملت اهلل در دوره سی وهشلتم 
بلا دسلتور دبیلر جشلنواره بررسلی و 

اسلت. نشلده  بازبینلی 
از  پلس  و  گذشلته  روزهلای  در 
اینکله دبیلر جشلنواره امسلال فیللک 
در  جشلنواره  فلرم  کلردن  پلر  فجلر، 
کنلار  دلیلل  را  گذشلته  سلال های 
از  و  وحشلی  قاتلل  فیللم  گذاشلتن 
روابلط  جشلنواره فجلر عنلوان کلرد، 
عموملی ایلن فیلم در متنی، اسلتدالل 
مسلعود نقلاش زاده را خلالف آئین نامه 
این دوره دانسلت و در پاسلخ دبیرخانه 
جشلنواره فجلر نیلز اعلالم کلرد کله 
ایلن فیلم در دوره سی وهشلتم توسلط 
هیلات انتخلاب بازبینی شلده و اسلناد 
از  یکلی  املا  اسلت.  موجلود  نیلز  آن 
اعضلای هیات انتخاب آن دوره روایتی 
دیگلر را مطلرح می کنلد کله از قضا با 
اطالعیله ای کله در همان سلال ۹٨ از 
سلوی دبیرخانه جشلنواره فجر منتشلر 
و بلر خلارج شلدن فیللم نعملت اهلل از 
دسلتور کار هیات انتخلاب داللت دارد، 

همخلوان اسلت.
همایلون اسلعدیان در گفتگویلی 
کله چنلدروز پیلش دربلاره ابهاملی که 
نسلبت بله بازبینی و حضلور فیلم قاتل 
و وحشلی در دوره های پیشین جشنواره 
داد:  آملده اسلت، توضیلح  بله وجلود 
هیلات انتخاب جشلنواره فجر در سلال 
۹٨ فیللم قاتلل و وحشلی را دیلد، املا 
حلدود نیلم سلاعت از فیلم آملاده نبود 
و نسلخه کاملل را به ما ندادنلد. با این 
حلال در هملان انلدازه ای کله دیدیلم 
هلم فیللم بررسلی نشلد، چلون آقلای 
اعلالم  جشلنواره(  )دبیلر  داروغله زاده 
کردنلد به دلیلل اینکه بیلن تهیه کننده 
بله  اختلالف  فیللم  سلرمایه گذاران  و 
وجود آمده و فیلم مشلکل مالکیت دارد 
هیچ بررسلی  صورت نگیلرد، در نتیجه 
فیلم نه بررسلی شلد و نه نظری درباره 
آن ارائله شلد. هیلچ برگه یا نوشلته ای 
بلرای ارزیابلی دربلاره ایلن فیللم امضا 
نشلد، چرا که از دسلتور کار خارج شلد 
و در واقلع مثلل ایلن بلود کله هیلات 

انتخلاب اصلال فیللم را ندیده اسلت.
اسلعدیان در پاسلخ بله اینکله بلا 
هیلات  در  حضلور  تجربله   بله  توجله 
انتخلاب جشلنواره و براسلاس ضوابط، 
شلده  ارزیابلی  را  فیلملی  چنیلن  آیلا 
می دانلد؟ گفلت: خیلر، چون به دسلتور 
بررسلی  هیچگونله  جشلنواره  دبیلر 
دربلاره فیللم قاتلل و وحشلی صلورت 
نگرفلت و اگلر بازبینلی شلده بلود ملا 
حتملا مثلل بقیله فیلم هلا بایلد بله آن 
نملره می دادیلم تلا مشلخص شلود از 
هیلات انتخلاب نملره الزم بلرای ورود 
بله بخلش سلودای سلیمرغ را گرفتله 
اسلت یلا خیلر؟ مسلئله اینجاسلت که 

ایلن فیللم اصال بله مرحله بررسلی در 
هیلات انتخاب نرسلید. ضمن اینکه اگر 
ایلن اتفلاق افتاده بود سلال گذشلته در 
دوره سلی ونهم جشلنواره اعالم می شد 
کله فیللم در دوره سی وهشلتم ارزیابی 
شلده و املکان حضلور در جشلنواره را 
نلدارد. هیلچ سلند مکتوبلی مبنلی بلر 
ارزیابلی و نمره دهلی بله فیللم قاتلل 
و وحشلی بلا نلام و امضلای اعضلای 
هیلات انتخلاب دوره سی وهشلتم فیلم 

