
یک جامعه شناس در گفت وگو با دنیای جوانان:

ازفاصلهطبقاتیبهگسلطبقاتیرسیدهایم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
۱۵۰ میلیون دز واکسن وارد کشور شده و تاکنون ۹۵ 

میلیون دز واکسن نیز به مردم تزریق شده است.
به گزارش دنیای جوانان، بهرام عین اللهی روزگذشته)دوشنبه( 
در نشست خبری افزود: بزودی جشن تزریق واکسن به ۸۰ درصد 

جامعه را خواهیم گرفت و باید به زندگی با کرونا عادت کنیم.

وی ادامه داد: با همکاری ریاست جمهوری، تبیین بانک 
مرکزی ، وزارت بهداشت و برگزاری جلسات متعدد همدلی برای 
انجام واکسیناسیون وسیع آغاز شد و این موفقیت ناشی از آن 
است که مردم مثل همیشه مانند دوران دفاع مقدس وارد صحنه 

شدند و به ما کمک کردند.
صفحه 2

نماینده تهران:

کشور باید براساس قانون اداره شود
 نه روابط شخصی

شرایط جدید واردات خودرو اعالم شد
روح اهلل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
عباسپور در مورد جزییات اصالحیه  مجلس 
به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر 
واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو 
در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع 
به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون 
صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و 
موضوع واردات خودرو در این اصالحیه وارد شد. شورای 
نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد 
که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست های 
کالن اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین 
جلسه روز یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع، نماینده 
شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند. 
صفحه 3

مدیر شعب استان بوشهر بیان کرد؛   

همراه بانک توسعه تعاون ابزاری پیشرو
 درارائه خدمات الکترونیک به مشتریان 

4
صفحه 3امکان اداره کشور با اصالح نظام مالیاتی 

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1876- سه شنبه 18  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نجفي: سازندگان 

قیصر گنجینه هایي 
براي سینماي ایران 

هستند

6ورزش
از ساخت خانه ب

رای پیشکسوتان
 تا قهرمانی 

در آسیا

هنگ 7فر

در تاريخ سينماي ايران فيلم هاي شاخص و بزرگي ساخته شده 
كه به عنوان آثاري محببو و شايسته در تاريخ اين سينما ماندگار 
شده اند. فيلم قيصر بی شک يک اتفاق بزرگ در تاريخ سينمای 
ايران بود كه تا چندين دهه پس از توليد اين فيلم، همچنان 

بخشی از خاطرات مشترک مردم ايران است

مراسم  در  و  المپيک  هتل  در  كه  استقالل  مديرعامل 
باشگاه صحبت می كرد، در  اين  با پيشکسوتان  همانديشی 
واكنش به اتفاقات اخير آبی ها نيز صحبت كرد و همچنين به 

تبليغات محيطی نيز پرداخت.

سيزدهم  دولت  گفت:  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزير 
فرهنگ  حوزه  به  دارد،  كه  اقتصادی  به رغم مشکالت 

همپای حوزه اقتصادی توجه می كند.

دولت سیزدهم همپای 
حوزه اقتصادی به 

حوزه فرهنگی توجه 
می کند

وزیر بهداشت: باید به زندگی با کرونا عادت کنیم تهرانی ها دارای بیشترین شانس قبولی 
در دانشگاه های برتر

با بیان  مسئول گروه آموزش عالی مرکز پژوهش های مجلس 
اینکه بیشترین شانس قبولی برای دانشگاه های برتر متعلق به داوطلبان 
بومی استان تهران گفت: ۸۰ درصد رشته های کم متقاضی و ۶۰ درصد 
رشته های پرمتقاضی که بومی استانی گزینش می شوند برای داوطلبان تهرانی است ، 
بنابراین می بینیم که بومی گزینی به شدت عدالت آموزشی را تحت شعاع قرار می دهد.
صفحه 2

به گزارش دنیای جوانان از مرکز رسانه قوه 
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم  قضاییه، 
محسنی اژه ای روز گذشته)دوشنبه( در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به بازدید روز 
جمعه ۱۴ آبان ماه خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی اشاره کرد.وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم 

رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع 
تولید گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و 
عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نظر گرفته شده 
که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و 

سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه عضو آن هستند.
صفحه 2

اهتمام دولت برای مبارزه با فساد ستودنی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
فراخوان

مناقصهعمومی
شماره مناقصه : 2000005116000003 ) نوبت اول(

شهرداری کامیاران درنظردارد براساس تفاهم نامه مبادله شده بین اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان قیرمورد نیاز خود را جهت آسفالت 
معابر فاقد آسفالت در محدوده محالت هدف بازآفرینی شهرازطریق فراخوان عمومی بشماره 2۰۰۰۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰3 را ازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزارنماید کلیه مراحل برگذاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترئونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم 

عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱7 می باشد .

 22-PG۶۴موضوع مناقصه : خرید قیر
مبلغ قرار داد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ده میلیارد ریال ( اسناد خزانه اسالمی با نماد اخزا ۹۱۱ بتاریخ سررسید ۱۴۰2/۹/۶ به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال واخزا ۹۱۴ به سررسید ۱۴۰2/۱۰/2۵ به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )صادره ازسوی اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان (
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال ( 

محل تحویل قیر: کارخانه آسفالت مشارکتی شهرداری کامیاران 
مهلت دریافت اسناد شرکت درمزایده : از مورخه ۱۴۰۰/۸/۱7 تا آخروقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۸/27 
مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد : از مورخه ۱۴۰۰/۸/2۹ تا آخروقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۹/۸ 

بازگشایی وبررسی پیشنهادها : درمورخه ۱۴۰۰/۹/۹ درمحل دفتر شهردار – ساعت ۱۰ صبح 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکات های آدرس استان کردستان – شهرستان 

کامیاران – واحد قراردادهای شهرداری کامیاران تلفن 3۵۵3۱7۹۰-۰۸7 و۰۸73۵۵22۶۱۰ 
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری کامیاران به نشانی استان کردستان کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی نبش چهار راه ادهم مظفری شهرداری 

کامیاران کد پستی ۶۶3۱۶۴۸۸۵۵
فرشاد منبری شهردارکامیاران 

آگهي
مناقصهعموميیكمرحلهاي
شمارهگ1400/31/35

دستگاهمناقصهگزار:شركتگازاستانایالم
موضوع مناقصه: احداث خط برق 2۰kv جهت برق رسانی به ایستگاههای CGS هلیالن-CGS موسیان و CPS برآفتاب بی و نصب مجدد شبکه برق و ترانس  ایستگاههای  CGS مهران و لویزن

مبلغ کل برآورد: ۸.۶۵۹.2۸۸.۰3۴  ریال 
مبلغ تضمین :    ۴33.۰۰۰.۰۰۰ ریال  

الزم به توضیح است که برآورد فهرست بهای توزیع نیروی برق ۱3۹۹ و بر اساس سه ماهه چهارم سال ۱3۹۸ و  فهارس بهای  تاسیسات برقی و خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع و ابنیه  سال ۱۴۰۰ و براساس سه ماه چهارم 
سال ۱3۹۹  سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکي  شرکت در مناقصه یا فیش واریزي  به حساب شماره ۰۱۱27۶۶۹۱۶۰۰۴ بانک ملي شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره ۴ آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی شماره ۱23۴۰2/ ت ۵۰۶۵۹ ه مورخه۹۴/۹/22 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  ۱۸۰ روز تقویمی
محل تامین اعتبار : عوارض گاز بهاء

۱۴۰۰/۰۹/۰۱     تاپایان وقت اداری  آخرین مهلت فروش اسناد :                  
۱۴۰۰/۰۹/۱۴    تا ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :                              

زمان گشایش پاکات :                                                          ۱۴۰۰/۰۹/۱۴       ساعت ۹ صبح
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 7۹۶-2۰/2 تاریخ ۱3۹۹/۱2/۱۱ استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان :

۱- داشتن شخصیت حقوقي 
2- کپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸۹/3/۵ وزیر کار و امور اجتماعی . 
۴-داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروي متخصص 

۵- داشتن گواهي صالحیت پیمانکاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته نیرو  با  حداقل رتبه مجاز .
۶- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
۸- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس ir.setadiran سامانه ستاد صورت می پذیرد . 

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 3.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره  ۰۱۱27۶۶۹۱۶۰۰۴ به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاري نبش خیابان استاد شهریار 

شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ۰۸۴3-223۵۸2۴
کد فراخوان جهت آگهی مذکور ۵3.۱۰۰.۱۰۵  می باشد . 

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالمشناسه آگهی:۱2۱۸7۴۰

مهندســی  و  توســعه  معــاون 
ــت:  ــران گف ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
و  نگهداشــت  طرح هــای  اجــرای 
افزایــش تولیــد نفــت بــا شــتابی بیش  

از گذشــته ادامــه می یابــد.
ــان  ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
ــق  ــی مناط ــرکت مل ــل از ش ــه نق ب
دهقــان  رضــا  جنــوب،  نفت خیــز 
ــای  ــی از پروژه ه ــد از بعض در بازدی
ــق  ــزن مناط ــعه 2۸ مخ ــرح توس ط
ــا  ــرد: ب ــالم ک ــوب اع ــز جن نفت خی
وجــود تغییــرات مدیریتــی در شــرکت 
ــی  ــرکت مل ــران و ش ــت ای ــی نف مل
مناطــق نفت خیــز جنــوب، طبــق 
انجــام  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی 
و  نگهداشــت  طرح هــای  شــده، 
ــرعت  ــا س ــت ب ــد نف ــش تولی افزای

ــت. ــد یاف ــه خواه ــتر ادام بیش
ــت  ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــرح تأکی ــن ط ــل ای ــر اص ــد ب جدی
ــی انجــام  ــه اصالحات ــزود: البت دارد، اف
خواهــد شــد تــا ضمــن بهبــود نحــوه 
اجــرا،  ســرعت پروژه هــا افزایــش یابد.

مهندســی  و  توســعه  معــاون 

ــراز  ــران اب ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
امیــدواری کــرد کــه بــا انجام پــاره ای 
اصالحــات و پیگیری هــای بیشــتر 
شــرکت های ملــی نفــت ایــران و 
مناطــق نفت خیــز جنــوب، تــا پایــان 
ــا  ــن پروژه ه ــرای ای ــد اج ــال رون س

ــود. تســریع ش
ظرفیــت مناطــق بــرای فعالیــت 
در قالــب مرکــز صــدور خدمــات فنی 

و مهندســی صنعــت نفــت
مدیرعامــل  دانشــی،  علیرضــا 
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب 
ــاون  ــا مع ــز در نشســت مشــترک ب نی
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفت 
ایــران گفــت: مناطــق نفت خیــز جنوب 
توانایی هــا و ظرفیت هــای  به دلیــل 
به عنــوان  می توانــد  خــود  بــاالی 
مرکــزی بــرای صــدور خدمــات فنــی و 

مهندســی شــناخته شــود.  
وی افزود: شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیــز جنــوب بــه لحــاظ فکــری، 
ــت و  ــاخت کاال، ظرفی ــزاری و س اب
پیشــینه  توانمنــدی دارد و در دولــت و 
ــا صــدور  فضــای کنونــی می توانــد ب

خدمــات فنــی و مهندســی حتــی در 
شــرایط تحریمــی موفــق عمــل  کند.  
ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــان  ــا بی ــوب ب ــز جن ــق نفت خی مناط
ــزون  ــن حــوزه اف ــه ای اینکــه ورود ب
ســازمانی  و  نشــاط  تحــرک  بــر 
در صنعــت نفــت و فعــال کــردن 
چرخــه اقتصــادی، تولیــد ثــروت نیــز 
به دنبــال دارد، ادامــه داد: در ۴۰ ســال 
ــازی  ــا بومی س ــته ایم ب ــر توانس اخی
کاالهــای مختلــف ســهم عظیمــی از 
نیازهــای صنعــت را  برطــرف کنیــم، 
امــا مصــارف ایــن کاالهــا محــدود به 
برخــی صنایــع داخلــی اســت و بــرای 
جلوگیــری از توقــف تولیــد آنهــا بایــد 
ــود.   ــی ب ــال  بازارهــای بین الملل به دنب
ــح کــرد: شــرکت  دانشــی تصری
ــوب در  ــز جن ــق نفت خی ــی مناط مل
ــات  ــی، خدم ــی، طراح ــوزه مهندس ح
ــات و  ــاری و تأسیس ــه حف ــوط ب مرب
به ویــژه در بخــش تعمیــرات در منطقه 
ســرآمد اســت و می توانــد مرکــز 
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ص

ــد.   ــمار آی ــه ش ــت ب ــت نف صنع

ارتباطــات  توســعه  بــر  وی 
به منظــور تحقــق ایــن هــدف تاکیــد 
کــرد و گفــت: بایــد ارتباطــات خود را 
بــا بازارهــای بین المللــی و منطقــه ای 
بــه نحــو مؤثــر و مطلــوب گســترش 
ــوان  ــم و ت ــیالیت عل ــم و از س دهی

ــم.   ــره ببری کارشناســی به
بــر اســاس ایــن گــزارش، دهقان 
ــا  ــتان، ب ــتان خوزس ــه اس ــفر ب در س
همراهــی قائــم مقــام طرح هــای 
نگهداشــت و افزایــش تولیــد مناطــق 
پروژه هــای  از  جنــوب،  نفت خیــز 
ــد و در  ــواز ۱۴ بازدی ــواز 23۵ و اه اه
نشســت های جداگانــه بــا پیمانــکاران 
پروژه هــا، پیشــرفت و چالش هــای 

ــرد. ــورد بررســی ک ــش رو را م پی
ــار  ــا اعتب ــواز 23۵ ب ــروژه اه پ
ــواز  ــروژه اه ــورو و پ ــون ی 2۴3 میلی
ــورو  ــون ی ــار ۱2۹ میلی ــا اعتب ۱۴ ب
در قالــب طرح هــای نگهداشــت و 
ــی نفــت  ــد شــرکت مل افزایــش تولی
ــرکت  ــی ش ــوزه عملیات ــران در ح ای
بهره بــرداری نفــت و گاز کارون در 

ــتند. ــرا هس ــال اج ح

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت تداوم خواهد داشت
نرخ بهره بین بانکی در شرایطی 
به 2۰.۶۱ درصد رسیده است که فعاالن 
بازار سرمایه افزایش این نرخ و انتشار 
اوراق را تهدیدی برای این بازار می دانند 
اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری 
معتقدند  و  می دانند  تورم  کنترل  برای 
در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید 
کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران 
بانکی  بین  بهره  نرخ  منظور،  بدین  تا 
اوراق  و  دهد  افزایش  این  از  بیش  را 

بفروشد.
روند  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بانکی  بین  بازار  در  بهره  نرخ  صعودی 
همچنان ادامه دارد و این نرخ در حال 

حاضر به 2۰.۶۱ درصد رسیده است. 
عنوان  به  بانکی  بین  بهره  نرخ 
بازار  در  بهره  نرخ های  انواع  از  یکی 
پول به نرخ های سود یا بهره در سایر 
این  واقع  در  بازارها جهت می دهد که 
نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی 
که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت 
یا هفتگی، دچار کسری  از روزانه  اعم 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار 
بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض 

می کنند.

کارشناسان از افزایش این نرخ و 
اوراق  خرید  برای  بانک ها  دادن  سوق 
برای  ابزاری  عنوان  به  طریق  این  از 
کنترل تورم یاد می کنند اما از آن طرف، 
فعاالن بازار سرمایه انتشار اوراق دولت و 
افزایش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی 

برای صعود بازار سرمایه می دانند. 
قرمز  دولت خط  که  در شرایطی 
باید  است،  کرده  اعالم  تورم  را  خود 
بردارد  قدم  خود  اولویت  راستای  در 
افزایش  تاثیر  بررسی  منظور  به  که 
تورم  کنترل  بر  بانکی  بین  بهره  نرخ 
اظهار  ندری  کامران  سرمایه،  بازار  و 
کرد: افزایش تقاضا برای ذخایر بانک 
مرکزی، نرخ بهره در بازار بین بانکی 
را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده 
است که دلیل آن نیز تورم باال در کشور 
است که بانک مرکزی صالح نمی داند 
پایه پولی را بیش از این منبسط کند.  به 
ذخایر  که عرضه  زمانی  دیگر،  عبارت 
و  محدود  باز  بازار  در  مرکزی  بانک 
تقاضا برای آن نیز زیاد شود، نرخ بهره 

بین بانکی باال می رود. 
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
اینکه با وجود تورم باال در اقتصاد ایران 

این  از  بانکی بیش  بین  باید نرخ بهره 
افزایش یابد، ادامه داد: افزایش نرخ بهره 
بین بانکی، بانک ها را ترغیب می کند تا 
اوراق دولتی بخرند درحالیکه دولت برای 
اوراق را زیاد کند.  باید نرخ  این هدف 
از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه 
اقتصاد  در  باالیی  تورم  و  است  مواجه 
اوراق  سود  نرخ  اگر  که  دارد  وجود 
نمی خرد  اوراق  کسی  نباشد،  مناسب 
و در صورتی که می خواهند نرخ اوراق 
کنند  کنترل  را  تورم  باید  یابد،  کاهش 
که در حال حاضر، کنترل تورم در گرو 

افزایش نرخ هاست. 
وی افزود: دولتمردان باید اولویت 
از  کدامیک  که  کنند  تعیین  را  خود 
اقتصاد کالن  اقتصاد چون  بخش های 
و  آن هاست  اولویت  سرمایه  بازار  یا 
مسئوالن  اول  اولویت  که  صورتی  در 
کنترل تورم باشد، بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد. افزایش نرخ بهره بین 
بازار  بر  بانکی در کوتاه مدت می تواند 
سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما دیگر این 
بازار همانند سال گذشته از این طریق 

ریزش قابل توجهی نخواهد داشت. 
رشد  اگر  که  کرد  بیان  ندری 

سهام  قیمت  کند،  پیدا  ادامه  تورم 
افزایش  این  اما  می یابد  افزایش  نیز 
تورم  زیرا،  نمی خورد  درد سهامدار  به 
فزایش  ا نیز  ا  ر زندگی  هزینه های 
بانکی  بین  بهره  نرخ  اگر  می دهد. 
افزایش پیدا نکند، اوراق دولت فروخته 
نمی شود و کسری بودجه باید از محل 
چاپ پول تامین شود که افزایش حجم 
پول، نرخ بهره بین بانکی را پایین و 
تورم را باال می برد که خوش به حال 
سهامدار می شود اما در شرایط فعلی، 

باشد.  باید کنترل تورم  اولویت 
گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
با مخالفت کردن  بازار سرمایه  فعاالن 
با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار 
خود  منافع  فکر  به  تنها  دولتی،  اوراق 
ببرند  سود  تورم  افزایش  از  تا  هستند 
و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که 
در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ 
منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی 
آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، 
بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و 
نرخ بهره بین بانکی باال برود تا اوراق 
دولت به فروش برسد که در بلند مدت 

تورم کنترل شود.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

کنترل تورم با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق

صفحه 2
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نماینده تهران:
كشوربایدبراساسقانونادارهشود،نهروابطشخصی

نماینده تهران در مجلس درخصوص روند انتصابات دولت، گفت: این استدالل 
و  اقوام و خویشان منصوب می کنند  از  را  که گاهی شنیده می شود که مدیری 
می گویند به دلیل اعتماد است، از اساس غلط است. اینجا دو سوال مطرح می شود 
اوال مگر شما چند قوم و خویش مطمئن )قابل اطمینان( دارید که بتوانید همه 
جای نظام را پر کنید و دوم اینکه از کجا معلوم قوم و خویش شما مطمئن است 

و نزدیکان یک مدیر دیگر مطمئن نیستند؟
روند  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  ایزدخواه  روح اهلل 
انتصابات از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، گفت: روند انتصابات ُکند است و یک 
جاهایی مبهم است. درخصوص بعضی استان ها روی استاندار خیلی حرکت های 
این باعث می شود که در فضای  سینوسی و رفت و برگشتی زیاد است و خب 

اجرایی و بخش های میانی و پایینی دولت توقف و ابهام ایجاد شود.
وی افزود: حتی گاهی ممکن است این مساله دسته بندی های سیاسی را 

تشدید کند؛ از این جهت انتظار بود که سریع تر و قاطع تر عمل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص ادامه حضور مدیران دولت 
قبل در این دولت، بیان کرد: نمی شود یک حکم کلی داد که هر مدیری که از دولت 
قبل بوده باید عوض شود. ما سال ها منتقد این روش مدیریت در کشور بودیم که با 
رفتن و آمدن یک دولت این گونه برخورد شود؛ اما به هرحال مواردی وجود دارد 
که مشخص است باید تغییر ایجاد شود به عنوان مثال در حوزه صنعت و یا اقتصاد.