فجلر وجلود خارجی نلدارد.
حمیلد نعملت اهلل بلا فیللم قاتل و 
وحشلی در ۲ دوره قبلی جشلنواره فجر 
خواسلتار شلرکت در این رویداد بود که 
یکبلار بله دلیل مشلکل مالکیلت و بار 
دیگلر مخالفت شلورای پروانله نمایش 
سلازمان سلینمایی، به بررسی در هیات 
انتخلاب نرسلید. در دوره قبلل هیلأت 
انتخلاب به صورت رسلمی درخواسلت 
نمایلش ایلن فیللم را بلرای اعضلای 
کلرد  ارائله  دبیلر جشلنواره  بله  خلود 
کله در نهایلت بله دلیلل صادر نشلدن 
پروانله نمایلش فیلم با این درخواسلت 
امیلن  حاتملی،  لیلال  نشلد.  موافقلت 
حیایی، شلهرام حقیقت دوسلت، سلتاره 
اسلکندری، عزت اهلل رمضانی فر، شهرام 
قائلدی، عللی اعالئی و سلام  نلوری از 
جملله بازیگلران ایلن فیلم هسلتند. در 
خالصله داسلتان قاتل و وحشلی آمده 

اسلت: زیبلا، مهیای عروسلی دخترش 
می شلود کله به طلور اتفاقی اسلیر یک 
می شلود.  مخلوف  گانگسلتری  بانلد 
زیبلا، بلرای نجلات خلود و دختلرش 

می جنگلد...
ز  ا بعلد  شلي  ا حو یلن  ا ملا  ا
ن  یا سلعد ا یلون  هما ي  صحبت هلا
جشلنواره  دبیرخانله  و  گرفلت  بلاال 
فجلر بله سلرعت سلندي را رو کلرد 
کله در آن اعضلاي هیلات انتخلاب 
جشلنواره سلي و هشلتم، فیللم قاتل 
پلاي  و  بودنلد  دیلده  را  وحشلي  و 
چیلزي  بودنلد!  کلرده  امضلا  را  آن 
همایلون  بلا حرف هلاي  کاملال  کله 
ایلن  بلا  داشلت.  مغایلرت  اسلعدیان 
حلال همایون اسلعدیان روز گذشلته 
صحلت  بلر  تاکیلد  بلا  دیگلر  بلار 
اظهلارات پیشلین خود، از مسلئوالن 
جشلنواره فجلر خواسلت تا بله جای 
بلازی بلا کلملات از مدیلران وزارت 
ارشلاد بخواهند خیلی صریلح تکلیف 

کننلد. روشلن  را  فیللم  ایلن 
نتخلاب  ا هیلات  عضلو  یلن  ا
فیللم  جشلنواره  دوره  سی وهشلتمین 
فجلر در گفتگویلی جدیلد و در توضیح 
صورتجلسله منتشلر شلده از بازبینلی 
فیلم هلای ۲ سلال قبلل جشلنواره، بلا 
اشلاره بله اینکله پلس از دیلدن هلر 
فیللم چنیلن فرملی صرفلا بله عنلوان 

دیلده شلدن آثلار امضلا می شلد بیلان 
کلرد:  حال که آقایلان اینقدر روی لغت 
می کننلد  تکیله  آیین نامله  و  بازبینلی 
بایلد بگویلم تا جایلی که ملن می دانم 
و در طلول ایلن سلال های جشلنواره 
هم شلاهد بودیلم بازبینی یلک فرآیند 
اسلت و در آیین نامه بله ۲ واژه بازبینی 
و ارزیابلی تقسلیم نشلده اسلت. وقتی 
و  دیلدن  ملراد  بازبینلی،  می گوییلم 
ارزیابلی اسلت. ایلن فرآیند بایلد کامل 
طی شلود تا بگوییم یلک فیلم بازبینی 
شلده اسلت. درنتیجه ِصلرف دیدن، به 
بلازی  ایلن  و  نیسلت  بازبینلی  معنلی 
بلا کلملات اسلت کله دوسلتان انجلام 

می دهنلد.
او بلا اشلاره بله اینکه آنچله ما در 
آن دوره دیدیلم نسلخه کامللی از فیلم 
نبلود و حتلی سلکانس فینلال وجلود 
نداشلت، ادامله داد: اینکله گفتلم فیلم 
مکتلوب  سلند  و  نکردیلم  ارزیابلی  را 
دربلاره آن وجلود نلدارد همچنلان بله 
قلوت خلود باقی اسلت و االن مسلئله 
این اسلت که مسلئوالن جشلنواره چه 
کشلف و شلهودی کردند که با انتشلار 
امضلای ملا کله ایلن فیللم را دیده ایم 
و خلودم هلم آن را اعلالم کلرده بودم 
بله خیلال خلود دسلت بله روشلنگری 
حرف هلای  و  زده انلد  افشلاگری  و 
ای کاش  کردنلد؟  اعلالم  ملردود  ملرا 

دقلت بیشلتری داشلتند و گفتگلو را با 
دقلت بیشلتری می خواندنلد. امیلدوارم 
برخلورِد  ملدل  ایلن  و  بی دقتلی  ایلن 
جشلنواره  طلول  در  را  روشلنگرانه 

نداشلته باشلند.
پایلان  در  اسلعدیان  همایلون 
گفت: بهتر اسلت مسلئوالن جشلنواره 
و  آیین نامله  بحلث  آنکله  جلای  بله 
قوانیلن جشلنواره را پیلش بکشلند که 
هلر سلال هلم بنلا بله مصلحت هایی 
از  دهنلد،  تغییلر  را  آن  ننلد  می توا
بخواهنلد  ارشلاد  وزارت  مسلئوالن 
خیللی صریلح تکلیلف فیللم قاتلل و 
کله  کاری  کننلد،  روشلن  را  وحشلی 

داد. انجلام  را  دوللت قبلل آن 
سلینما در هفتله ای کله بله پایان 
رسلید، روزهایلی را پشلت سرگذاشلت 
کله بلا یلک شلبه جلدال در فضلای 
رسلانه ای بر سلر فیلم قاتل و وحشی و 
نیز توقیف غیررسلمی بلرای فیلم چپ 
راسلت همراه بلود. آنچله در این مدت 
و  قاتلل  فیللم  پیراملون  رسلانه ها  در 
وحشی، آخرین سلاخته حمید نعمت اهلل 
منتشلر می شلد بله سلمتی رفلت کله 
بیشلتر بله مغلطه شلبیه شلد، در حالی 
کله می تلوان بلا قطعیلت گفت بیشلتر 
آنهایلی کله اخبار فیلم قاتل و وحشلی 
پیلدا  راه  از  بیلش  دنبلال می کننلد  را 
کلردن یا نکردن این فیلم به جشلنواره 
فجلر منتظلر هسلتند آن را بلر پلرده 
سلینما ببیننلد. البته مدیران سلینمایی 
در دوللت قبل با صراحلت تکلیف فیلم 
نعملت اهلل را در هملان مرحلله انتخاب 
جشلنواره مشلخص کردند و با قاطعیت 
گفتنلد تلا اصالحات مدنظرشلان انجام 
نشلود مجلوز نمایلش نمی دهنلد، املا 
بله سلطحی  بحلث  فعللی  دوللت  در 
دیگلر آملده و جلدل بلر سلر فهلم از 
معنلی کلمله بازبینلی و همینطور زمان 

سلاخت فیلم اسلت.
شلد  شلروع  روزی  از  ماجلرا 
در  وحشلی  و  قاتلل  سلازندگان  کله 
اطالعیله ای اعلالم کردنلد آنچله دبیر 
جشلنواره فیلم فجر )مسعود نقاش زاده( 
دربلاره کنلار گذاشلته شلدن ایلن فیلم 
مغایلرت  آیین نامله  بلا  کلرده،  بیلان 
دارد چراکله در آیین نامله آملده اسلت: 
بخش هلای  از  یلک  هلر  در  فیلم هلا 
رقابتلی، بایلد از سلال ۱۳۹۹ بله بعلد 
تولید شلده و در دوره  گذشلته جشنواره 
نیلز ملورد بازبینلی هیأت انتخلاب قرار 

نگرفتله باشلند.
تاکیلد  خلود  اطالعیله  در  آنهلا 
دارنلد کله تولیلد و مراحلل فنلی قاتل 