وی ادامه داد: اما تغییر مدیرانی که تاکنون با یک تفکری در حال اداره کشور 
بودند و کم آوردند و کشور را به اینجا رساندند از هر جناحی که باشند، الزم است 
و در اینجا فرقی نمی کند؛ وقتی نتوانستند مساله را حل کنند و کشور را نجات 

دهند، باید قطعا تغییر کنند.
ایزدخواه افزود: به نظرم یک چندمدیریتی در دولت برای انتصابات حاکم شده 
و به همین دلیل باعث شده که روال کند شود، یعنی از چند مرجع مختلف دارد 

تصمیم گیری می شود و این باعث شده است که یک مقدار انتصابات کند باشد.
نماینده تهران در مجلس در رابطه با انتصاب نزدیکان و اقوام برخی مدیران 
شنیده  گاهی  که  استدالل  این  کرد:  خاطرنشان  مختلف،  سطوح  و  حوزه ها  در 
می شود که مدیری را از اقوام و خویشان منصوب می کنند و می گویند به دلیل 
اعتماد است، از اساس غلط است. اینجا دو سوال مطرح می شود اوال مگر شما 
چند قوم و خویش مطمئن )قابل اطمینان( دارید که بتوانید همه جای نظام را پر 
کنید و دوم اینکه از کجا معلوم قوم و خویش شما مطمئن است و نزدیکان یک 

مدیر دیگر مطمئن نیستند؟ 
وی خاطرنشان کرد: کشور شخص محور اداره نمی شود، کشور قانون محور 
اداره می شود. هرکسی می آید باید طبق قوانین عمل کند، در اینجا بحث قوم و 
خویشی یک مبنای بسیار غلطی است و اگر هم کسی در گذشته این مبنا را گذاشته 

غلط بوده و نباید ادامه پیدا کند.
ایزدخواه به لزوم برخورد توسط رئیس جمهور با این موضوعات اشاره کرد و 
تصریح کرد: انتظار ما این است که شخص آقای رئیس جمهور با این نوع تفکر و 
استدالل مقابله مستقیم و واضح داشته باشند. دلیل نمی شود ما اقوام و خویشان 
را بیاوریم و بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن ها داریم. این غلط است و 

قحط الرجال نیست، کشور باید براساس قانون اداره شود نه رابطه شخصی.

برای پاره ای توضیحات؛
وزیراقتصادامروزبهمجلسمیرود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز 
به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور می پردازد.

سید نظام موسوی اظهار کرد:  مجلس امروز جلسه ای را با حضور احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور برگزار 
کرده و تعدادی از نمایندگان نیز دیدگاه هایشان را مطرح می کنند. این جلسه به 

صورت علنی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به معرفی مسعود فیاضی به عنوان وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش به مجلس گفت که یک هفته فرصت بررسی برنامه های وزیر 
پیشنهادی در کمیسیون ها است و در هفته آینده جلسه ای در صحن علنی برای 

رأی گیری درباره ایشان برگزار می شود.

رئیس قوه قضاییه:
اهتمامدولتبرایمبارزهبافسادستودنیاست

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده ای در راستای 
مبارزه با فساد و حل مشکالت داخلی در همه زمینه ها از جمله تولید دارد و شخص 

رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنی اژه ای روز گذشته)دوشنبه( در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، 
با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به بازدید روز جمعه ۱۴ آبان ماه خود از سازمان جمع 

آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.
وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق 
به عنوان یکی از موانع تولید گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول 
و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل 
توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه 

عضو آن هستند.
محسنی اژه ای با طرح سوال هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام 
دهد، افزود: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده ای در راستای 
مبارزه با فساد و حل مشکالت داخلی در همه زمینه ها از جمله تولید دارد و شخص 
رئیس جمهوری و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند اما این اهتمام را 
باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود، نمی خواهیم طرح موضوع و 

مسئله کنیم میخواهیم حل مساله کنیم.
وی هدف از بازدیدهای میدانی، سرکشی های مستمر و طرح مسائل را حل 
مشکالت موجود عنوان و به برنامه ریزی برای برگزاری نشست با کسانیکه در این 

زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
محسنی اژه ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته )۱2 
آبان ماه( در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او 
رسیده، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع 
مسئولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده ایم اما این گزارش جای 
تاسف بسیار داشت، از این رو تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.

رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکالت در سازمان اموال تملیکی 
از جمله مشکالت ساختاری، بودجه ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال 

تاکید کرد که این مشکالت هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
محسنی اژه ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی منتقل می شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می شود تا تعیین 

تکلیف صورت گیرد.
وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله های بزرگ وجود 
داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن جا 
نگه داری می شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه 
کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک ترین انبارها است 

و واقعا باید گفت اگر این شیک ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟
محسنی اژه ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه 

ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.
وی افزود: اینکه یک کاال چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می خواهند آن را به فروش 
برسانند مشخص نبود. کاالها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی 
به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل 

توجهی کاال جابجا می شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه 
در مورد برخی کاالها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت 
نگرفته  از تعیین مهلت دو هفته ای برای مسئوالن سازمان اموال تملیکی و دیگر 
مسوولین زیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکالت و ارائه آمار دقیق 

به دستگاه قضایی خبر داد.

یک جامعه شناس در گفت وگو با دنیای جوانان:

ازفاصلهطبقاتیبهگسلطبقاتیرسیدهایم
د  ستا ا و  س  معه شنا جا
اینکه  از  تاسف  ابراز  با  دانشگاه 
مسئوالن در باالترین نقطه شهر 
با  فاصله شان  و  می کنند  زندگی 
این  به  باید  گفت:  است،  زیاد  خیلی  مردم 
سوال پاسخ داده شود، کارگرانی که درآمد 
3 ،۴ میلیونی دارند چگونه باید زندگی کنند؟
و  جامعه شناس  حریرچی«  “محمود 
استاد دانشگاه در گفت وگو با دنیای جوانان، با 
اشاره به عواقب حقوق های نجومی در مقابل 
حقو ق های چهار میلیونی و انتصابات رانتی 
و فامیلی در مقابل بیکاری جوانان گفت: با 
شرایط که همه ما آن را می دانیم از فاصله 
طبقاتی گذشته و یک گسل ایجاد شده است. 
افرادی که در قعر این گسل قرار دارند، بیش 
از نیمی از جامعه بوده و آن هایی که در قله 

نشسته اند، شاید به ۱۰ درصد هم نرسند.
حریرچی گفت: عواقبی که این مسائل 
برای جامعه به وجود خواهد آورد تحقیر است 
و جوانان مان کسانی هستند که تحقیر شدند. 
وقتی من با جوانان مواجه می شوم با بغض و 
ناراحتی صحبت می کنند،  آنها می بینند که 
صورت  خواری هایی  رانت  و  انتصابات  چه 
می گیرد و حتی بعضا جوانانی را می شناسند 
شرکت  یک  عامل  مدیر  االن  رانت  با  که 
هستند، در حالی که همین جوانان ناراحت، 
حتی  ولی  دارند  عالی  تحصیالت  خودشان 
نمی توانند ازدواج کند و از طرفی  می بینیم 
که چقدر بحث ازدواج اکنون در جامعه مطرح 
است و با پاک کردن صورت مسئله صحبت 
از وام ازدواج می کنند، در حالی که به اصل 

قضیه توجهی ندارند.
وی با اشاره به موج ناامیدی در کشور 
گفت: گسل ایجاد شده یعنی ناامیدی، فعل 
زندگی  از  یعنی  و…ناامیدی  مهاجرت 
اصلی ترین  باشیم،  نداشته  رضایتمندی 
وظیفه تمام دولت ها در تمام دنیا این است 

که میزان رضایتمندی از زندگی را بسنجند. 
زندگی  شهر  نقطه  باالترین  در  مسئوالن 
زیاد  خیلی  مردم  با  فاصله شان  و  می کنند 
است، آن زمان هایی هم که برخی از آنها به 
برای  و  است  نمایشی  مردم می آیند،  میان 

این که بیایند سلفی بگیرند.
این جامعه شناس اظهار داشت: ناامیدی 
وعدم رضایت از زندگی خطر بزرگی برای 
که  جامعه ای  می کند.  ایجاد  جامعه  یک 
نیست.  شادی  جامعه  است،  فاصله  شاهد 
اجتماعی  تامین  نام  به  در کشور چیزی  ما 
فراگیر و جامع نداریم، زیرا در کل به چیزی 
ما  کشور  نکرده ایم.  فکر  توسعه  عنوان  با 
ما  ندارد.  چشم انداز  و  نبوده  محور  توسعه 
در سال ۸۴ یک چشم اندازی را با عنوان 
ایران ۱۴۰۴ راه انداختیم، اما به هیچ کدام از 
آن ها نرسیده ایم زیرا برنامه های تدوین شده 

بر اساس آن چشم انداز نیست.
حریرچی در ادامه گفت: اکنون مردم 
دولت  می آید  که  دولتی  هر  هستند  شاهد 
فکر  ما  مثال  ا می کنند.  رسوا  را  قبلی 

و  مجلس  هر  که  است  چطور  می کنیم 
دولتی که روی کار می آید، هر جوری که 
دوست دارد عمل می کند و دولت بعدی او 
را افشا می کند. مجلس، سازمان بازرسی کل 
کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و… چه نقشی 

ایفا می کنند؟
وی اظهار داشت: اگر در شرایطی که 
تامین  باشد و یک  فاصله های طبقاتی کم 
اجتماعی جامع داشته باشیم  به عنوان یک 
حق طبیعی برای مردم داشته باشیم، مردم 
می توانند  را  سختی ها  و  نامالیمات  حتی 
تحمل کنند. ولی االن کارگرانی که درآمد 
3 ،۴ میلیونی دارند چگونه باید زندگی کنند؟ 
از طرفی درصد قابل توجهی از افرادی که 

اکنون کار می کنند روز مزد هستند.
پیمانکاران  کرد:  تصریح  حریرچی 
فاسد و مدیرعامالن فاسد به راحتی اموال 
شرایطی  در  هم  آن  می برند،  تاراج  به  را 
هستند.  مطلق  فقیر  جامعه  از  درصدی  که 
با  میلیونی   ۴ تا   3 درآمدهای  به  توجه  با 
محاسبه تورم یک فرد می تواند هر روز فقط 

یک وعده غذای گرم به مدت روز در 2۰ 
ماه را تامین کند.

می توانند  کشورهایی  آن  گفت:  وی 
توسعه  برنامه  یک  که  بروند  پیش  درست 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  جانبه؛  همه 
سیاسی، فرهنگی داشته باشند و در نهایت 
می شوند.  مدار  اخالق  جامعه  یک  هم 
می شود  تدوین  کشور  در  که  برنامه هایی 
باید بر اساس اسناد باالدستی باشد ولی در 
کشور ما اینگونه نیست، زیرا این کارها به 
نظم و انضباط نیاز دارد و همه چیز کنترل 
می شود و این را هم باید تاکید کنم که توسعه 

با فساد پیش نمی رود.
پیدا  توسعه  ما   : د ا د مه  دا ا وی 
 human جهانی  شاخص  در  و  نکردیم 
میان  انسانی(  )توسعه   development
۱۸۰ کشور رتبه ۱2۰ را داریم در حالی که 
کشور ما از لحاظ منابع گاز و نفت در دنیا اول 
است. human development شاخص 
جهانی است که سه موضوع اساسی از جمله 
موضوع توسعه اقتصادی، سالمت و آموزش را 
در کشورها بررسی می کند. ما کودکانی داریم 
که با توجه به اینکه در سن مدرسه هستند، اما 

االن به کار مشغولند.
او با اشاره به اینکه منابع نفتی سرمایه 
هستند نه درآمد، گفت: منابع کشور درآمد 
نیست بلکه سرمایه است. ما نفت را به عنوان 
درآمدهای نفتی می شناسیم در حالی که روی 
کارخانه ها  شود،  سرمایه گذاری  باید  نفت 
نوآوری صورت بگیرد و  راه اندازی شوند و 
فعال و عالقمند  به کمک آن جوانانی که 

هستند به کار گرفته شوند.
دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه  این 
را  الزم  شایستگی  که  افرادی  باید  گفت: 
برنامه های  و  بنشینند  مسندها  در  دارند 
توسعه ای را پیش ببرند، اما این رویه به نفع 
افراد ناشایست، رانت خوار و یا فاسد نیست.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

در گفت وگو با دنیای جوانان مطرح شد؛
تهرانیهادارایبیشترینشانسقبولیدردانشگاههایبرتر

مسئول گروه آموزش عالی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بیشترین 
شانس قبولی برای دانشگاه های برتر متعلق به داوطلبان بومی استان تهران گفت: 
۸۰ درصد رشته های کم متقاضی و ۶۰ درصد رشته های پرمتقاضی که بومی 
استانی گزینش می شوند برای داوطلبان تهرانی است ، بنابراین می بینیم که بومی 

گزینی به شدت عدالت آموزشی را تحت شعاع قرار می دهد.
پژوهش های  مرکز  عالی  آموزش  گروه  مسئول  کیش«  زراعت  “یوسف 
مجلس در واکنش به ساز و کار کنکور سال ۱۴۰2 و میزان مطابقت آن با عدالت 
آموزشی اظهار داشت: این بخش طرح برای عدالت آموزشی تدوین و تهیه نشده 
است؛ چراکه بخش عمده ای از بحث عدالت در سنجش و پذیرش در سهمیه ها 
و به خصوص بومی گزینی نهفته است که در مصوبه ۸۴3 عنوان نشده و قرار 

است در مصوبات بعدی شورا به آن پرداخته شود.
وی اظهار داشت: پس این مصوبه فعال کامل نیست، زیرا بومی گزینی 
با اهمیت  و سهمیه ها در آن دیده نشده است. بومی گزینی در پذیرش بسیار 
است. درباره بومی گزینی که االن اعمال می شود، باید اشاره کنم که ۸۰ درصد 
از رشته های کم متقاضی و ۶۰ درصد از ظرفیت رشته های پر متقاضی مانند 

پزشکی، دندان پزشکی، برق و… بومی است.
زراعت کیش با بیان اینکه بیشترین شانس قبولی برای دانشگاه های برتر 
متعلق به داوطلبان بومی استان تهران است، گفت: اکثر دانشگاه های برتر کشور 
در تهران هستند در نتیجه ۸۰ درصد رشته های کم متقاضی و ۶۰ درصد رشته های 
پرمتقاضی که بومی استانی گزینش می شوند برای داوطلبان تهرانی است. نتیجه 
آنکه آن هایی که در تهران هستند بیشترین ظرفیت و شانس را برای قبولی در 
دانشگاه های مستقر در تهران دارند که اکثرا جزو دانشگاه های برتر هستند. برای 
داوطلبان بومی ناحیه ۱ بومی همین شرایط حاکم است. بنابراین می بینیم که 

بومی گزینی به شدت عدالت آموزشی را تحت شعاع قرار می دهد.
مسئول گروه آموزش عالی مرکز پژوهش های مجلس گفت: مصوبه ۸۴3 
که برای کنکور سال ۱۴۰2 در نظر گرفته شده به این صورت است که آزمون 
از آن  عمومی را حذف کردند و در بخش سوابق تحصیلی قرار دادند و دیگر 
آزمون نمی گیرند و صرفا از دروس اختصاصی آزمون گرفته خواهد شد. این آزمون 
اختصاصی دو بار در سال برگزار می شود که خوب است و فشار روانی بر داوطلبان 

را کاهش می دهد که البته تا دو سال هم اعتبار دارد.
وی با اشاره به اینکه امکانات آموزشی در سراسر کشور عادالنه توزیع نشده 
است، گفت: ظاهرا تا اینجا با قانون جدید کنکور، مشکلی ایجاد نمی شود ولی سهم 
سوابق تحصیلی از سال ۱۴۰2 به میزان ۶۰ درصد و سهم آزمون اختصاصی ۴۰ 
درصد است. در نگاه اول ما می گوییم که امکانات آموزشی در سراسر کشور به 
صورت عادالنه توزیع نشده است، به عنوان مثال ما در تهران مدارس الکچری و 
خوب داریم که در مناطق محروم و دور افتاده چنین امکانات آموزشی وجود ندارد.
تحصیلی  سوابق  درصدی   ۶۰ سهم  بنابراین  کرد:  بیان  کیش  زراعت 
البته نمی گویم که عدالت را با مشکل  نیز به عدالت آموزشی کمک نمی کند. 
مواجه می کند، زیرا در هر صورت چه آزمون سراسری سازمان سنجش باشد و 
چه سوابق تحصیلی؛ مساله اصلی امکانات آموزشی بوده که در کشور یکسان 

توزیع نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین قطعا مناطق کمتر برخوردار به لحاظ آموزشی ضعیف تر 
عمل می کنند. ما زمانی می توانیم به عدالت آموزشی کمک کنیم که داوطلبان 
مناطق مختلف فقط با خودشان رقابت کنند. به طور مثال داوطلبان منطقه یک 

بدون دخالت بومی گزینی فقط با داوطلبان منطقه یک رقابت داشته باشند.
وقتی  افزود:  مجلس  پژوهش های  مرکز  عالی  آموزش  گروه  مسئول 
منطقه بندی انجام شود و داوطلب هر منطقه صرفا با همان منطقه رقابت کند 
این عادالنه تر است و یک تبعیض رواست. از این منظر رواست که همه رشته های 

خوب را داوطلبان مناطق برخوردار تصاحب نمی کنند.

قصاصپزشكخوشخطتبریزیقطعیشد
حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوانعالی کشور مهر تائید خورد.

پزشک تبریزی سال ۹۵ به اتهام قتل بازداشت شد.در جریان پرونده اتهامی 
پزشک تبریزی او به قتل مادربزرگ و همسر خود متهم شد.پزشک تبریزی یک 
بار به قصاص محکوم شد اما حکم قصاص پزشک تبریزی نقض شد و او بار دیگر 
محاکمه شد.دومین بار که حکم قصاص صادر شد،دیوانعالی کشور قصاص پزشک 
تبریزی را تائید کرد.مهر ماه سال ۹۵ رسیدگی به پرونده قتل همسر و مادربزرگ 
یک پزشک معروف تبریزی در حالی در لیست اخبار حوادثی قرار گرفت که پزشک 
تبریزی متهم به قتل شد.این پزشک که دکتر علیرضا صلحی نام داشت،پیش 
از وقوع پرونده قتل به پزشک خوش خط در فضای مجازی مشهور شده بود و 
تصویر نسخه هایی که با خط خوش نوشته شده بود دست به دست می چرخید.
روز حادثه پزشک تبریزی برای اعضای خانواده خود غذا تهیه کرده بود و 
آنها بعد از صرف غذا به دلیل مسمومیت باال در بیمارستان بستری شدند.در نهایت 
همسر پزشک تبریزی به نام المیرا و همچنین مادر بزرگ این پزشک جان خود 
را از دست دادند.با توجه به اینکه بررسی ها حاکی از آن بود که مسمومیت غذایی 
عامل مرگ دو نفر از اعضای خانواده علیرضا صلحی شده بود و غذا را دکتر صلحی 
برای خانواده اش تهیه کرده بود؛ بنابر این او به اتهام دو فقره قتل عمدی بازداشت 
شد.اما هرگز به مسموم کردن عمدی غذاها اقرار نکرد و اتهام قتل عمدی را انکار 

کرد.با این حال با توجه به ادله موجود در پرونده علیه او کیفرخواست صادر شده و 
او در دادگاه محاکمه شد.بعد از اولین محاکمه،قضات دادگاه رای قصاص علیه متهم 
صادر کردند که رای صادر شده از سوی قضات دیوانعالی کشور نقض شد و پرونده 
بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع داده شد.به این ترتیب متهم بار دیگر 
پای میز محاکمه رفت و از خود دفاع کرد.قضات دادگاه بار دیگر رای قصاص صادر 
کردند.با توجه به اینکه متهم توانسته بود رضایت اولیای دم دومین مقتول را جلب 

کند؛با درخواست اولیای دم مقتول اول به یک بار قصاص محکوم شد.
رای صادر شده در شعبه 2۴ دیوانعالی کشور مهر تائید خورد و در مرحله 
اجرا قرار گرفته است.در همین حال عده ای افراد نیکوکار چشم امید به بخشش 
دکتر صلحی از سوی خانواده المیرا دارند و امیدوارند که اولیای دم با بزرگواری 
از قصاص صرف نظر کنند.دکتر علیرضا صلحی در طول مدت حبس خود وکیل 
بند زندان بود و حسن رفتار او سبب می شود که نیکوکاران او را مستحق تقاضای 
بخشش بدانند و با ادای احترام به خانواده المیرا از آنها بخواهند که به جامعه 

مشق بخشش و مهربانی کنند.

خودکشی زن جوان در هتل معروف خیابان حافظ تهران !
زنجواندرهتلمعروفخیابانحافظخودكشیكرد.

صبح روز شنبه پانزدهم آبان ماه کارکنان هتل معروف در خیابان حافظ هنگام 
سرویس دهی صبحانه با جسد زن جوانی در اتاقش مواجه شدند و ماموران اداره 
پلیس را در جریان قرار دادند. به دنبال اعالم این خبر ماموران پلیس با دستور 

بازپرس غالمی به هتل مذکور اعزام شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.
شدند  مواجه  جوانی  زن  جسد  با  هتل  در  حضور  پس  پلیس  ماموران 
افتاده  متوفی  کنار  قرص  ورق  یک  و  گذشته  وی  مرگ  از  ساعتی  چند  که 
هدف  را  هتل  مدیر  مهم  اطالعات  این  دریافت  از  پس  پلیس  ماموران  بود. 

دادند. قرار  تحقیقات 
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 APK در مقابل اپ باندل )App Bundle(؛ 
چرا گوگل فرمت اپلیکیشن های اندروید را 

تغییر خواهد داد؟
(بسته های   APK به عنوان  تاریخ  طول  در  اندروید  اپلیکیشن های 
)Anroid توزیع شده اند. یک APK حاوی یک نسخه ی کامپایل شده از 
یک برنامه به همراه منابع رسانه ی مهم مانند نمادها و صداها است. این فایل ها 
همچنین شامل یک سند مانیفست است که اطالعات برنامه را به سیستم عامل 
اندروید ارائه می دهد. عالوه براین، APK شامل مجموعه ای از گواهی ها و 

کلیدهای امضاء است که هویت ناشر را مشخص می کند.
به گزارش Cloudsavvyit، گوگل در ماه مه 2۰۱۸ بسته ی برنامه ی 
جدیدی راه اندازی کرد که هدف آن رفع برخی از کاستی های APK بود. 
اپ باندل اندروید AAB  همان نقش APK را ایفا می کند، اما تفاوت هایی 

در اجرا دارد.
گوگل در رویداد Google I/O 2۰2۱ اعالم کرد که AAB به 
فرمت پیش فرض اپلیکیشن های اندرویدی تبدیل خواهد شد. از پایان ماه 
 AAB اوت، انتشار اپلیکیشن های جدید در فروشگاه پلی استور باید با فرمت
باشد. کاربرانی که برای نصب اپلیکیشن های مورد نیاز خود فقط از فروشگاه 
پلی استور بهره می برند، نیاز به انجام هیچ کاری نخواهند داشت. اما این موضوع 

برای توسعه دهندگان کمی پیچیده تر است.
AAB در ابتدا به عنوان روشی برای حل برخی از چالش های رایج در 
بسته های APK اکوسیستم اندروید معرفی شد. اندروید روی هزاران دستگاه 
اندازه های صفحه نمایش، خطوط پایه ی  از  اجرا می شود که طیف وسیعی 
عملکرد و معماری های پردازشی را پوشش می دهد. فرمت APK برای 
پاسخ گویی به این تنوع، مقیاس پذیری الزم را ندارد، زیرا این بسته حاوی 

تمام منابع برنامه است.
اگر یک اپلیکیشن را روی گوشی هوشمند خود نصب می کنید، واقعا نیازی 
به دانلود انواع گرافیک های تبلت با وضوح باال نخواهید داشت. بااین حال، معموال 
هر تغییری در فایل های APK ارائه می شود که این امر باعث بزرگ تر شدن 
حجم فایل نصبی و افزایش میزان استفاده از فضای ذخیره سازی خواهد شد. 
اگر توسعه دهنده بخواهد نسخه های ساده تری ارائه دهد، باید APK مخصوص 

هر نوع دستگاه را به طور دستی کامپایل کند.
اپ باندل ها رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته اند. طراحی این بسته ها 
به نحوی انجام شده است که چند نسخه ی مختلف از یک اپلیکیشن را در یک 
مجموعه ی منطقی و در قالب »بسته« ارائه می کند. سپس فروشگاه پلی استور 
فقط بیت های مربوط به هر دستگاهی که قرار است اپلیکیشن روی آن نصب 
شود را به آن دستگاه ارسال خواهد کرد. این بسته ، با توجه به تقاضای هر 
کاربر، نرم افزار مخصوص دستگاه وی را تولید می کند؛ بنابراین کاربری که یک 
دستگاه با نمایشگر ۱۰ اینچی با پردازنده ی اینتل دارد، نسبت به کاربری که 
یک گوشی مبتنی بر معماری آرم در اختیار دارد، نسخه ی متفاوتی از اپلیکیشن 
مورد نظر را دریافت خواهند کرد. مهم تر از همه اینکه، دستگاه های اندروید 
همچنان نسخه ی APK را دریافت خواهند کرد و هرگز به طور مستقیم با 
اپ باندل ارتباط نخواهند داشت. تفاوت این است که APK به صورت پویا و 

در فضای ابری تولید شده است.
بارگیری ماژول های افزودنی در اپ باندل ساده تر بوده و از دارایی های بزرگ 
مثل محتوای بازی با روشی بهتر پشتیبانی می کند. به اعالم گوگل، استفاده از 
این روش در مقایسه با انتشار مستقیم فایل های APK، باعث می شود حجم 

دانلودهای کاربران حدود ۱۵ درصد کاهش یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ۱۵۰ میلیون دز واکسن وارد کشور شده 
و تاکنون ۹۵ میلیون دز واکسن نیز به مردم 

تزریق شده است.
عین  بهرام  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در نشست خبری  روزگذشته)دوشنبه(  اللهی 
 ۸۰ به  واکسن  تزریق  جشن  بزودی  افزود: 
درصد جامعه را خواهیم گرفت و باید به زندگی 

با کرونا عادت کنیم.
ریاست  همکاری  با  داد:  ادامه  وی 
جمهوری، تبیین بانک مرکزی ، وزارت بهداشت 
و برگزاری جلسات متعدد همدلی برای انجام 
واکسیناسیون وسیع آغاز شد و این موفقیت 
ناشی از آن است که مردم مثل همیشه مانند 
دوران دفاع مقدس وارد صحنه شدند و به ما 

کمک کردند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: از ۹۵ میلیون 
دز واکسن تزریق شده، ۸2 درصد دز اول را زدند 
و 3۸ درصد نیز 2 دز را تزریق کرده اند و تا پایان 
آبان ماه سال جاری، آمار تزریق 2 دز واکسن به 

۸۰ درصد می رسد.
عین اللهی تاکید کرد: پنج مرکز تولید 
واکسن داخلی مانند برکت، فخرا، رازی و غیره 
از  دز سوم  برای  است  امید  و  گرفتند  مجوز 

تولیدات داخلی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مراکز واکسیناسیون هم با 
فعالیت نیروهای داوطلب و دانشجویی گسترش 
با  یافت و در جلسه ای که 2 هفته گذشته 
سازمان های بین المللی داشتیم تعجب کردند 
که منحنی واکسیناسیون کشورمان رو به صعود 

بوده و این موفقیت بزرگ برای ماست.
عین اللهی تاکید کرد: اکنون کشورهای 
همجوار و برخی از کشورهای دیگر  در موج 
ششم کرونا هستند و قطعا اگر واکسیناسیون در 
کشورمان در سطح وسیع انجام نمی شد تجربه 

تلخ را تکرار می کردیم.
واکسیناسیون  گفت:  بهداشت  وزیر 
مقاومت فردی را در برابر کرونا ایجاد می کند 
و با تزریق واکسن میزان بستری و مرگ و میر 

کاهش می یابد.
عین اللهی افزود: رکورد واکسیناسیون 
روزانه در کشور با فعالیت شبانه روزی همکاران 
به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دز در روز رکورد 
که هشت  بودیم  شاهد  هفته  یک  ودر  زد  
میلیون دز واکسن به مردم تزریق شد و ما 
با برگزاری مراسمی از تمام دست اندرکاران 
انجام واکسیناسیون و رسانه ها تجلیل می کنیم.

وی با تاکید براینکه با انجام واکسیناسیون 
عمومی در کشور باز هم باید همه پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم، افزود: درست است که 
تاب آوری مردم کم شده ولی باید عادت کنیم 

که با کرونا زندگی کنیم.
عین اللهی تصریح کرد: با توجه به آغاز 
نگران  همجوار،  کشورهای  در  ششم  موج 
هستیم و مراکز درمانی در آماده باش کامل 
هستند، ولی تجربه خوبی که در درمان بیماران 
کرونایی، تامین اکسیژن سازها، دستگاه های 
کمک تنفسی و غیره داریم می توانیم از آنها 

استفاده کنیم.
حدود ۴۰ میلیون هزینه بیمار کرونایی

عین اللهی تاکید کرد: 3۰ تا ۴۰ میلیون 
تومان هزینه مستقیم درمان بیمار کرونایی در 
بیمارستان ها است و اکنون  ۴۰ درصد درآمد 
اختصاصی بیمارستانها کاهش یافته و این به 
دلیل آن است که با توجه به ازدیاد بیماران 
کرونایی، اعمال جراحی مختلف انجام نمی 
شد و اکنون با توجه به کاهش آمار بستری 
این بیماران، حدود ۶ تا ۱2 هزار بیمارستان 
های  عمل  انجام  لحاظ  از  بهتری  وضعیت 

مختلف غیرکرونایی پیدا کردند.
درآمد  چه  هر  داشت:  اظهار  وی 
اختصاصی بیمارستان ها کم شود نمی توان 

آن را جبران کرد .
وی به بحث بهره وری حدود ۵۰۰ هزار 
اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ هزار تخت  پرسنل 
بیمارستانی داریم و باید روی بهره وری آنها 
بیشتر کار کنیم و درمان بهتری را به مردم 

ارائه دهیم.
هر خالفی، خط قرمز وزارت بهداشت

وزیر بهداشت با اشاره به مبانی فساد در 
بخش دارویی گفت: افرادی که ارز دولتی برای 
دارو گرفتند ولی بصورت آزاد به بازار ارائه دادند 
به مردم بزودی معرفی می شوند، هر خالفی 

خط قرمز ما خواهد بود.
مدیران  انتصاب  مورد  در  اللهی  عین 
وزارت بهداشت نیز گفت: بسیاری از انتصاب 
بخش  در  کار  سوابق  شده  انجام  که  هایی 
خصوصی دارند ولی فردی که به عنوان مدیر 
انتخاب می شود باید تمام وقت در اختیار وزارت 

بهداشت باشد و مشکالت را بررسی و حل کند.
وی افزود: مدیرانی که به خصوص برای 
دانشگاه های علوم پزشکی انتخاب می شوند 
تخصص و سوابق علمی آنها در نظر گرفته 
می شود تا سه ماه سرپرست بوده و بصورت 
آزمایشی مشغول می شوند زیرا عملکرد برای 

ما مهم است.
توجه ویژه وزارت بهداشت به طب سنتی
اکنون هشت  ادامه داد:  وزیر بهداشت 
دانشکده طب سنتی در کشور داریم و توجه ویژه 
باید به این بخش شود تا اشتغالزایی ایجاد کنیم.
خود  تعهدات  به  اسپوتنیک  واکسن 

عمل نکرد
واکسن  واردات  مورد  در  اللهی  عین 
واکسن  دز  میلیون   ۶۰ گفت:  اسپوتنیک 
فقط  که  داشتیم  وادارت  قرارداد  اسپوتنیک 
روسیه  االن  البته  دادند،  ما  به  دز  میلیون   2
گرفتار است و فقط 3۵ درصد به مردم خود 

واکسن زده است.
وی تاکید کرد: با حجم واردات واکسن 
و  نداریم  فعال  مشکلی  داریم  کشور  در  که 
اسپوتنیک سابقه خوبی در تعهدات خود نداشت 
و هفته گذشته حدود یک میلیون دز وارد شده 

ولی فعال نیازی به آن نداریم.
افراد باالی ۶۰ سال دز سوم را بزنند 

عین اللهی تصریح کرد: تزریق دز سوم 
واکسن به کادر بهداشت و درمان آغاز شده و 
افراد باالی ۶۰ سال و بیماران دیابتی، قلبی، 
فشار خون باال و غیره که کمتر از ۶۰ سال 
دارند نیز برای تزریق دز سوم به مراکز مربوطه 

مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: واکسن های تولید داخلی 
بهترین واکسن ها هستند و عارضه ای در 
نورا  واکسن  است.  نشده  گزارش  آنها  مورد 
استفاده  تواند مورد  بوده و می  نوترکیب  نیز 

قرار گیرد.
۱۰۰ میلیون دالر فقط برای کرونا در 

صندوق باقی است

وزیر بهداشت ادامه داد:در حال حاضر  از 
یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی که برای 
کرونا اختصاص یافته بود ، فقط ۱۰۰ میلیون 
دالر باقی مانده که باید در بودجه تامین شود.

استقبال وزارت بهداشت از طرح جوانی 
جمعیت

عین اللهی در پاسخ به سوالی در مورد 
طرح جوانی جمعیت، گفت: از این طرح استقبال 
می کنیم با توجه به اینکه ۱2 درصد جمعیت 
کشور اکنون افراد مسن هستند و در آینده ای 
نزدیک به یک سوم می رسد و جمعیت جوان 

پویا نخواهد بود.
مدیریتی  تغییرات  اکنون  افزود:  وی 
برای اجرای طرح جوانی جمعیت انجام می 
شود و برای درمان نازایی بودجه ای خاص 

در نظر می گیریم.
کرونا بزرگترین ضربه را به آموزش زد

کرونا  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  زد،  آموزش  به  را  ضربه  بزرگترین 
به  بستگی  مدارس  و  دانشگاه ها  بازگشایی 
شرایط کرونایی دارد  اکنون بچه ها از لحاظ 
روابط  شدند،  چاق  دیدند،  صدمه  آموزش 
اجتماعی آنها کاهش یافته و باید بازگشایی 
ممکن  زمان  اولین  در  تحصیلی  مراکز  این 

انجام شود .
وی تاکید کرد: تزریق واکسن از شدت 
مرگ و میر جلوگیری می کند و میزان عوارض 
کرونا و مرگ و میر در کودکان نادر است و مردم 
توجه داشته باشند که تزریق دز اول واکسن 
ایمنی در برابر این بیماری 2 ماه طول می 
کشد و مطالعاتی خوبی در کشور انجام شده 

که بزودی نتایج آن منتشر می شود.
به گفته عین اللهی  بحث کمبود پزشک 
به دلیل توزیع نامناسب در مناطق است و این 

مسئله به قانون بر می گردد.
وی افزود: برای ماندگاری و بومی گزینی 
پزشکان برنامه ریزی شده و به اندازه زیر ساخت 
ها گروه پزشکی را افزایش می دهیم. کیفیت 
برای ما مهم است و باید پزشکان خوبی را 

تربیت کنیم .
هزینه های  کرد:  تصریح  اللهی  عین 
به  بود  قرار  مردم  از جیب  درمان  پرداختی 
درصد   ۴۵ به  اکنون  ولی  برسد  درصد   2۵
افزایش یافته وحدود 2۰ درصد از هدفمان 

دور هستیم.
و  بهره وری  برنامه  با  گفت:  وی 
پیش بینی  کار  این  برای  که  مکانیزم هایی 
کردیم، امیدواریم به سمتی برویم که بتوانیم 
پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم. هرچه 
پرداخت از جیب بیشتر باشد، فشار بیشتری به 

مردم وارد می شود.

تزریق 95 میلیون دز واکسن به مردم؛

وزیر بهداشت: باید به زندگی با کرونا عادت کنیم
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ن  کمیسیو ی  سخنگو
صنایع و معادن مجلس اظهار 
و  حقیقی  فرد  هر  داشت: 
صادرات  ازای  در  می تواند  حقوقی 
یا  خودرو  قطعات  یا  خدمات  خودرو، 
صنایع  انواع  با  مرتبط  کاالهای  سایر 
نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با 
منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی 
تنظیم  جهت  در  خودرو  واردات  برای 

بازار اقدام کند.
به گزارش دنیای جوانان، روح اهلل 
اصالحیه   جزییات  مورد  در  عباسپور 
مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو 
مبنی بر واردات خودرو اظهار کرد: طرح 
ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم 
به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع 
به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد 
شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم 
را برطرف کرد و موضوع  ایرادات  این 
واردات خودرو در این اصالحیه وارد شد. 
شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره 
این طرح عنوان کرد که بخشی از آن 
سیاست های  با  ناهمخوانی  به  مربوط 
جلسه  در  بود.  مقاومتی  اقتصاد  کالن 
گذشته و همچنین جلسه روز یکشنبه 
ینده  نما یع،  صنا کمیسیون  گذشته 
شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات 

خود را گفتند. 
جدید  اصالحیه  طبق  افزود:  وی 
ند  می توا حقوقی  و  حقیقی  فرد  هر 
یا  خدمات  خودرو،  صادرات  ازای  در 
قطعات خودرو یا سایر کاالهای مرتبط 
با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق 
ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید 
در  خودرو  واردات  برای  مرکزی  بانک 

جهت تنظیم بازار اقدام کند. 
عباسپور تصریح کرد: قبل از این 
ارز  خارجی  منشا  لزوم  به  اصالحیه 

اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود 
باید از ارزی استفاده شود که برای کشور 
تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات 
خودرو در قبال کاالها یا خدمات انواع 

صنایع نیرو محرکه جدید است.
در   : د ا د مه  دا ا همچنین  وی 
اصالحیه بعدی آمده است که شاخص 
خودروهای  سوخت  مصرف  و  کیفیت 
آنها  واردات  مجاز  تعداد  نیز  و  وارداتی 
متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و 
تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته 
با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت 

وزیران مشخص می شود. 
و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
معادن مجلس گفت: کسانی می توانند 
واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی 
فروش خودروهای خارجی را در ایران 
به  واردات خودرو منوط  باشند.  نداشته 
داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی 
خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی 

دارند  را  خودروسازی ها  این  فروش 
نمی توانند واردکننده باشند. 