و وحشلی ماه گذشلته به پایان رسلیده 
وللی بله نظر می رسلد این تاکیلد مورد 
امسلال  جشلنواره  دبیرخانله  پذیلرش 
نیسلت. دسلت اندرکاران چهلمین دوره 
جشلنواره فجر نله تنها فیللم نعمت اهلل 
را محصلول پیش از سلال ۹۹ می دانند 
دوره  در  فیللم  ایلن  معتقدنلد  بلکله 
انتخلاب  هیلات  توسلط  سی وهشلتم 
بازبینی شلده اسلت. این در حالی است 
دبیرخانله جشلنواره  کله سلال ۱۳۹٨ 
فجلر بیانیله ای را در دی ملاه منتشلر و 
فیلم قاتل و وحشلی را به دلیل مشلکل 
حقوقی از دسلتور کار هیلات انتخاب و 
پروسله بازبینلی خلارج کلرد و حتی در 
آن بیانیه تاکید شلد که در صورت حل 
مشلکل فیلم در زملان مقرر و به لحاظ 
طلی شلدن سلایر مراحل حضلور و به 
احتلرام دسلت اندرکاران سلاخت فیلم، 
بادعوت مجدد از هیات  انتخاب نسلبت 
بله اعالم نظلر در خصوص شایسلتگی 
حضلور فیللم و افلزودن ایلن فیللم به 

بخلش مسلابقه، اقدام می شلود.
تنهایلی  بله  خلود  بیانیله  ایلن 
سلندی متقلن از دبیرخانله جشلنواره 
نشلدن  بینلی  ز با بلر  مبنلی  فجلر 
بعلد  سلال  کمااینکله  اسلت،  فیللم 
هلم )۱۳۹۹( بلرای حضلور فیللم در 
جشلنواره، فلرم پلر می شلود املا بله 
دلیلل آنکه نتوانسلت از سلد شلورای 
هیلات  کنلد  عبلور  نمایلش  پروانله 
البتله  ندیلد.  را  آن  اصلال  انتخلاب 
نهلم  و  فراخلوان جشلنواره سلی  در 
فجلر هلم آملده بلود فیلم هلای بلنلد 
داسلتانی کله در دوره گذشلته یعنلی 
سلال ۹٨ نسلخه کاملل آنهلا ملورد 
بازبینلی هیلات انتخلاب قلرار گرفتله 
اسلت مجلاز به حضلور نخواهنلد بود 
و ایلن نشلان می دهلد کله سلال ۹٨ 
نبلوده  آملاده  فیللم  کاملل  نسلخه 
اسلت. از این هلا که بگذریلم همایون 
هیلات  اعضلای  از  یکلی  اسلعدیان، 
انتخلاب دوره سی وهشلتم جشلنواره، 
چنلد روز قبل هلم در گفتگویی تاکید 
کلرد کله فیلم توسلط هیلات انتخاب 
دیلده شلده املا یلک نسلخه کامل از 
آن در اختیلار این هیات قلرار نگرفته 
و پیلش از آنکله به مرحلله ارزیابی و 
بررسلی برسلد توسلط دبیر جشلنواره 
بله دلیل مشلکالت حقوقی و مالکیت 
از دسلتور کار خلارج شلده اسلت.  او 
کار  دسلتور  از  فیللم  وقتلی  گفلت، 
هیلات انتخاب خارج شلد، بله معنای 
ایلن اسلت کله فیللم اصللا دیلده و 
همچنیلن  و  نشلده  بازبینلی  درواقلع 
هیلچ سلندی مبنلی بلر اینکله قاتل و 
وحشلی توسلط هیات انتخاب، بازبینی 
ارزیابلی(  و  نمرده دهلی  معنلای  )بله 
شلده باشلد وجلود خارجلی نلدارد. اما 
دبیرخانله جشلنواره فجلر در پاسلخ به 
اقداملی  در  سلینماگر  ایلن  مصاحبله 
کله اسلعدیان آن را کودکانله می نامد، 
بلا  را  فیلم هلا  بازبینلی  صورتجلسله 
امضلای ٧ نفلر عضلو هیلات انتخلاب 
از جمله اسلعدیان منتشلر کرده اسلت. 
البتله نحوه انتشلار این صورتجلسله را 
کله در پاسلخ بله مصاحبله اسلعدیان 
بلود، غیرحرفله ای هلم بایلد دانسلت 
چلرا کله نبایلد بله صلورت عموملی 

مي شلد. منتشلر 
تملام ایلن بحث هلا و حاشلیه ها 
در حاللی ایجلاد شلده که شلاید بتوان 
را  فجلر  فیللم  جشلنواره  در  حضلور 
بهانله ای بلرای تعییلن تکلیلف فیلمی 
دانسلت کله شلورای پروانله نمایلش 
و  نلداد  مجلوز  آن  بله  قبلل  دوللت 
شلرط صلدور پروانه نمایلش را اصالح 
بخش هلای قابل توجهلی از فیللم بله 
خاطلر موهلای تراشلیده شلده بازیگلر 

می دانسلت. اصللی 
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