وی افزود: همچنین وزارت صمت 
موظف است که با همکاری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نسبت به ثبت کد 
راسا  خودرو  صنایع  کاالهای  تعرفه 

اقدام نماید.
عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: 
وزارت صمت مکلف است سیاست های 
تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از 
واردات  به  که  خودرویی  واردکنندگان 
خودرو و صنایع نیرو محرکه ای که به 
کمک  سرمایه گذاری  و  فناوری  انتقال 
یعنی  کند.  اعمال  و  تنظیم  می کنند، 
وزارت صمت وظیفه دارد سیاست های 
واردکنندگانی   از  تا  دهد  قرار  تشویقی 
یا  اقدام می کنند  فناوری  انتقال  به  که 
جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند 

حمایت شود.
در  زهرا  بوئین  و  آوج  نماینده 

نگهبان  نماینده شورای  گفت:  مجلس 
سپس  و  دادند  رابطه  این  در  نظراتی 
کمیسیون صنایع این اصالحیه را بررسی 
کردند که در نهایت در کمیسیون رای 
از این اصالحیه ها به صحن  آورد. بعد 
مورد  دوفوریتی  شکل  به  و  می رود 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به دستورات 
مرکز  کرد:  بیان  جلسه  ین  ا دیگر 
جلسه  این  در  مجلس  پژوهش های 
بررسی   مورد  در  را  خود  راهبردهای 
حوزه های صنعتی، معدنی، صنایع معدنی 
و هوافضا به طور تیتروار توضیح داد. از 
این میان می توان به سند جامع توسعه 
صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگوالتوری، 
تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش 
سازمان های توسعه ای، مطالعه و تدوین 
سند حوزه معادن و صنایع معدنی، تدوین 
طرح جامع حوزه فناوری و اطالعات و 

... اشاره کرد.

همایشبزرگكودكانمبتالبهسرطاندراستانمركزی
همایش  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  راستای  در 
حمایت  با  مرکزی  استان  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت 

بانک ایران زمین در اراک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی: در این همایش که با حضور مدیر 
امور شعب استان های قم، اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری 
و انجمن حامی یار)حامی کودکان مبتال به سرطان( برگزار شد، از 

حامی کارت رونمایی شد.
وحید علیزاده مدیریت مناطق استان های اصفهان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری 
گفت: بانک ایران زمین اجرای مسئولیت اجتماعی را یکی از اولویت های مهم خود می داند 
و با توجه به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، عالوه بر اینکه در زمینه های اقتصادی 
فعالیت دارد و در اهداف عالی کشور نقش به سزایی را ایفا می کند؛ تمام تالش خود را به 
کار می گیرد تا در بحث فعالیت های مسئولیت اجتماعی هم بتواند نقش به سزا و موثری 
افتخار در  این  ادامه اظهار داشت: خوشبختانه  یادگار گذارد.وی در  به  از خود  را در جامعه 
استان مرکزی نصیب بانک ایران زمین شده که به عنوان یک یار و یاور و یک حامی در کنار 

عزیزان حامی یار در جهت حمایت از کودکان سرطانی قرار بگیرد.
علیزاده افزود: بانک ایران زمین در راستای تالش های مسئوالنه خودش در منطقه 

آمادگی دارد که موسسه حامی یار را حمایت کند.
در ادامه موسسه خیریه حامی یار با حضور علیزاده و دوتن از کودکان تحت پوشش این 

موسسه از طراحی کارت دبیت حامی یار رونمایی کرد.
در ادامه صوفی مدیر عامل موسسه خیریه حامی یار گفت: این موسسه در سال ۱3۹3 
فعالیت خود را شروع و با تشکیل واحد های خدماتی حمایتی، آموزشی، روابط عمومی، مالی، 
اداری و منابع انسانی با همت حضور داوطلبان و حمایت نیکوکاران مجموعه خدماتی را به 
کودکان مبتال به سرطان ارائه می دهد و تاکنون مسیر موفقیت خود را طی کرده است.شایان 
ذکراست در این مراسم دکتر بختیاری فرماندار استان مرکزی، دکتر غالمی مهر آبادی قائم 
مقام دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن، مدیر عامل شرکت نفت امام 
خمینی شازند ، دکتر جمالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر قربانی عضو محترم 
شورای اسالمی اراک، دکتر فالحتی رئیس بخش خون و دکتر اکرمی معاون محترم استاندار 

از دیگر میهمانان شرکت داشتند.

سهشنبههایبدونخودروبیمهكارآفریندرساوه
روز بدون خودرو فرصت مناسبی است تا در سفرهای درون شهری و برون شهری خود، 

استفاده از خودروی شخصی را به حداقل برسانیم.
با  کارآفرین  بیمه  ساوه  شعبه  مدیریت  کارآفرین،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش   به 
دوچرخه  تیم  اندازی  راه  به  اقدام  احمدی”  ۴۸۹7ابراهیم  “نمایندگی  همت  و  همکاری 
سواری نموده اند.براساس این گزارش در روزهای سه شنبه بیمه کارآفرین ساوه، هرهفته 
برنامه رکاب زنی در سطح شهر را برگزار می شود این رکاب زنی با شعار سه شنبه های 
این هفته رکاب  برنامه  نام گذاری شده است.همچینین در  بیمه کارآفرین  با  هوای پاک 
زنی بیمه کارآفرین، از دونفر از رکاب زنان تیم که مسیر شهرستان ساوه تا مشهد را با 

دوچرخه طی کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون مطرح کرد: 
تقویتواحدهاینظارتی،عاملمهمیبراینظاممندكردناستفادهاز

بیمهاست
همواره فرهنگسازی در بهره مندی از خدمات بیمه ای به عنوان گامی راهبردی از 
سوی موسسات و شرکت های بیمه گر یاد شده و در قالب مسئولیت اجتماعی نسبت به 
آن کارهایی انجام شده است؛ صدور بیمه با توجه به قوانین اخیر موجبات تسهیل در فرایند 
پرداخت خسارت را نیز فراهم کرده است؛ با توجه به این موارد با مصطفی زحمتی پاک، 

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون به گفت و گو نشسته ایم.
 به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شنیدن عبارت “بیمه” ناخودآگاه اطمینان خاطری 
برای برخی افراد ایجاد می کند به این معنی که اگر اتفاقی برای سالمتی و یا اموال آنان بیفتد 
خسارت وارده جبران می شود اما افراد در برخی موارد، بیمه را هزینه اضافی دانسته و از بیمه 
کردن، بیم دارند در حالی که این اقدام برای آرامش روانی و آسایش اجتماعی الزم بوده و 
اقبال مردم به آن، نیازمند فرهنگ سازی است. در پی این جبران خسارت می تواند تسهیل 
گری هایی نیز صورت پذیرد؛ به طور مثال بر اساس ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکتهای بیمه مکلفند خسارت 
نقلیه مسبب و  را در مواردی که وسایل  قانون  این  رانندگی موضوع  از حوادث  ناشی  مالی 
زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته 
باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )۸( این قانون بدون اخذ گزارش مقامات 

انتظامی پرداخت کنند.
در این خصوص مصطفی زحمتی پاک، مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون توضیح می 
دهد که با توجه به ماده مذکور، تصادفات بوقوع پیوسته در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ریال 
خسارت مالی نیاز به کشیدن کروکی از سوی مقامات انتظامی نیست و در نتیجه فرد بیمه 
شده می تواند با صرف زمان کمتر و پیگیری فرایند پرداخت، خسارت خود را دریافت کند.
وی همچنین تصریح کرد: در این خصوص پلیس راهنمایی رانندگی بنا بود یک برنامک راه 
اندازی کرده تا بر اساس آن ساختار ارزیابی خسارت و ارجاع به واحد پرداخت نیز از سرعت 

بیشتری برخوردار شود که البته تاکنون این مهم محقق نشده است.
زحمتی پاک در ادامه به وضعیت موتورسیکلت های کشور اشاره کرد و بیان داشت: 
نامه شخص  بیمه  دارای  تنها حدود یک پنجم موتورسیکلت های کشور  آمار موجود  طبق 
ثالث هستند و این مهم خود بیانگر تالش برای فرهنگسازی هرچه بیشتر در این زمینه است.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون اضافه کرد: بر این اساس نیاز است تا با تقویت واحدهای 
پذیرد.وی  فرهنگسازی صورت  این  تنبیه  یا  تشویق  از  اعم  هایی  اتخاذ سیاست  و  نظارتی 
پیشنهاد داد: یکی از راه های ترغیبی در این خصوص نیز ارائه بیمه نامه به صورت اقساطی 
است که در بیمه تعاون نیز شرایطی برای تسهیل گری در دریافت بیمه نامه ایجاد شده است.

معاون اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:
ارائهتسهیالتبانرخهایترجیحیبهدانشبنیانها

معاون اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
متقاضیان تسهیالت دانش بنیان می توانند با ثبت نام در سامانه 

غزال، تسهیالت با نرخ های ترجیحی دریافت کنند.
ایران به  بانک توسعه صادرات  به گزارش روابط عمومی 
نقل از اگزیم نیوز، ناصر غالمی در وبینار آموزشی تخصصی امور 
بانکی که با حضور جواد عباسی معاون ارزی شعبه مرکزی، انیسی 
رییس شعبه قزوین، معینی رئیس شعبه یاسوج ، نفیسی معاون 

شعبه زاهدان و تعدادی از مشتریان و فعاالن اقتصادی استان های قزوین، سیستان و بلوچستان 
و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد، افزود: با استفاده از منابع تلفیقی با صندوق توسعه ملی 

امکان کاهش نرخ سود وجود دارد.
وی با بیان آنکه امکان پرداخت این تسهیالت قبل و بعد از صدور کاال فراهم است، 
درباره چگونگی ارایه این نوع تسهیالت، اضافه کرد: این تسهیالت هم برای آماده کردن و 
حمل کاالی صادراتی ارائه می شود و هم اگر کاال صادر شده و مشتری منتظر برگشت پول 

باشد، سرمایه در گردش الزم در اختیارش قرار می گیرد.
وی درباره خدمات قابل ارایه از سوی بانک توسعه صادرات، گفت: این بانک در بحث 
خدمات و تسهیالت به مشتریان به عنوان تامین کننده مالی و تسهیل کننده تجارت در حوزه 
های صادرات و واردات عمل می کند و تامین مالی در حوزه صادرات و پس از آن واردات با 
کمترین هزینه ممکن در اولویت های سیاستگذاری این بانک قرار دارد.وی در خصوص محل 
تامین منابع الزم با هدف حمایت از صادرکنندگان، گفت: تسهیالت این بانک از محل منابع 

داخلی بر اساس نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.
غالمی تاکید کرد: بانک توسعه صادرات ایران خدمات ارزی و ریالی نظیر صدور انواع 
ضمانت نامه ها، استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، 
با استفاده از شبکه شعب خود در سراسر کشور و همچنین ظرفیت موجود در شرکت های 

زیرمجموعه بانک ارایه می کند.

مشاركتبانكرفاهكارگراندرتجهیزدانشگاهعلومپزشکیمشهد
در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در تجهیز 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشارکت کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیر شعب این بانک در استان ضمن 
تأکید  متقابل  های  همکاری  و گسترش  تعامل  بر  درمان،  کادر  های  تالش  از  قدردانی 
کرد.  براساس این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از گسترده ترین و برترین دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور محسوب می شود که در مقاطع مختلف زمانی و به منظور توسعه فعالیت های 

بهداشتی و درمانی خود از کمک های بالعوض بانک رفاه کارگران برخوردار شده است.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران به عنوان بانک سالمت محور همواره سعی کرده 
به سهم خود  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  به  پزشکی  تجهیزات  در خرید  با مشارکت  است 
در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور به ویژه در مناطق محروم گام های 
تعیین کننده و اثربخشی را بردارد. حمایت از نظام سالمت کشور در سال های اخیر و شرایط 

ویژه ناشی از پاندمی کرونا، برای این بانک از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

رمزهمراهبانكتوسعهتعاونخودراتغییردهید
،کاربران  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  در  تعاون  توسعه  بانک 
همراه بانک توسعه تعاون از روز دوشنبه ۱7 آبان باید رمز ورود 

به سامانه همراه بانک خود را تغییر دهند.
کاربران  امنیت  ضریب  بردن  باال  راستای  در  اقدام  این   
سامانه همراه بانک است. بر اساس این اطالعیه، رمز ورود قوی 
که شامل حرف و کوچک و بزرگ انگلیسی و عدد و نماد است می 
تواند به ارتقاء امنیت کاربران در استفاده از این سامانه منجر شود.
همچنین با توجه به شیوع کرونا و استفاده از خدمات غیرحضوری 

بانکی توصیه می شود مشتریان محترم از صفحه رسمی بانک توسعه تعاون برای پاسخ به 
نیاز های بانکی خود استفاده کنند.

متناسب  برنامه  نصب  طریق  از  تا  دهد  می  امکان  مشتریان  به  خدمات  این 
. کنند فت  یا ر د ا  ر سبی  منا نکی  با خدمات  خود  ه  ا همر تلفن  مل  عا سیستم   با 
کاربران همچنین در صورتی که سوال یا ابهامی دارند می توانند با شماره ۶۴3۸۰۰۰۰ مرکز 

تماس مشتریان بانک در میان گذارند.

کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد؛
نیازمبرمصنعتنفتبه300میلیارددالرسرمایه

یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر بخواهیم حداقل ها را 
در صنعت نفت داشته باشیم 2۵۰ تا 3۰۰ میلیارد دالر پول الزم داریم، 
گفت: اگر هزینه نکنیم و فقط بخواهیم شرایط فعلی را متناسب با افزایش 
تقاضا و نه بیشتر حفظ کنیم به صورت بالقوه تبدیل به واردکننده نفت 

و گاز می شویم.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا گفته 
است: برای حفظ سطح تولید و جلوگیری از افت فشار میادین گازی نیاز 
به میلیاردها دالر سرمایه گذاری داریم و بدون سرمایه گذاری برای حفظ 
و نگهداری میادین نفت و گاز و توسعه آن ها به زودی به واردکننده گاز 

تبدیل خواهیم شد. 
او گفته است: اگر سناریوهای جبرانی در پارس جنوبی اجرایی نشوند 

تا چند سال آینده تولید داخلی گار کفاف مصرف کشور را هم نمی دهد.
او پیش بینی کرد که بدون جذب سرمایه تا سال ۱۴۰۴ ایران واردکننده 
گاز خواهد بود. خجسته مهر گفت که برای توقف فرآیند افت فشار گاز در 
میدان پارس جنوبی دست کم به ۵۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است.

این در حالی است که فعال چشم انداز روشنی بر سر احیای برجام 
وارد کشور نخواهد شد،  لغو نشود سرمایه ای  تا تحریم ها  و  ندارد  وجود 
حتی اگر تحریم برداشته شود هم با درآمد حاصل از فروش نفت نمی توان 

صنعت نفت را توسعه داد.
مرتضی بهروزی فر، درباره احتمال اینکه کشور به واردکننده نفت و 
گاز تبدیل شود، اظهار داشت: اگر بخواهیم حداقل ها را در صنعت نفت 
داشته باشیم 2۵۰ تا 3۰۰ میلیارد دالر پول الزم داریم، تا بتوانیم جایگاه 
قبلی مان را در اوپک بدست بیاوریم. بعبارت دیگر اگر ۱۶۰ میلیارد دالر 

هزینه نکنیم تبدیل به واردکننده گاز خواهیم شد.
وی افزود: اگر هزینه نکنیم و فقط بخواهیم شرایط فعلی را متناسب 
با افزایش تقاضا و نه بیشتر حفظ کنیم به صورت بالقوه تبدیل به واردکننده 

نفت و گاز می شویم. 
تحت  گذشته  سال   ۴۰ در  ما  گفت:  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
تحریم بوده ایم، ۱۰ سال گذشته هم زیر فشار سخت ترین محدودیت های 
بنابراین سرمایه گذاری خوبی صورت نگرفته، تولید  امریکا قرار داشتیم، 
امکان  فعلی حتی  در شرایط  و عمال  نیست  با ظرفیت ها  متناسب  نفت 

صادرات نفت نداریم. 
وی بیان داشت: در حالت عادی ذخایر نفتی وقتی به سقف تولید 
برسد معموال بین ۵ تا 2۰ درصد در سال بستگی به شرایط خاص مخزن 
افت تولید داریم، این رقم در مورد میادین ایران بین ۵ تا 7 درصد است، 
یعنی  اگر در صنعت نفت سرمایه گذاری نکنیم هر سال بین 7 تا ۱۰ درصد 
و در برخی حوزه ها تا ۱۵ درصد فقط کاهش ظرفیت تولید خواهیم داشت، 
در صنعت گاز هم وضعیت به همین شکل است یعنی اگر سرمایه گذاری 
انجام نشود بعد از چند سال نه تنها امکان افزایش تولید نخواهیم داشت 

بلکه ظرفیت تولید هم کاهش پیدا خواهد کرد. 
بهروزی فر یادآور شد: ما در چند سال گذشته با توجه به اینکه پول و 
تکنولوژی نداشتیم سرمایه گذاری خوبی در صنعت نفت و گاز انجام ندادیم 
که تبعات این مسئله چند سال آینده خود را نشان می دهد و دچار مشکل 
اساسی می شویم و حتی نمی توانیم مصرف داخلی خودمان را تامین کنیم 

چه برسد به صادرات.
وی گفت: اکنون ما در پارس جنوبی به اوج تولید نزدیک می شویم و 
بعد از آن کاهش تولید خواهیم داشت بنابراین اگر حتی در پارس جنوبی 
بزرگترین ذخیره مستقل دنیا حدود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نکنیم 
کاهش تولید شدیدی خواهیم داشت، برای توسعه پارس شمالی و کیش 
هم مسلما نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم، با توجه به صادراتی که داریم 
که با شرایط خاص تخفیف و تغییر داکیومنت و کشتی به کشتی تا اگر هم 

صادر شود امکان انتقال پول را نداریم 
پول  با  حال  هر  در  کرد:  تاکید  انرژی  حوزه  ارشد  کارشناس  این 
تغییر داکیومنت، کشتی به کشتی حاصل  با تخفیف،  نفتی که  صادرات 
می کنیم امکان توسعه نفت وجود نخواهیم داشت، حتی اگر تصور کنیم 
همین امروز برجام حل شود و ایران بتواند آزادانه در حد 2 و نیم میلیون 
بشکه صادرات هم داشته باشد این درآمد کفاف توسعه صنعت نفت را 
نخواهد داد. یعنی ما باید به سمتی برویم که سرمایه و تکنولوژی خارجی 
را جذب کنیم، چراکه اگر در سقف ظرفیت تولید هم صادرات داشته باشیم 
با درآمد حاصله فقط می توانیم کشور را اداره کنیم و امکان توسعه صنعت 

نفت را با درآمدهای نفتی نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت بدون اوپک پالس 3 برابر می شد
تصمیم های  و  برنامه ها  اگر  که  است  معتقد  امارات  انرژی  وزیر 
اوپک پالس نبود اکنون افزایش سه برابری قیمت نفت را تجربه می کردیم.
 ۱7( دوشنبه  روز  المزروعی  سهیل  بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  به 
به دلیل  اگر  کرد  اعالم  دوبی  در  آفریقا  نفت  هفته  کنفرانس  در  آبان ماه( 
تصمیم ها و برنامه اعضای ائتالف اوپک پالس )تولیدکنندگان عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک( نبود، قیمت های نفت امروز 

باالتر از قیمت کنونی بود.
این اظهارنظر از تداوم روند مقاومت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در برابر فشار آمریکا برای افزایش 

تولید این ائتالف حکایت دارد.
وزیر انرژی امارات متحده عربی گفت: خوشبختانه ما اوپک پالس را 
داریم، این ائتالف مانع دو یا سه برابر شدن قیمت ها شده و این موضوع 
ستودنی است. مزروعی افزود: اگر اوپک پالس نبود اتفاقی مشابه بازار گاز 
طبیعی و زغال  سنگ، در بازار نفت هم روی می داد، ما با همکاری هم بازار 

را متوازن می کنیم.
وی تصریح کرد: اوپک پالس باید همچنان محتاط باشد زیرا بازار نفت 

در سه ماه نخست سال آینده با مازاد عرضه روبه رو می شود.
وزیر انرژی امارات افزود: این مسئله به دلیل مالیم شدن تقاضاست، 
امکان شیوع موج جدید کرونا در بعضی کشورها وجود دارد، به همین دلیل 

باید محتاط باشیم و بازار را متوازن کنیم.
المزروعی گفت: با این حال اگر شرایط به سرعت تغییر کند، اعضای 

اوپک پالس می توانند ظرف چند روز نشست اضطراری برگزار کنند.
به گزارش رویترز، وزیر انرژی امارات متحده عربی همچنین در این 
نشست اظهار کرد: سرمایه گذاری ناکافی در صنایع نفت و گاز طبیعی می تواند 

به افزایش قیمت انرژی منجر شود.
وی افزود: در طول دوره انتقال انرژی به سوی انرژی های تجدیدپذیر، 
برای اطمینان از عرضه قابل اعتماد انرژی، به نفت و گاز نیاز داریم تا بتوانیم 

پروژه های حذف انتشار کربن را اجرا کنیم.
امارات اعالم کرد که این کشور مایل به سرمایه گذاری  انرژی  وزیر 
در پروژه های خورشیدی و بادی آفریقاست و ظرفیت بالقوه ای را در توسعه 

هیدروژن به عنوان منبع انرژی می بیند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر کار اعالم کرد:
برای داشتن اقتصادی مطلوب به دو میلیون 

کارآفرین نیاز داریم
کشور  در  فعال  کارآفرین  هزار   ۴۰۰ وجود  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
خبر داد و با بیان اینکه کشور به دو میلیون کارآفرین نیاز دارد، تاکید کرد: نظام اداری 
کشور به شدت ضدکارافرینی است و کارآفرینان از نظام اداری دست و پاگیر گله دارند.
به گزارش دنیای جوانان، حجت اله عبدالملکی در آیین گشایش هفته کارآفرینی 
در وزارت کار در جمع کارآفرینان، به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در 
مجلس اشاره کرد و آن را اتفاق خوبی در بحث تسهیل نظام اعطای مجوزها و کاهش 

مراحل اداری شروع کسب و کارها عنوان کرد.
وی ادامه داد: در صدور مجوز آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد قبال صدور مجوز 
هشت ماه طول می کشید ولی اکنون با تغییراتی که در خودکار کردن مجوزها شکل 

گرفته، این زمان به سه روز کاهش یافته است.
آزاد  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه   مجوز   ۵۰۰ ماه  یک  کار ظرف  وزیر  گفته  به 
صادر شده در حالی که قبل از آن ظرف شش ماه بین 2۰ تا 3۰ مجوز صادر می شد 
خود  این  که  بود  گرفته  شکل  میلیاردی  قیمت  با  مجوزها  فروش  و  خرید  بازار  و 

بود. کارآفرینی  مانع 
بر اساس معیارهای  به وجود ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور گفت:  اشاره  با  وی 
عمومی تعداد ۴۰۰ هزار کار آفرین فعال داریم که بار اقتصاد بزرگ ۸۵ میلیون نفری 
بر روی دوش آنها قرار دارد در حالی که اقتصاد ایران برای آنکه بر اساس ظرفیت های 

خود به حد مطلوب خود برسد به دو میلیون کارآفرین نیاز دارد که در اینجا الزم است 
نظام آموزشی و فرهنگی به کمک بیایند و لحاظ تولید، درآمد سرانه و اشتغال در تراز 

خوبی از گام دوم انقالب قرار بگیریم.
به گفته عبدالملکی در حال حاضر 2۴ میلیون شاغل داریم که شکل گیری این 

تعداد اشتغال به دلیل فعالیت این ۴۰۰ هزار کارآفرین است.  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه بلند مدت برای تقویت کارآفرینان 
خبرداد و گفت: در کوتاه مدت باید شرایط برای کارآفرینان فراهم شود و مهمترین کمک 

به آنها این است که مانع آنها نشویم.
عبدالملکی با اشاره به گالیه کارآفرینان از نظام اداری دست و پاگیر گفت: متاسفانه 
نظام اداری کشور از سالهای گذشته به شدت ضد کارآفرین شکل گرفته و با گذشت چهار 
دهه از انقالب همچنان با ساختارهای معیوب اداری روبه رو هستیم؛ به نحوی که در 
قوانین ما که عمدتا به قبل از انقالب برمی گردد، شرایط برای کارآفرینان مساعد نیست؛ 
از این رو می طلبد که اصالحات اساسی در قوانین کسب و کار صورت گیرد که در این 

زمینه طرح تسهیل صدور مجوزها در مجلس به تصویب رسید.
وی در پایان با بیان اینکه زیست بوم کارآفرینی به سمت مانع زدایی حرکت کند، 
گفت: حاکمیت، نظام بانکی و قوانین موجود باید در خدمت کارآفرینان باشند و در جهت 

ترویج و تسهیل کارآفرینی حرکت کنند.
عبدالملکی با اشاره به جایگاه ویژه کارآفرینان در دولت سیزدهم، تاکید کرد: به عنوان 
دبیر شورای عالی اشتغال از دستگاهها و وزارتخانه ها درخواست دارم که به کارآفرینان 
بها دهند و با آنها ارتباط برقرار کنند. چنانچه ارتباط و تعامل بین دستگاههای حاکمیتی 

با کارآفرینان افزایش یابد، رفع موانع را شاهد خواهیم بود.  
محمود کریمی بیرانوند سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار 
آنها  از  ما جز حمایت  و  است  کارآفرینان  معاونت، خانه  این  مراسم، گفت:  این  در  نیز 

وظیفه ای نداریم.
وی ادامه داد: خبر خوب در دولت سیزدهم این است که از این به بعد به جای آن 
که منتظر بمانیم کارآفرینان برای صدور مجوز و رفع موانع و مشکالت خود به سراغ ما 

بیایند ما به دنبال آنها می رویم.
کریمی بیرانوند افزود:خادم مردم و کارآفرینانی هستیم که مشکالت اقتصادی و 
بیکاری مردم را مرتفع می کنند و در این راستا تالش می کنیم که مفهوم کلمه توسعه 

کارآفرینی را با همه قدرت و اقدامی جهادگونه تقویت کنیم.

اصالح  با  گفت:  اقتصادی  کارشناس 
معافیت های  حذف  مالیاتی،  نظام  درست 
مالیاتی،  فرار  از  جلوگیری  و  غیرضروری 
را  کشور  نفت  به  وابستگی  بدون  می توان 
اداره کرد؛ تجربه کشورهایی که درآمد نفتی 
به  جهان  موفق  اقتصادهای  جزو  و  ندارند 

شمار می روند این را نشان داده است.
به گزارش دنیای جوانان، حدود یک 
ماه مانده تا دولت سیزدهم نخستین الیحه 
اسالمی  شورای  مجلس  به  را  خود  بودجه 
به  دولت  اقتصادی  تیم  تاکنون  کند.  ارائه 
خود  اقتصادی  رویکرد  مختلف  روش های 
تورم،  و  نقدینگی  چون  مسائلی  درباره  را 
رشد اقتصادی، ارز ۴2۰۰ تومانی، یارانه ها، 
نیمه  عمرانی  ساماندهی طرح های  مالیات، 
بیان  موارد  سایر  و  بیکاری  مسکن،  کاره، 

کرده  است.
بودجه ۱۴۰۱ به عنوان برنامه و چراغ 
راه اداره کشور در سال پیش رو مهمترین 
مختلف  برنامه های  که  بود  خواهد  سندی 
اعضای دولت را یک کاسه کرده و چشم انداز 

روشنی از برنامه ها را ارائه خواهد داد.
الیحه  ارائه  زمان  در  همیشه  مثل 
بودجه، موضوع منابع و درآمدهای دولت از 
اهمیت زیادی برخوردار است. پیش بینی های 
و  مصارف  سقف  کننده  مشخص  درآمدی 

هزینه ها هستند.
همیشه درآمدهای نفتی نقش مهمی 
در بودجه ایفا کرده است، اما در دو  یا سه 
سال اخیر کاهش این نوع درآمد، دولتمردان 
پایدارتر  درآمدهای  به  دستیابی  فکر  به  را 
را  نفت  بر  صرف  تکیه  مضرات  و  انداخته 
به آنها متذکر شده است. بنابراین، زمان آن 
رسیده است که برای قطع وابستگی بودجه 

به نفت کاری جدی انجام شود.
قطع وابستگی نفت چیست؟

وابستگی  قطع  از  سخن  وقتی  البته 
نیست  این  منظور  می شود  نفت  به  بودجه 
که دِر چاه های نفتی بسته شود، یا نفتی به 
فروش نرسد. توسعه زیرساخت ها و اجرای 
نفت  درآمدهای  نیازمند  عمرانی  طرح های 

و گاز است.

مشکل اصلی در رابطه بودجه و نفت 
از اینجا ریشه می گیرد. در بودجه اصطالحی 
که  زمانی  عملیاتی«.  »تراز  نام  به  هست 
درآمدهای غیرنفتی دولت کفاف هزینه های 
می آید.  پیش  ناترازی  ندهد  را  آن  جاری 
دولت مجبور می شود یا از درآمدهای نفتی 
کافی،  نفتی  درآمد  نبود  در صورت  بردارد، 

دچار کسری بودجه می شود.
جاری  هزینه های  وابستگی  آغاز  از 
دولت به درآمدهای نفتی ۸۰ سال می گذرد. 
در این مدت به طور مداوم  از قطع وابستگی 
هرگز  اما  است،  شده  صحبت  نفت  بودجه 
این اتفاق نیفتاد.  دولت روز به روز بزرگتر و 
بزرگتر شد و هزینه هایش نیز بیشتر و بیشتر.

البته به موازات آن، درآمدهای نفتی نیز 
افزایش یافت و در عمل، دولت بی نیاز از 
سایر درآمدها و از جمله مهمترین آنها یعنی 
که  است  درآمدی  تنها  مالیات  مالیات شد. 
می تواند دولت را از شر کسری بودجه رها 
کند و اجازه ندهد هرگز تراز عملیاتی بودجه 

دچار ناترازی شود.
بر  فشار  بدونه  مالیاتی،  نظام  اصالح 

مالیات دهندگان
وجود  همیشه  مالیاتی  نظام  اگرچه 
داشته است، اما هرگز درست کار نکرده و 
جایگاه و کارکرد اصلی خود را نیافته است. 
این نظام با دو مشکل اساسی فرار مالیاتی و 
معافیت های مالیاتی غیر موجه رو به رو است.
تی  لیا ما فیت های  معا معضل  حل 
سخت نیست، اما رفع مشکل فرار مالیاتی 
اقتصاد  اصلِی  معضالت  از  یکی  عنوان  به 

کشور به راحتی صورت نمی گیرد. برآوردهای 
مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود 
دارد اما  روشن است که رقم آن بسیار قابل 
توجه است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
در اواخر سال ۱3۹۹، به عنوان نماینده وقت 
مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی میزان 
فرار مالیاتی را بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد کرده بود. این عدد به راحتی 

قابل گذشت نیست.
اصالح نظام مالیاتی با هدف حذف و 
یا کاهش قابل توجه فرار مالیاتی، ضرورتی 
است که از مدت ها پیش در دستور کار قرار 
چارچوب  در  که  است  سالی  چند  و  داشته 
هوشمندسازی اقتصاد و هوشمندسازی نظام 
مالیاتی مورد توجه بیشتر و در آستانه عملیاتی 

شدن قرار گرفته است.
اصالح  چگونگی  و  ضرورت  باره  در 
اقتصاددان  بغزیان«،  »آلبرت  مالیاتی  نظام 
وضعیت  گفت:  تهران  دانشگاه  استاد  و 
نسبت  نیست.  مناسب  ایران  مالیات ستانی 
مالیات به تولید ناخالص داخلی ما زیر ۱۰ 
درصد است. این درحالی است که برخی از 
کشورهای همسایه ایران این نسبت به 2۵ 

درصد می رسد.  
مالیاتی  نظام  مشکل  داد:  ادامه  وی 
ضروری  غیر  مالیاتی  معافیت های  از  هم 
به  مالیاتی.  فرار  از  هم  و  می شود  ناشی 
فرار  از  جلوگیری  بر  باید  تمرکز  من  نظر 
غیر  مالیاتی  معافیت های  حذف  و  مالیاتی 
ایجاد  بدون  می تواند  دولت  باشد.  ضروری 
بر  بدون فشار  و  مالیات دهندگان  بر  فشار 

تولیدکنندگان، درآمدهای مالیاتی خود را به 
فشار  باید  دهد.  افزایش  توجهی  قابل  طرز 
اصلی بر آنهایی وارد شود که از دادن مالیات 
فرار می کنند.  تجمیع درآمدهای افراد راهی 
دولت  مالیاتی  اهداف  تحقق  برای  مناسب 
و  نیست  جدیدی  چیز  موضوع  این  است. 
مورد  مسئولین  و  اساتید  سوی  از  همیشه 
نمی  اجرایی  چرا  اینکه  است.  بوده  تأکید 

شود جای سوال دارد.  
هم  نفتی  درآمدهای  بدون  را  کشور 

می توان اداره کرد
به  داشت:  اظهار  دانشگاه  استاد  این 
نظر من این کشور را با درآمدهای مالیاتی و 
بدون کسری بودجه می توان اداره کرد. اگر 
مالیاتی  فرار  راه های  بستن  برای  اراده ای 
تکنولوژی های  پیشرفت  وجود  با  باشد، 
با یک  امروز می شود  ارتباطی  اطالعاتی و 
کد ملی میزان درآمد هر فرد را مشخص و 

مالیات آن را اخذ کرد.  
بغزیان افزود: به نظر می رسد با اجرایی 
شدن این موضوع منافع عده زیادی به خطر 
می افتد.  به همین خاطر در برابر آن سنگ 
در  امیدواریم  حال  این  با  می کنند.  اندازی 
مجموع  بر  مالیات  الیحه  کنونی  دولت 
تا بدین ترتیب  اجرا برسد  درآمد به مرحله 
مانع از فرار مالیاتی شود.  وی در مورد فرار 
فرار  ایران مجازات  در  اضافه کرد:  مالیاتی 
مالیاتی متناسب با جرم نیست. جریمه هایی 
که در نظر می گیرند بسیار کم است و مانع 
فرار مالیاتی نمی شود. در کشورهای که در 
زمینه مالیات ستانی تجربه موفقی داشته اند 
است.  سنگین  بسیار  مالیاتی  فرار  مجازات 
نمی گویم که در آن کشورها فرار مالیاتی 

وجود ندارد اما خیلی کمتر است.
اگر نظام مالیاتی اصالح و مالیات به 
نفتی  درآمدهای  اخذ شود می توان  درستی 
را به سمت بخش عمرانی بودجه سوق داد. 
بسیاری از کشورهایی که نفت ندارند بودجه 
مشکل  و  کسری  بدون  را  اقتصادشان  و 
درآمدهای  می توانیم  ما هم  می کنند.  اداره 
عمرانی  بخش  و  زیرساخت ها  به  را  نفتی 

اختصاص دهیم.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

امکان اداره کشور با اصالح نظام مالیاتی 
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نشست  این  جریان  در 
عمومی  روابط  همت  به  که 
پتروشیمی ایالم برگزار گردید، 
مدیران  از  کرمانی  طاهر  محمد  دکتر 
از  یکی  و  پتروشیمی  صنعت  ارشد 
حوزه  در  کشور  بزرگ  پردازان  نظریه 
و  تشریح  به  توسعه،  و  پیشرفت  ی 
تبیین مفاهیم اساسی پتروشیمی برای 
طول  در  گفت:  و  پرداخت  خبرنگاران 
صنعت  عمر  از  که  سال   7۰ از  بیش 
پتروشیمی در ایران میگذرد، شاهد راه 
اندازی حدود 7۰ مجتمع پتروشیمی در 
نقاط مختلف کشور بوده ایم که متاسفانه 
هرکدام از این مجموعه ها، تنها برای 
حدود هزار نفر اشتعال ایجاد نموده اند.

وی با بیان اینکه نباید به صنایع 
پیچیده و راهبردی همچون پتروشیمی 
تنها برای ایجاد اشتغال مستقیم بنگریم 
افزود: به ازای هر یک میلیون تن تولید 
نفر  هزار  برای  پتروشیمی  محصوالت 
حالی  در  این  و  شود  می  ایجاد  شغل 
تن  میلیون  ازای هر یک  به  که  است 
در  دستی  پایین  صنایع  محصوالت 
پتروشیمی شهرها، برای ۱7۰ هزار نفر 
شغل ایجاد می شود و لذا دولتمردان ما 
باید از توسعه صنایع پایین دستی برای 
رونق اشتغال در کشور حمایت ویژه ای 

به عمل آورند.
وی تصریح کرد: فعاالن حوزه خبر 
این زمینه روشنگری کنند که  باید در 
بیشتر  اشتغال  استان خواهان  اگر یک 
است، مطالبه عمومی باید تکمیل زنجیره 
پتروشیمی و ایجاد و توسعه پتروشیمی 
شهرها باشد نه صرفا راه اندازی مجتمع 
پتروشیمی که یک صنعت بسیار پیچیده 
است  زمانبر  و  باال  فناوری  دارای  و 
راستای  در  باید  هانیز  رسانه  تالش  و 
نهادینه کردن فرهنگ صنعتی و تفکر 

توسعه ای در استان باشد.
دکتر کرمانی در ادامه ضمن معرفی 
و تشریح مفاهیم و اصطالحات کاربردی 
درصنعت پتروشیمی و ترسیم چشم انداز 
این صنعت وتاثیر آن بر براقتصاد استان 
بیان کرد:صنایع پایین دستی پتروشیمی 
این مجتمع صنعتی  از  را  خوراک خود 
می گیرند و تمام الیاف مصنوعی،لوازم 
اینجا  در  پالستیک  و  گوشی  جانبی 

تولید می شود.
وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی با 
تکنولوژی گره خورده است که ضرورت 

این برهه ی زمانی است چرا که چرخ 
صنعت پتروشیمی ۴هزار میلیارد تومان 

به بازارتزریق کرده است.
تحریم  تاثیرات  خصوص  در  وی 
صنعت  این  بر  اخیر  های  سال  های 
علی  پتروشیمی  داشت:صنعت  اظهار 
بر  عالوه  توانست  فشارها  این  رغم 
ارزآوری  ،افزایش  ها  تحریم  زدن  دور 
کند  پیدا  نیز  وتوسعه  ،گسترش  وتولید 
و باید گوشزد کرد که درحال حاضر در 
حال خام فروشی محصوالت پتروشیمی 

هستیم.
وی تشریح کرد:با اینکه خود تولید 
نفت  فروشی  خام  واز  هستیم  کننده 
خام  معضل  دچار  اما  ایم  کرده  دوری 
درتمام  پتروشیمی  محصوالت  فروشی 
دسته ها هستیم واز طرف دیگر مجبور 
به خرید تولیدات ومحصوالت با قیمت 

باالتری هستیم. 
این فعال حوزه پتروشیمی کشور 
در ادامه افزود: توسعه نامتوازن صنعت 
پتروشیمی کشور در سال های گذشته با 
تمرکز بر تولید اتیلن و متانول و توجه 
پروپیلن،  حیاتی  ماده  تولید  به  نکردن 
در  فعلی  مشکالت  از  بسیاری  عامل 
حال   این  با  است،  پتروشیمی  حوزه 
سرمایه گذاران صنعت  و  تولیدکنندگان 
توسعه  با  توانند  می  کشور  پتروشیمی 

صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب 
پارک های پتروشیمی و ایجاد بنگاه های 
زودبازده، کوچک و متوسط پتروشیمی، 
و  باارزش  محصوالت  تولید  زمینه 
شغل های  ایجاد  جدید،  محصوالت 
تولید  هزینه  کاهش  و  مدیریت  پایدار، 
و درنهایت کسب حداکثر ارزش  افزوده 

از مواد خام پتروشیمی را فراهم کنند.
با  ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  ی  و
شهر  پتروشیمی  ۱۰۰۰واحد  یجاد  ا
۱7۰۰۰۰شغل ایجاد خواهد شد، صنعت 
صنعت  ترین  پیچیده  را  پتروشیمی 
درایران برشمرد و گفت: پتروشیمی می 
تواند صنعتی اشتغال زا و عامل تسریع 
رشد اقتصادی باشد، اما مشروط به آنکه 
یک  احداث  در  صرفا  را  زایی  اشتغال 
مجتمع پتروشیمی خالصه نکنیم؛ بلکه 
آن را در قالب مجموعه ای که شامل 
یک مجتمع پتروشیمی و صنایع پایین 
دستی استفاده کننده از محصول تولیدی 
آن مجتمع هستند ترسیم کنیم و عمده 
تمرکز بر توسعه و گسترش صنایع پایین 

دستی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به نمایندگان و مسئولین سیاسی استان 
پیشنهاد کرد در اندیشه ی همکاری با 
گسترش  پتروشیمی،  صنعت  مدیران 
در  تسریع  بویژه  دستی،  پایین  صنایع 

ایجاد پارک پروپیلن در استان باشند.
دکتر کرمانی، نیروی انسانی شاغل 
سرمایه  را  پتروشیمی  حوزه صنعت  در 
اصلی این صنعت برشمرد و خاطرنشان 
کرد: پرسنل متخصص و مجرب شاغل 
سرمایه  ایالم،  پتروشیمی  مجتمع  در 
لذا  و  هستند  مجموعه  این  ارزشمند 
انسانی،  نیروی  پیکره  بخشی  سامان 
شناسایی نیروهای متخصص وتوانمند، 
آینده  نسل  پتروشیمی  مدیران  تربیت 
مطابق با استانداردهای جهانی، در کنار 
جذب نخبگان با توجه به نیازهای این 
مدیران  تجارب  از  استفاده  و  شرکت 
باسابقه، از جمله مسائلی است که باید 

به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس  رمضانی  اله  روح  ادامه  در 
مدیر  زاده  رحیم  سعید  و   HSE واحد 
بهره برداری، دو تن از مدیران جوان و 
فعال در حوزه صنعت پتروشیمی ایالم، 
خوراک  تامین  در خصوص  را  مطالبی 
محیط  از  حفاطت  لزوم  و  پتروشیمی 
حوزه  در  پتروشیمی  تدابیر  و  زیست 
کاهش آالیندگی های زیست محیطی 

ارائه نمودند.
روابط  رئیس  معراجی  پایان   در 
نیز  ایالم  پتروشیمی  شرکت  عمومی 
بیشتر  اندیشی  هم  و  تعامل  خواستار 

رسانه و صنعت پتروشیمی شد.

نخستینكارگاههماندیشیپتروشیمیواصحابرسانه
درهتلزاگرسایالمبرگزارشد

فرهنگی بازوان فرهنگ های خانه گرگان: شهردار
شهرداریگرگانهستند

گرگان،  شهرداری  عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
محمدرضا سبطی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر گرگان در خصوص 
فعالیت خانه های فرهنگ شهرداری اظهار داشت: خانه های فرهنگ چشمان 
بینای شهرداری در محالت هستند و احترام ویژه ای برای این مکان ها 
قائل هستیم. سبطی خاطرنشان کرد: نگاه من به عنوان شهردار نسبت به 
خانه های فرهنگ، حمایتی و در اعضای محترم شورای شهر است. وی به 
چالش ها و برنامه های خانه های فرهنگ اشاره کرد و گفت: ما در بودجه 
سال آینده نگاه ویژه ای به برنامه های خانه های فرهنگ خواهیم داشت. 
نگاه  بر اساس  را  باید مهندسی فرهنگی  ما  شهردار گرگان تصریح کرد: 
برون افزا در سطح ملی و طرح های جامع باالدستی داشته باشیم و برنامه 
ریزی کنیم.  سبطی با تاکید بر رویکرد مسجدمحوری گفت: رویکرد جدید 
مهندسی و توسعه فرهنگی در محالت در قالب مسجد محوری خواهد بود. 
وی افزود: خانه های فرهنگ مانند پایگاه های بسیج، بازوان اجرایی در 
رویکرد مسجدمحور هستند و هر نگاهی که بتواند موجب کاهش آسیب 
های اجتماعی و فرهنگی شود مورد حمایت مجموعه شهرداری خواهد بود.  
الزم به ذکر است، ۱۱ خانه فرهنگ به طور مستقیم و ۴ خانه فرهنگ به 

صورت مشارکتی تحت پوشش شهرداری گرگان هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم:
بانكرفاهباارتقاءكیفیتبهدنبالرضایتمردماست

با  ایالم_مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم گفت: بانک رفاه استان 
داشتن تفکر مشتمری مداری و ارتقا کیفیت،به دنبال رضایت مردم است.

دکتر علیرضا رمضانی درآیین تقدیر از مدیریت و کارکنان بانک رفاه 
استان اظهار داشت: بانک رفاه استان درکنار تامین اجتماعی، خدمات متنوعی 

به مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان ارائه خواهد داد.
وی افزود: بانک رفاه با داشتن تفکر مشتمری مداری و ارتقا کیفیت 

به دنبال رضایت مردم است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم در ادامه با اشاره به اجرای نسخه 
الکترونیک دراستان ضمن تشریح  به مزایایی آن پرداخت و گفت: همکاری 

پزشکان با این طرح ملی ستودنی است.
خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی افتخار است

مدیر اداره امور شعب بانک رفاه ایالم نیز در این آیین اظهار داشت: 
تامین اجتماعی استان از خدمات بانک رفاه برای مدیریت و پرسنل اهمیت 

ویژه ای دارد.
بهروز باالوندی با اشاره به تعامل بانک رفاه با حوزه تامین اجتماعی 
در استان افزود: رضایت مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان ایالم 

از خدمات بانک رفاه برای مدیریت و پرسنل اهمیت ویژه ای دارد.
وی بیان داشت: بانک رفاه درکنار تامین اجتماعی همواره درخدمت 

قشر کارگر و مولدجامعه است.
مدیر اداره امور شعب بانک رفاه ایالم اظهار داشت: خدمت به بیمه 
کارکنان  برای  بزرگی  افتخار  استان   اجتماعی  تامین  کارکنان  و  شدگان 

بانک رفاه است.
باالوندی درخصوص ارائه تسهیالت بانکی به کارکنان تأمین اجتماعی، 
افزود: وام های پرداختی در قالب خرید لوازم خانگی، تعمیرات مسکن و 

غیره ارائه می شود.
گفتنی است؛ دراین دیدار مدیردرمان تامین اجتماعی استان با اهدا لوح 
از خدمات ارزنده مدیریت وکارکنان بانک رفاه در راستای مشتری مداری، 

تکریم ارباب رجوع و تعامل با تامین اجتماعی ایالم تقدیرکرد.

در برق كنتورهاي بازرسي و تست مانور دوباره استارت
گلستانكلیدخورد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان گفت: در راستای 
کنتورهاي  جهادي  مانورهاي  برگزاري  با   ، غیرمجاز  انشعابات  شناسایی 
خراب، راکد و مشکوک به دستکاري در مدیریت هاي توزیع برق استان، 
۵۹ مورد تست و بازرسي قرار گرفته است که در حال حاضر در مدیریت 
کردکوی صورت پذیرفت و مقرر گردید این مانور در تمام مدیریت های 

۱۵گانه استان صورت گیرد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان، مهندس 
علي اکبر نصیري اظهار داشت:  شرکت توزیع نیروي برق گلستان نخستین 
مرحله از حرکت جهادي تست و بازرسي کنتورها در مدیریت هاي توزیع 
در ابتدای سال اتفاق افتاد و توسط مامورین تست و بازرسي مدیریت ها 
نیازمند  انشعاب هاي  بازرسي شرق و غرب استان،  و پیمانکاران تست و 
تعویض، دستکاري، نقص فني تشخیص داده شد و کنتور هاي قدیمي با 

کنتورهاي 3تعرفه جایگزین شد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در ادامه با اشاره 
به کنار گذاشتن کنتورهاي قدیمي و جایگزیني آن با کنتورهاي سه تعرفه 
اي جدید تصریح کرد: تمامي کنتورهایي که در مانورهاي تست و بازرسي 
به هر نحو مشکوک تشخیص داده مي شوند کنار گذاشته شده و به جاي 
آن کنتورهاي سه تعرفه اي دیجیتال نصب مي شود. وي یادآوري کرد: 
صحت کارکرد کنتور و تحقق اهداف پیک سایي از مهم ترین مزایاي اجراي 
اندازه گیري،   لوازم  بازرسي  از تست و  این است. مهندس نصیري هدف 
مشترکین را حصول اطمینان از کارکرد صحیح لوازم اندازه گیري، سنجش 
پذیري و تحویل انرژي الکتریکي مورد نیاز مشترکان مطابق استانداردهاي 

شرکت توانیر اعالم کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج:
تکلیفمی تعیینو امالکواقعدرراضی»شهرکیاس«

شود
اکبرحیدری معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از تعیین و 
تکلیف عرصه و اعیان امالک واقع در اراضی تعاونی لشکر ده سید الشهدا 

)ع( )شهرک یاس( خبر داد.
احداهلل احمدی پرگو در جلسه ای که با حضور منوچهر غفاری مدیر 
منطقه شش شهرداری کرج و دیگر مسئوالن مرتبط برگزار شد، بر لزوم 
یاس  ساکنان شهرک  برای حل مشکالت  دخیل  اهتمام همه حوزه های 
تأکید کرد و گفت: احداث خالف مفاد پروانه ساختمانی و ساخت وسازهای 

غیرمجاز مشکل بزرگ این شهرک است.
تکلیف  و  تعیین  و  رسیدگی  به منظور  که  جلسه  این  در  وی 
ساخت وسازهایی که سال های گذشته در این شهرک صورت گرفته برگزار 
شد، تأکید کرد: بهره برداری از فرصت تهیه طرح تفضیلی آتی شهر برای 

پیش بینی خدمات محلی موردنیاز ساکنان این شهرک ضروری است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج همچنین بر لزوم تشکیل 
جلسات هفتگی منظم به منظور رفع مشکالت مرتبط با اراضی این شهرک 
تأکید کرد و گفت: شهرداری  کرج طبق قانون در جهت رفع مشکالت این 

محدوده اقدامات الزم را انجام می دهد.
گفتنی است؛ در این جلسه مقرر شد منطقه شش شهرداری کرج با 
معماری،  و  معاونت شهرسازی  نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی  تشکیل 
مدیریت اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعاونی مسکن نسبت به حل مشکالت 

مرتبط با ساخت وسازها اقدام کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر کرج:
ارتقایمنزلتاجتماعی»طاهرین«فرهنگسازیشود

فاطمه کیاحیرتی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
کرج گفت: ارتقای منزلت اجتماعی شغل شریف تطهیرکنندگان )طاهرین( 

نیازمند فرهنگ سازی است.
حسین مهاجری در تذکر پیش از دستور بیست و سومین جلسه رسمی 
اظهار  آرامستان های شهرداری کرج،  از سازمان  بازدید  به  اشاره  با  شورا 
کرد: یکی از اقشاری که در بحران کرونا مغفول و مظلوم مانده اند کارمندان 
شریف آرامستان ها هستند و باوجود تراکم کاری فراوان در ایام کرونا، به 

آن ها بی توجهی شده است.
وی اضافه کرد: کارکنان آرامستان ها به خصوص قسمت غسالخانه در 
حدود بیش از دو سال خدمت دهی در دوران کرونا با افزایش حجم کاری 
از  استان و حتی خارج  و  به مردم عزیز شهر  وقفه خدمات شایانی  بدون 

استان ارائه کرده اند.
تبدیل  به  معماری شورای شهر کرج  و  رئیس کمیسیون شهرسازی 
افزود:  و  تأکید کرد  آرامستان ها خصوصًا طاهرین  پرسنل شریف  وضعیت 
قرارداد تعدادی از کارکنان سازمان آرامستان ها هنوز تبدیل وضعیت نشده 

است که می طلبد اقداماتی نتیجه بخش برای آن ها صورت پذیرد.
مهاجری با اشاره به لزوم ارتقای منزلت اجتماعی شغل تطهیر کنندگان 
از  این قشر  اینکه  به  توجه  با  آرامستان ها، عنوان کرد:  در سازمان  اموات 
کارکنان شهرداری هستند، الزم است شهرداری در راستای ارتقای منزلت 

شغلی آن ها فرهنگ سازی شود.
وی یادآور شد: طبق آماری که اعالم کرده اند اولین شهید خدمت در 
حوزه آرامستان ها )طاهرین( از شهر کرج و طاهرین آن آرامستان بوده است؛ 
همچنین سازمان آرامستان های کرج به عنوان آرامستان سبز کشور )مسائل 
زیست محیطی( فعالیت های خوبی داشته و در رتبه باالیی در کشور قرار دارد.

بههمراه استانمركزی اجتماعی تامین بازدیدمدیركل
فرماندارزرندیهازآتشسوزیشركتطبیعت

اجتماعی  تامین  مدیر کل  مرکزی:  استان  روابط عمومی  گزارش  به 
استان مرکزی با فرماندار زرندیه به شرکت طبیعت که دچار حریق شده بود 

رفتند و از نزدیک در جریان حادثه قرار گرفتند.
در این بازدید حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: 
سازمان تامین اجتماعی تا عادی شدن شرایط کارخانه تمام همکاری خود 
را در برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان این واحد تولیدی و دریافت لیست 

حق بیمه شرکت انجام خواهد داد.
این واحد تولیدی با ۶۰۰ نفر بیمه شده و در زمینی به مساحت ۹ هکتار 
و سرمایه گذاری 2هزار 2۵۰ میلیارد ریال یکی از بزرگترین تولید کننده های 
صنایع غذایی کشور در شهرستان زرندیه می باشد که صبح روز چهارشنبه 

طعمه حجم وسیعی از آتش شد.

کرمانشاه  استان  ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  مدیر کل    
خبر داد؛

14هزاركارتهوشمندرانندگاندركرمانشاهتمدیدشد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ۱۴ 
هزار کارت هوشمند رانندگان فعال حوزه حمل و نقل کاال از ابتدای سال 

تاکنون در استان تمدید شده است.
فریبرز کرمی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ هزار کارت هوشمند 
رانندگان فعال حوزه حمل و نقل کاال تمدید شده که نسبت به سال گذشته 

27 درصد افزایش داشته است.
صدور   و  باری  ناوگان  هوشمند  کارت   ۱۶۰ صدور  از  همچنین  وی 
۵۶۶ کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کاال در استان کرمانشاه خبر داد. 
کمری گفت: برای 7۸2 ناوگان وانت بار و 22 راننده وانت باری کارت 
هوشمند صادر شده و 333 کارت هوشمند راننده وانت باری در سطح استان 

نیز تمدید شده است.
کرمی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۶ مورد نظارت بر 
عملکرد رانندگان بخش کاال انجام که در این بازرسی ها ۹۱7 مورد ناوگان 

مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: کارت هوشمند رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی که 

صورت وضعیت یا بارنامه اخذ نکرده باشند غیرفعال مي شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در پایان افزود: 
کارت هوشمند راننده را می توان کارتی با ضریب امنیت مطلوب دانست و از 
مزایای این کارت می توان: امکان شناسایی کامل رانندگان، تمایز رانندگان 
فعال از رانندگان غیرفعال، ممانعت از صدور کارت های جعلی، گردش کار 

تقلبی و در نهایت ثبت تخلفات رانندگان را برشمرد.

وفوالدرسامدر ماهوتشمال برقشركتهای مشکالت
شهرکصنعتیعلیآبادكتولبررسیشد

جلسه تامین برق شرکت های ماهوت شمال و فوالد رسام در شهرک 
صنعتی علی آباد کتول با حضور معاون اقتصادی استاندار ، نماینده مردم 
علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
سازمان صمت  رئیس  و  مازندران  ای  منطقه  برق  معاون   ، گلستان  برق 
استان و دیگر مسئولین مربوطه در سالن اجتماعات معاونت هماهنگی و 
امور اقتصادی استانداری گلستان تشکیل و مشکالت مربوطه بررسی گردید. 
در این جلسه مشکالت این واحدهای صنعتی مطرح گردید و مقرر گردید تا 
تمام دستگاههای مرتبط با این واحد صنعتی همکاری الزم جهت رفع این 

مشکالت در چارچوب قانون همکاری الزم را داشته باشند.

قال آق شهرستان یامپی روستای برق ی شبکه مشکالت
بررسیشد

مشکالت شبکه ی برق روستای یامپی شهرستان آق قال با حضور 
نماینده مردم گرگان و آق قال ، فرماندار شهرستان و مدیران دفاتر هیئت 
مدیره و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بررسی شد. مشکالت 
شبکه های برق روستای یامپی شهرستان آق قال که در جلسه نشست نماینده 
مردم گرگان و آق قال ، فرماندار شهرستان و مدیران دفاتر هیئت مدیره 
و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در قالب کاروان خدمت 
مطرح و بررسی های الزم انجام شد.در ادامه مقرر شد با تخصیص اعتبارات 

الزم ، این مشکالت رفع گردد

اتاقمانیتورینگشركتگازاستانبوشهرراهاندازیشد
“سامانه مانیتورینگ شرکت گاز استان بوشهر در راستای افزایش نظارت 
بر توزیع بهینه گاز طبیعی، کنترل لحظه ای فشار و دما، طراحی و اجرا شد.”

این  استان بوشهر مدیر عامل  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
شرکت از راه اندازی اتاق مانیتورینگ شرکت گاز استان در نیمه دوم سال 
جاری خبر داد و گفت:  این سامانه به صورت لحظه ای پارامتر های موثر 
اندازه گیری صحیح گاز  و  استان  به مناطق دوردست  ارسال گاز  بر روند 

طبیعی صورت گرفته است.
رحمانی در ادامه افزود: عملیات اجرایی پروژه مانیتورینگ گاز در استان 
بوشهر از سال ۹7 با هدف کنترل نظارت و اندازه گیری احجام گاز ورودی 
به شبکه های توزیع ، کارخانجات و صنایع عمده آغاز شد.وی گفت: در فاز 
اول پروژه مانیتورینگ در سال ۹7 موفق به مانیتور کردن 22 ایستگاه گازدر 
استان شدیم و  طبق آخرین استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز 
 CNG ایران در سال ۹۸  نیز ۴۰ ایستگاه باقی مانده که شامل 3۵ جایگاه

و۵ جایگاه CGS  بود، عملیات مانیتوریگ آن به پایان رسید
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: در ادامه راه اندازی اتاق 
مانیتورینگ در سال ۱۴۰۰ با خرید تجهیزات مورد نیاز ، این اتاق بصورت 
کامل تجهیز شد و همکاران واحد اندازه گیری با برقراری کشیک زمستانی  
همچون سالهای گذشته نسبت به پایش و نظارت بر توزیع گاز اقدام می کنند .

سامانه مانیتورینگ دارای مزایای متعددی است اما میتوان به مدیریت 
یکپارچه کنترل و اندازه گیری با دقت و حساسیت باال ، کاهش دستکاری های 
غیر مجاز در کنتور های اندازه گیری، حذف فیزیکی مراجعه حضوری برای 
خواندن کنتور و اطمینان از صحت عملکرد ایستگاه های مشترکین اشاره کرد .

مدیر توزیع برق شهرستان سمنان 
از اجرای رزمایش خدمت متعالی برای 
اصالح و بهسازی شبکه روشنایی معابر 
در شهرک صنعتی  واقع  اقتدار  خیابان 

شرق خبر داد.
این   : گفت  طینت  پاک  مهدی 
برنامه ظرف یک روز کاری و با حضور 
هشت گروه اجرایی به استعداد 3۰ نفر 
از نیروهای فنی و سیمبان های شبکه 
مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان و 
استفاده از ۱3 دستگاه خودروی سبک و 
سنگین عملیاتی به انجام رسیده است.

یک  که  این  به  اشاره  با  وی 
هزار و ۸۰۰ متر شبکه روشنایی معابر 
خیابان یاد شده با بهره گیری از کابل 

خودنگهدار بهینه سازی گردیده اظهار 
کرد : اصالح و احداث سرخط های فشار 
ضعیف ، انسداد درب پایه های تلسکوپی 
و مناسب سازی وضعیت روشنایی مسیر 
صورت  اقدامات  جمله  از   ، شده  ذکر 

پذیرفته به شمار می رود.
چنانچه  که  این  عنوان  با  وی 
عادی  روال  به  شده  قید  های  فعالیت 
نیاز  زمان  روزکاری  پنج  شود،  انجام 
طرح  این  اجرای  با  شد:  یادآور  دارد 
ساعت  پنج  ظرف  ضربتی،   – جهادی 
با بسیج نیروها و تجمیع امکانات ، در 
کوتاه ترین زمان ممکن، سناریوی پیش 
بینی شده به اجرا درآمده و بیشترین بهره 

وری نیز حاصل شده است.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی عملیاتی شد؛

اصالح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف روشنایی خیابان اقتدار 
در شهرک صنعتی شرق سمنان

 در حال حاضربانکداری الکترونیک 
بخشی   ، الکترونیک  خدمات  توسعه  و 
جدایی  ناپذیری از سیستم بانکی کشور 
شده است . بخشی که به علت عواملی 
در  تسریع  و  هزینه ها  کاهش  مانند 
ارایه انواع خدمات بانکی و همیشه در 
افزایش  میزان  باعث   ، بودن  دسترس 
رضایت مندی دربین مشتریان می شود.    
به گزارش روابط عمومی مدیریت 
شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر 
؛ سید مجتبی حسینی مدیر شعب استان 
استفاده از خدمات نوین بانکی با توجه 
به اهمیت مواردی نظیر مدیریت زمان 
انجام  در  تسریع  و  ترافیک  کاهش   ،
عملیات بانکی ، پرداخت انواع قبوض و 
.... که تبدیل به یکی از الزامات زندگی 
امروزه شده را ضروری دانست و اظهار 
توسعه  بانک  راستاهمراه  این  در  کرد: 
تعاون ، طیف وسیعی از خدمات بانکی 
اختیار  در  زمان و هر مکانی  را در هر 

مشتریان بانک قرار  می دهد.
حسینی بیان کرد :این خدمات به 
از  تا  دهد  می  را  امکان  این   مشتری 
طریق نصب برنامه متناسب با سیستم 

بتوانند  خود  همراه  تلفن  برروی  عامل 
بخش زیادی  از امور بانکی خود را بدون 
تعاون   توسعه  بانک  شعب  به  مراجعه 

بصورت غیر حضوری  انجام دهند.
وی ادامه داد :در همین راستا جهت 
به مشتریان،   بهتر  خدمات رسانی هرچه 
خدمات الکترونیک بانک توسعه تعاون در 
چارچوب قوانین بانک مرکزی به روزرسانی 

چهارچوب  در  اساس  این  .بر  اند  شده 
قوانین اعالم شده از سوی بانک مرکزی، 
سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
همراه بانک توسعه تعاون در هر شبانه 
روز از مبدأ هر کارت ۱۰۰ میلیون ریال 
است.هم اکنون زیرساخت های الزم برای 
غیر  سامانه های  از  شهروندان  استفاده 
بیش  تعاون  توسعه  بانک  در  حضوری 

در  امکانات   این  و  فراهم شده  پیش  از 
بهترین شرایط خدمات دهی به مشتریان  

به سر می برند.
مدیر شعب استان بوشهر بیان کرد 
: بانک  توسعه تعاون  به جهت نوآوری  و 
خالقیت در طراحی برنامه  موبایل بانک 
همواره جزو بانک های دولتی   پیشرو  بوده 
و با ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک 
در  مؤثر  گامی  ممکن،  نحو  بهترین  به 
و  مشتریان  رضایتمندی  افزایش  جهت 
این  برداشته است.   حفظ محیط  زیست 
مقام مسوول اظهار کرد:مشتریان بانک 
می توانند برای دانلودآخرین نسخه بروز  
برنامه همراه بانک توسعه تعاون به وب 
www. آدرس    به  بانک  این  سایت 
برای  ویا  کرده  مراجعه     ttbank.ir
دریافت لینک دانلود عدد ۱ را به شماره 

۵۰۰۰۱۵7۴۱ پیامک کنند.
گفتنی است : تعداد کل  مشتریان بانک 
توسعه تعاون در استان بوشهر ۱۵۰ هزار نفر 
و  تعداد مشتریان استفاده کننده  از خدمات 
بانکداری الکترونیک  این بانک نیز بالغ بر ۶۰ 
هزار نفر در مقطع زمانی  پایان مهرماه سال 

جاری بوده است .

مدیر شعب استان بوشهر بیان کرد؛   

همراه بانک توسعه تعاون ابزاری پیشرو درارائه خدمات الکترونیک به مشتریان 

مدیرمخابرات منطقه گلستان سرقت تجهیزات 
رسانی  خدمت  شدن  مختل  موجب  را  مخابراتی 

دانست.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
از  نگرانی  ابراز  با  شهمرادی  دکترغالمعلی  گلستان 
میزان سرقت تجهیزات مخابراتی انجام شده ، تعریف 
اقدامات جدید و اجرای ضرب العجل آنرا از حاضرین 
در جلسه خواستار شد. مدیرمخابرات منطقه گلستان 

مستمرتجهیزات  سرقت  که  مسئله  این  به  اشاره  با 
عالوه  و  کرده  مختل  را  رسانی  ،خدمت  مخابراتی 
به  رسانی  ارتباط  در  مخابرات  چالش کشیدن  به  بر 
مشترکین ، نارضایتی مردم را در پی داشته است. وی 
دستور تشکیل کمیته سه گانه فنی ، اطالع رسانی و 
حقوقی را صادرکرد و براجرای مصوبات این کمیته 
ها در کوتاهترین زمان تاکید داشت. دکتر غالمعلی 
شهمرادی بازسازی شبکه ، برگزاری جلسات مستمر 

با دستگاه قضایی استان ، ایجاد تعامالت با سازمان 
رسانه  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده   ، مرتبط  های 
از  را  گسترده  رسانی  اطالع  و  ها  ،تقویت گشت  ها 
عوامل موثر در کاهش و پیشگیری از سرقت دانست 
افزود : سرقت تجهیزات موجب بحران در مخابرات 
شده و گذر از این بحران نیازمند همت و همکاری 
مجموعه  و  انتظامی   ، قضایی  دستگاههای  تمام 

مخابرات است .

مدیرمخابرات منطقه گلستان: سرقت تجهیزات مخابراتی خدمت رسانی را مختل کرده است
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بانک سپه در یک نگاه

بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی در ۱۴ اردیبهشت  ماه سال ۱3۰۴ 
با سرمایه سه میلیون و ۸۸3 هزار و ۹۵۰ ریال در محلی محدود )چند باب مغازه( 
تأسیس شد و در 2۴ اسفند همان سال اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت 
بانک  است.  بانک  این  مدیرعامل  افتتاح شد. هم اکنون محمدکاظم چقازردی 
سپه دارای ۱۸۰۰ شعبه در سراسر کشور است و 3.۰77 دستگاه خودپرداز دارد. 
از جمله محصوالت این بانک می توان به بانکداری خرد، شرکتی و بانکداری 

سرمایه گذاری اشاره کرد.
سود خالص بانک سپه در سال 2۰۰۶ به میزان ۴۹۶۰ میلیارد ریال و مجموع 
دارایی این سازما در همان سال ۱۵۵۰۰۰ میلیارد ریال است. طبق آماری که در 
سال ۱3۹۸ منتشر شده تعداد کارمندان این بانک ۱۸277 نفر است. اکنون بانک 
سپه به  عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور با حدود ۱۸۰۰ 
شعبه و با بیش از ۹۵ سال )نزدیک به یک قرن( تجربه توانسته با جذب سرمایه  
های سرگردان جامعه و سوق دادن آن به سمت فعالیت  های مولد اقتصادی در 
جهت تحقق اهداف اقتصادی کالن کشور مشارکتی موثر و مطلوب داشته باشد.

تاریخچه تاسیس بانک
طرح و فکر اولیه تاسیس اولین بانک ایرانی با مدیریت و سرمایه ایرانی ده 
سال قبل از تاسیس بانک شاهی به وجود آمد و تاریخ آن به قبل از انقالب مشروطه 
برمی گردد. در این زمان  حاج محمد حسین  که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد 
تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه 
داد، اما طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین 
دوره مجلس، تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه الزم فراهم نیامد.

سرانجام در ماه های نخست سال ۱3۰۴ خورشیدی، که هنوز تاثیر بخش های 
بازرگانی و عوامل اقتصادی در حیات سیاسی کشور نمودی نداشت و آرامش در 
سراسر کشور و فعالیت های عمومی در شئون مختلف اجتماعی محسوس نشده 
بود، نخستین بانک ایرانی با نام »بانک پهلوی قشون«، از محل وجوه بازنشستگی 
نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش، با سرمایه 3 میلیون ریال در جایی 
محدود »چند باب مغازه« تأسیس گردید. مأمورین اجرای این فرمان با تشکیل 
شورایی از افراد مطلع موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه تهران نخستین 
بانک با سرمایه ایرانی را موسوم به بانک پهلوی قشون افتتاح کنند. در سال های 
نخست این بانک تنها امور مالی نظامیان ارتش ایران را انجام می داد، اما پس 

از گذشت یک سال فعالیت خود را گسترش داد و تبدیل به بانک کشوری شد.
به این ترتیب مشهد، همدان، تبریز و قزوین دیگر شهرهایی بودند که به 
ترتیب در سال های ۱3۰۶، ۱3۰7 و ۱3۰۸ خورشیدی میزبان اولین شعبه های 
بانک سپه در شهر خود شدند. در سال ۱3۰۵، اساسنامه تازه بانک با نام »اساسنامه 
بانک پهلوی ایران« تهیه گردید که در آن، هدف این بانک، رفع احتیاجات ایران 
در امور تجاری و اقتصادی ذکر شده بود در حالی که در اساسنامه سال ۱3۰۴، 
هدف از تشکیل بانک، بهبود شرایط و رفع احتیاجات ارتشی ها بود. پس از این 
اساسنامه که حالت بانک را به شکل کلی تغییر داد، بانک سپه در طول دهه ها 
فعالیت خود، به شکل پیوسته گسترش یافت و هم اکنون در جهان به عنوان یکی 

از بزرگ ترین بانک های ایرانی شناخته می شود.
)امام خمینی  نیز که در خیابان سپه  بانک  کار ساخت ساختمان مرکزی 
فعلی( تهران قرار دارد، در تابستان ۱3۰7 به اتمام رسید و افتتاح شد. نکته جالب 
از فعالیت های بانک سپه این است که در همان سال ها برای امنیت بیشتر بخش 
حمل و نقل و ترابری، چندین دستگاه کامیون و اتومبیل خریداری شد و سازمان 
نام آنها را اتوبانک گذاشت تا کار حمل و نقل پست تهران، کرمانشاه و همدان 

را انجام دهند.
فرایند تغییر نام بانک

در پانزدهم دی سال ۱3۱۶ خورشیدی، نام این بانک، به بانک سپه تغییر کرد 
و در سال ۱32۱، دوباره بانک سپه تغییر نام داد و بانک تعاونی سپه نام گرفت؛ 
سپس در دی ماه سال ۱33۴، بانک تعاونی سپه به شرکت سهامی با سرمایه 
37۰ میلیون ریال تبدیل گشت و اجازه انجام معامالت ارزی را دریافت کرد. در 
شهریور سال ۱32۵ تیمسار سپهبد آق اولی برای مدیریت بانک سپه انتخاب شد 
و در اساسنامه تازه بانک که شامل ۶ فصل و 3۸ ماده بود، نام بانک دوباره به بانک 
سپه تغییر یافت. در اساسنامه جدید این سازمان پس از انقالب، هدف بانک ارائه 
خدمات بانکی در سراسر ایران و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی ذکر شد.

 از دهه چهل تا پیش از انقالب این بانک به پیشرفت های خود ادامه داد 
و تعداد شعبات خود را به ۴۵۰ شعبه در سراسر ایران رساند که این رقم در سال 
۱3۴۰ تنها ۵۱ شعبه بود. گفته می شود که این بانک مجموع معامالت خود را 
نیز در آن سال  به مبلغی حدود ۴ میلیارد ریال رسانده که رقم بزرگی محسوب 
می شود. در سال ۱3۵۱، سپرده های بانک نیز به مبلغی معادل ۹/7 میلیارد ریال 
رسیده بود. با تالش دولت ایران قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و 
درآمد حاصل از فروش آن به رونق اقتصاد ایران کمک کرد. از سال ۱3۵۱ به بعد، 
با افزایش قیمت نفت و درآمد حاصله از فروش آن، و رونق ظاهري اقتصاد ایران، 
بانک سپه در صحنه رقابت بانک ها، برای به دست آوردن سود و بازدهی بیشتر به 
فعالیت پرداخت تا پس از انقالب که این بانک در اختیار دولت جدید قرار گرفت.

در این زمان بانک های دیگری نیز در ایران فعالیت می کردند و این بانک که 
از ارتش جدا شده بود به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر شورای عالی و مجمع 
عمومی بانک های ایران به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱3۹7 گزارش هایی 
مبنی بر اینکه سهام این بانک باید در اختیار کارکنان ارتش ایران باشد، منتشر 

شد و از مالکیت دولت بر بانک انتقاد شد.
زیر مجموعه ها و شماره شناسه

براساس اطالعیه بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱3۹7، بانک های 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه 
ادغام شدند. ادغام بانک های نظامی در بانک سپه انتقادهای فراوانی به همراه 
داشته است و برخی با اشاره به مشکالت آن بانک ها اعالم کردند که چرا باید چنین 

بانک هایی در بانک سپه، که یک بانک دولتی ملی است، ادغام شوند.
شناسه ملی بانک سپه شماره  ۱۰۸۶2۰۶۴732 است. این شناسه در پایگاه 
اطالع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور )وابسته به قوه قضائیه – سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور( به نشانی اینترنتی www.ilenc.ir ثبت شده است. 
شناسه اقتصادی بانک سپه نیز شماره 3۵۱۹-۱۱۶۴-۴۱۱۱ بوده و قانونی بودن 

فعالیت های بانک را نشان می دهد.

مدیرعامـل  ابراهیمـی،  آیـت اهلل   
جدید بانک سـپه، ضمن تشـریح وضعیت 
اقتصـاد ایـران و حساسـیت نظـام پولی و 
بانکـی، نقـش بانک سـپه در ایـن عرصه 
را تعیین کننـده توصیـف و بـر مسـئولیت 
سـنگین مدیـران و کارکنـان بانـک سـپه 

کرد. تأکیـد 
مدیرعامـل بانک رمز موفقیت سـپه 
در عرصـه رقابـت بین بانکـی را همگامـی 
بـا تحـوالت بـازار، تغییـرات فناوری های 
نویـن و بانکـداری دیجیتـال عنوان کرد و 
اظهـار داشـت: »نهادی که سـازوکارهای 
ایـن تحـول بنیادیـن را بـا بهره گیـری از 
نکنـد،  نهادینـه  راهبـردی  برنامه ریـزی 
در بـازار کسـب وکار محکـوم به شکسـت 

است.«
او بـا بیـان اینکـه شـرایط حسـاس 
کنونـی بـرای بانـک بـه مثابـه یـک پیچ 
تاریخـی اسـت کـه با پشـت سرگذاشـتن 
در  مدیریتـی  و  اداری  امـور  از  بخشـی 
حـوزه ادغـام، با همـت مضاعف و بسـیج 
امکانـات فکری و سـازمانی می توان آینده 
روشـنی بـرای نخسـتین بانـک ایرانی به 

کشـید. تصویر 
ابراهیمـی بـا تأکیـد بـر نقشـه راه 
بانکـداری دیجیتال از طرحـی نو در حوزه 
کسـب  وکار خبر داد و افـزود: »بهره مندی 
کامـل از فرصت هـا و نقـاط قوت، سـپه را 
بانکـی منحصـر بـه فـرد خواهد کـرد که 
شـبیه هیچ کـدام از نمونه هـای بانک های 

ادغامـی دنیا نیسـت.«
او در ادامـه ابـراز امیـدواری کـرد: 
»سرنوشـت بانـک سـپه در ایـن عرصـه 
مهم تاریخی، در دسـتان توانمند سـرمایه 
انسـانی کارآمد، جوان و باانگیزه ای اسـت 
کـه بـا تعلق خاطـر سـازمانی مثال زدنی و 
تـالش مجاهدانـه، برگ زریـن دیگری را 
در نظـام بانکی کشـور رقـم خواهند زد.«
 ، سـپه نـک  با مـل  عا یر مد
برنامه محـوری و تمرکـز بـر کسـب  وکار 
بانکـی را رویکـردی نویـن در بانک سـپه 
خوانـد و گفـت: »بانکداری دیجیتال سـپه 
درخشـید.« خواهـد  نزدیـک  آینـده  در 
فعلـی،  وضعیـت  تشـریح  بـا  و  ا
اسـتراتژی محوری بانـک را بـه دو بخش 
مهـِم تقسـیم و عنـوان کـرد: »بایـد ایـن 
قابلیـت را داشـته باشـیم کـه هم زمـان از 
یک طـرف عملیـات بانکی و کسـب وکار 
فعلـی را بـه نحو مطلوب انجـام و رضایت 
خاطـر مشـتریان را جلب کنیم و از سـوی 
دیگـر بـا تأکیـد بـر پژوهـش و اکتشـاف، 
بانکـداری  مبانـی  بـا  مطابـق  را  آینـده 

دیجیتـال ترسـیم و عملیاتـی کنیـم.«
دیگـری  بخـش  در  هیمـی  برا ا
مـدل  تشـریح  بـه  بانکـی،  مباحـث  از 
و  پرداخـت  سـپه  بانـک  در  کسـب وکار 
نظـر  مطمـح  اسـتراتژی  بـر  تأکیـد  بـا 
براسـاس مطالعـات انجام شـده و اجمـاع 
بانکـداری  مـدل  بانـک،  ارشـد  مدیـران 
مطلوب بانک سـپه را »بانکـداری جامع« 

کـرد. معرفـی 
بـه  اشـاره  بـا  بانـک  مدیرعامـل 
ادغـام صـورت گرفتـه و بـه وجود آمـدن 
ابـراز  سـپه،  در  راهبـردی  فرصت هـای 
داشـت: »تنهـا بانـک سـپه ایـن ظرفیت 
را در کشـور دارد کـه مـدل »بانکـداری 
و  نهادینـه  بـه شـکل کامـل  را  جامـع« 

کنـد.« عملیاتـی 
مهـم  نـکات  تشـریح  ضمـن  او 
بومی سـازی  ر  خواسـتا راهبـردی،  و 
سـاختارهای بانکداری جامع در سـپه شـد 
و گفـت: »بـا توجـه بـه وضعیـت خـاص 
نظـام بانکـداری بـدون ربـا، فرهنـگ و 
سـاختار در ایران اسالمی این مهم الزامی 
اسـت و بایـد بـا همراهـی و هم اندیشـی 
و  توانمنـد  کارکنـان  نخبـگان،  مدیـران، 
کارآمـد بانـک مـدل مطلـوب آن، تدوین 

و اجرایـی شـود.«

اهمیت نیروی انسانی
ابراهیمـی افـزود: »ایـن اقـدام مهم 
می توانـد نیروی انسـانی بانـک را هدفمند 
کـرده و بـا ایجـاد هم افزایـی در بانـک، 
دسـتیابی به اهداف تعیین شـده را تسهیل 

» کند.
مدیرعامـل بانـک کارآفرینی همراه 
بـا ارزش افـزوده را حاصـل بهره گیـری 
مطلـوب از کارکنـان توانمنـد دانسـت و 
از  اظهـار داشـت: »بهره گیـری مطلـوب 
نیـروی انسـانی بـا تمرکز بر ایجـاد ارزش 

افـزوده در اولویـت بانـک بـوده در نتیجه 
عرصه سـازمان برای کمک سـرمایه های 
انسـانی بانک در جهت رشـد و شـکوفایی 

اسـت.« آماده 
او بـا اشـاره بـه ضـرورت کارآفرینی 
برای بانک، خواسـتار ارائه طرح هایی شـد 
کـه ضمـن کمـک بـه سـاماندهی نیروی 
انسـانی، ارزش افزوده ایجاد نموده، منطقه 
تولیـد را در مبانـی اقتصـادی، بـه سـمت 
نقطـه بهینـه ببـرد و از فرصـت بـه وجود 

آمـده نهایـت اسـتفاده را نمایند.
ابراهیمـی بـا بیان اینکـه 7۶ درصد 
بـا  کارکنانـی  را  بانـک  انسـانی  نیـروی 
سـابقه خدمتی کمتر از 2۰ سـال تشـکیل 
می دهند، ابراز داشـت: »حضـور نیروهای 
جـوان، بزرگ تریـن نقطه قـوت و فرصت 
برای بانک سـپه است، سـرمایه ای عظیم 
و فرصتـی اسـتثنایی کـه بایـد از آن در 
جهـت اعتـالی هرچه بیشـتر بانک سـپه 
و ایجـاد تحـرک در بانک اسـتفاده کرد.«
مـه  دا ا سـپه  بانـک  مدیرعامـل 
به کارگیـری  و  »شایسته سـاالری  داد: 
مناسـب سـرمایه انسـانی و همسـو کردن 
تالش هـای آنـان بـا اهـداف اسـتراتژیک 
بانـک از اهمیتـی حیاتـی برخوردار اسـت 
کـه به زودی ایـن مهم در بانـک با اجماع 
همـکاران بـه سـرانجام خواهـد رسـید.«

ابراهیمـی در پایـان ضمـن قدردانی 
مدیرعامـل،  صادقانـه  تالش هـای  از 
و  هیئت عامـل  هیئت مدیـره،  قائم مقـام، 
همـه مدیـران سـابق بانـک سـپه، ابـراز 
امیـدواری کـرد: »بـا تشـکیل کمیته هـا، 
اقدامـات  و  تخصصـی  کارگروه هـای 
ضربتـی در خصـوص موضوعـات مهـم و 
اولویـت دار بانـک بـا به کارگیـری تمامـی 
برون  سـازمانی،  و  درون  ظرفیت هـای 
تدویـن  ضمـن  و  مرتفـع  را  گـذار  دوره 
برنامه هـای  راهبـردی و بلندمـدت بانک، 
از ابتـدای سـال ۱۴۰۱ آن هـا را بـه یاری 
خداونـد متعـال و همت کارکنـان، نهادینه 

و عملیاتـی خواهیـم کـرد.«

روایتی از زندگی شخصی و 
حرفه ای آیت اهلل ابراهیمی

آیـت اهلل ابراهیمـی در سـال ۱3۵۱ 
در روسـتای قمشـانه از توابـع شهرسـتان 
اسـدآباد در اسـتان همدان بـه دنیا می آید. 
۸ یـا ۹ سـالش بـود که به همـراه خانواده 
بـه تهران مهاجـرت می کنـد. مهاجرت از 
روسـتایی کوچـک بـه شـهر پرهیاهـوی 
پرآشـوب  ماه هـای  در  هـم  آن  تهـران، 
پـس از پیروزی انقـالب، وضعیت بغرنجی 
را بـرای خانـواده رقم زده اسـت. وضعیت 
نامناسـب اقتصادی خانواده و شروع جنگ 
و مشـکالت خـاص خـودش نیـز مزید بر 
علـت می شـود تـا همـه اعضـای خانواده 
بـرای تامیـن مخـارج زندگـی مشـارکت 
از همـان روزهـای  کننـد. آیـت اهلل هـم 
ابتدایـی ورودش بـه شـهر جدیـد، مجبور 
می شـود در کنار رفتن به مدرسـه، کار هم 
بکنـد. همزمـان در فعالیت های بسـیج نیز 
شـرکت می کند و طبق قـول و قراری که 
بـا رفقـا می گذارند، بخشـی از درآمدشـان 
را هـم بـرای کمـک بـه خانـواده شـهدا 
اختصـاص  بسـیج محـل  فعالیت هـای  و 

می دهنـد.
روزهایـش صرفـا  آن  در خاطـرات 
کار کـردن در مشـاغل مختلـف و متعدد و 
دسـت وپنجه نـرم کـردن با فقـری که آن 
سـال ها گریبانگیر بسـیاری از خانواده های 
ایرانـی بـود، سـخن می گویـد و خبـری 
نیسـت.  فراغـت  اوقـات  یـا  تفریـح  از 
کارگـری  موزائیک سـازی،  گـچ کاری، 
از  کتانـی  تولیـدی  در  کار  و  سـاختمان 
جملـه فعالیت هـای آیـت اهلل ابراهیمـی در 
دوران نوجوانـی به منظـور کسـب درآمد و 
کمـک بـه خانـواده بـود کـه در تنگنـای 
معیشـتی قـرار داشـتند. او برخـی از ایـن 
حرفه هـا نظیـر موزائیک سـازی را تـا حـد 
اسـتادکاری دنبـال کـرده اسـت. بـا ایـن 
حـال فعالیت های کاری اش مانـع از ادامه 
از  برخـی  حتـی  و  نمی شـود  تحصیلـش 
مقاطـع تحصیلی اش را به صورت جهشـی 
طـی می کنـد. حتـی زمانی کـه می خواهد 
کنـد،  صحبـت  مدرسـه اش  دوران  از 
خواه ناخـواه از کار کـردن در کارگاه تولیـد 
نـان بسـتنی سـخن می گویـد کـه مجبور 
بوده سـاعت ۴ تا 7 صبح در آنجا مشـغول 
شـود و پـس از پایـان کار یکراسـت بـه 
مدرسـه برود و سـر کالس درس بنشیند. 

او از ایـن روزهـا هرچنـد جـز سـختی و 
مـرارت چیـزی را به خاطـر نمـی آورد، امـا 
معتقد اسـت که این سـختی ها او را پخته 

و آب دیـده کـرده اسـت.
ورود به سپاه

۱۴سـالگی  از  ابراهیمـی  آیـت اهلل 
وارد تشـکیالت سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی می شـود، امـا ورودش بـه سـپاه 
باعـث نمی شـود رونـد زندگـی اش تغییـر 
در  می گویـد  کـه  آنطـور  کنـد.  چندانـی 
دو سـال اول حضـورش در سـپاه حقوقـی 
هـم دریافت نکرده اسـت؛ »در سـال های 
اولیـه تشـکیل سـپاه مثـال در سـتاد پولی 
کـه می آمـد اینطـور بـود که هـر کس به 
انـدازه نیازش پـول برمی داشـت، یک نفر 
هـزار تومان برمی داشـت، یـک نفر پانصد 
تومـان برمی داشـت و افـرادی هـم بودند 
کـه خجالـت می کشـیدند، پولـی بردارند. 
گاه پیـش می آمـد کـه حقـوق نگهبـان 

درب پادگان از حقوق فرمانده بیشـتر بود؛ 
چراکـه همـه می دانسـتند کـه آن نگهبان 
سـه فرزنـد دارد و دریافـت حقوق بیشـتر 

بود.« طبیعـی 
بـا این اوصاف آیت اهلل در سـال های 
اولیـه حضـورش در سـپاه پاسـداران بـه 
تحصیلـش ادامه می دهـد، به قول خودش 
کارگـری هـم می کنـد و عالوه بـر آن در 
فعالیت هـای بسـیج محلـه هـم شـرکت 
در  باالیـش  توانایـی  به دلیـل  می کنـد. 
مدیریـت کارهـا و رهبـری دیگـران مورد 
اعتماد فرماندهان باالدسـتی در سـپاه هم 

قـرار می گیـرد.

دانشگاه امام حسین علیه السالم
بـا وجـود مشـغله های متعـددی که 
دارد، باالخـره بـه هـر طریقی که هسـت، 
دیپلمـش را می گیـرد. آنطـور کـه خودش 
چندیـن  در  همزمـان  به طـور  می گویـد، 

جـای مختلـف کار می کنـد و در برخـی 
همچنیـن  و  دقتـش  واسـطه  بـه  جاهـا 
اعتمـادی کـه بـه او می کننـد، در نقـش 
مدیرمالـی یـا حسـابدار نیز بـه کار گرفته 
می شـود. کنکـور می دهـد و بـا توجـه بـه 
سـوابق کاری اش در حـوزه مالـی، رشـته 
سـال  می کنـد.  انتخـاب  را  حسـابداری 
۱3۶۹ اسـت که بـرای اولین بـار به عنوان 
دانشـجوی رشـته حسـابداری پایـش بـه 
بـاز  علیه السـالم  امـام حسـین  دانشـگاه 
می شـود و تـا مقطـع دکتـری در همـان 
دانشـگاه ادامـه تحصیـل می دهـد؛ جایی 
کـه همچنـان به عنوان عضـو هیات علمی 
دانشـکده مدیریـت و برنامه ریـزی در آن 

مشـغول بـه فعالیت اسـت.
ورودش  اولیـه  سـال های  همـان 
بـه دانشـگاه اسـت کـه بـا کامپیوتر آشـنا 
می شـود. توصیفـی کـه از نحـوه مواجهه 
با یک دسـتگاه کامپیوتر دسـکتاپ در آن 

سـال ها می کنـد، جالـب اسـت: »در اتاقی 
کامپیوتـر  یـک  روی  را  پارچـه سـفیدی 
کشـیده بودنـد و بـا ایـن اسـتدالل کـه 
ممکن اسـت دسـتگاه خراب شـود، به این 
سـادگی ها اجـازه نمی دادنـد که کسـی به 
آن نزدیـک شـود.« بـا این حال بـا وجود 
اینکـه رشـته اش حسـابداری اسـت، امـا 
فنـاوری  حوزه هـای  بـه  زیـادی  عالقـه 

اطالعـات پیـدا می کنـد.
برنامه نویسی

حضـورش به عنـوان مدیرمالـی در 
چنـد مجموعـه مختلف بخـش خصوصی 
مختلـف  سیسـتم های  بـا  کـردن  کار  و 
حسـابداری کـه در آن سـال ها رایـج بود 
آیـت اهلل  ضعف شـان،  نقـاط  مشـاهده  و 
نتیجـه  ایـن  بـه  را  جـوان  ابراهیمـی 
آسـتین ها  بایـد  خـود  کـه  می رسـاند 
حسـابداری  برنامـه  و  بزنـد  بـاال  را 
بنویسـد. ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ 
و  نـدارد  برنامه نویسـی  از  سررشـته ای 
بـا مفاهیـم آن کامـال بیگانـه اسـت. بـا 
وجـود مخالفت های دوسـتان و همکاران 
کـه می خواهنـد او را از انجـام ایـن کار 
منصـرف کننـد، اما مصمم اسـت که ایده 
خـود را عملیاتـی می کنـد. سـال ۱37۱ 
نرم افـزار  طراحـی  اسـتارت  کـه  اسـت 
از  سـال  سـه  و  می زنـد  را  حسـابداری 
زندگـی اش را وقـف طراحـی آن می کنـد 
و بـا آزمـون و خطـا برنامه نویسـی را از 
یکـی از دوسـتانش که دست و پاشکسـته 
برنامه نویسـی بلـد اسـت، فـرا می گیـرد.

تسـلط اش بـه مباحـث حسـابداری 
باعث می شـود سیسـتم را طـوری طراحی 
مالـی  کارشناسـان  بـرای  کار  کـه  کنـد 
کـه در مجموعه هـای مختلـف مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند و دانـش حسـابداری 
تخصصـی هم ندارند، آسـان باشـد. سـال 
را  نرم افـزارش  از  نسـخه  اولیـن   ۱37۴
منتشـر می کنـد. هرچند مالکیـت مادی و 
معنـوی نرم افـزار حسـابداری کـه آیت اهلل 
خـودش  بـه  متعلـق  نوشـته  ابراهیمـی 
در  رایـگان  به صـورت  را  آن  امـا  اسـت، 
اختیـار مراکز مختلف سـپاه قـرار می دهد 
و در همـان سـال اول در ۱2۰۰ نقطـه از 
رده های عملیاتی سـپاه در سراسـر کشـور 
و حـدود ۵۰ شـرکت بیـرون از مجموعـه 

سـپاه بـه کار گرفتـه می شـود.
آیـت اهلل ابراهیمـی کـه حـال عالوه 
بـه  مالـی،  مدیریـت  و  حسـابداری  بـر 
برنامه نویسـی نیـز مسـلط شـده، همزمان 
کـه مدیریـت مالـی چندین شـرکت را بر 
شـرکت ها  از  برخـی  بـرای  دارد،  عهـده 
برنامه می نویسـد؛ »سـال ۱377 یا ۱37۸ 
بـود که تعطیالت عید نوروز از 27 اسـفند 
شـروع شـد و از آن طـرف هم تـا هفدهم 
فروردیـن تعطیـل بود. طـی این مدت من 
سیسـتم حسـابداری، فروش و انبـارداری 
یکـی از شـرکت ها کـه بـا آنهـا همکاری 
داشـتم را نوشـتم و بعـد از تعطیـالت کـه 
سـایر کارمنـدان آمدنـد، سیسـتم داشـت 

می کـرد.« کار 

آیندهبانكسپه
مطابقبامبانی
بانکداریدیجیتال
ترسیممیشود
مدیرعامل بانک سپه در نخستین روزهای کاری خود طی جلسه ای 
با اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل، مهم ترین برنامه های خود 
را مطرح کرد. او با طرح موضوعات مهم و اولویت دار بانک نظیر 
سامان دهی نیروی انسانی، ساختار سازمانی مطلوب، برنامه تحول 
فناوری اطالعات، نهایی کردن امور مربوط به ادغام، تأمین مطلوب 
درخواست ذی نفعان، طراحی خطوط کلی کسب وکار، تدوین 
برنامه های استراتژیک، نهادینه کردن نظام انگیزشی بر مبنای 
مدیریت ارزیابی عملکرد، کسب وکار امور بین الملل و مدیریت 
سودآوری بانک، از اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل درخواست 
کرد نظر خود را در خصوص مباحث مطرح شده، ارائه کنند.

 آیت اهلل ابراهیمی، مدیرعامل جدید بانک سپه:
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تهدیدبازیکنانمنچسترتوسطبوكسورمعروفانگلیسی!
معروف  بوکسور  فیوری،  تایسون 
انگلیسی، با انتشار ویدیویی از عملکرد و 
روحیه بازیکنان منچستریونایتد انتقاد کرد.

قدیمی  هواداران  از  یکی  فیوری 
منچستریونایتد است و در جریان دیدار این 
تیم برابر منچسترسیتی در روز یکشنبه روی 
سکوهای ورزشگاه اولدترافورد حضور داشته 

و از نزدیک شاهد شکست این تیم بود.
این بوکسور 33 ساله موفق شد ماه 
گذشته با غلبه بر دئونتی وایلدر آمریکایی در 

الس وگاس بار دیگر عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان را به خود اختصاص 
دهد و پیش از این تایید کرده بود که دوست دارد یک روز در اولدترافورد و در برابر 

چشمان تماشاگران انگلیسی به رقابت بپردازد.
حاال به نظر می رسد که فیوری به شدت از عملکرد بازیکنان یونایتد در دیدارهای 

اخیر ناراحت است و به با انتشار ویدیویی از خودش دست به انتقاد از آنها زد.
او در این ویدیو گفت:» پس از شکست امروز برابر سیتی، منصفانه است اگر 
بگوییم که یونایتد نمایشی ضعیف تر و شکستی بدتر از تمامی شکست های دئونتی 
وایلدر در مبارزه با من را به نمایش گذاشته و تجربه کرده است. تحمل این شرایط 
برای ما بسیار دشوار است. قصد بی احترامی به هیچ بازیکنی را ندارم اما فکر می کنم 
بخشی از این اتفاق به این دلیل است که بازیکنان برای پیروزی در این دیدارها به آب 
و آتش نمی زنند.«فیوری ادامه داد:» به نظر می رسد شما فقط از این که این بازی ها را 
پشت سر بگذارید راضی هستید و هر اتفاقی که در آن ها افتاد هم افتاد. می دانید، وقتی 
در مبارزه برابر وایلدر یا هر بوکسور دیگری که تا به حال با آنها مبارزه کرده ام روی 
زمین افتاده بودم، هرگز باور نداشتم که در آن مبارزه شکست خواهم خورد. همیشه 
باور داشتم که برمی گردم و می برم و این روحیه پیروزی و قهرمانی است، چیزی که 
به نظر می رسد شما در دو بازی اخیر از آن بهره نبردید. فکر می کنم من و پاتریس 
اورا باید به تمرینات بیایم و چند مشت به شما بزنیم و کلمات ناشایستی که به آن 
نیاز دارید را به شما بگوییم.«پاتریس اورا نیز نسبت به اظهارات فیوری در این ویدیو 
واکنش نشان داده و شکست یونایتد برابر سیتی را دردناک توصیف کرد. او در این باره 
گفت:» شکست امروز برای همه بسیار دردناک بود. ما می توانیم با انرژی جنگندگی 

که داریم بار دیگر روحیه پیروزی و قهرمانی را به این تیم برگردانیم.«
فیوری که دوستی قدیمی با اورا دارد، در جریان دیدار یونایتد برابر سیتی در 
اولدترافورد در کنار این بازیکن سابق یونایتد نشسته بود. او با پل پوگبا، هافبک فرانسوی 
شیاطین سرخ، که به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی برابر لیورپول از این بازی محروم 

بود نیز دیدار کرد و عکسی نیز به همراه آنها در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

ركوردوزنهبرداریجوانانجهانشکست
علیرضا یوسفی در جریان لیگ برتر 
دوضرب  رکورد  به  توانست  برداری  وزنه 
داودی  علی  اختیار  در  که  جهان  جوانان 
است حمله کند و آن را به طور غیر رسمی 

یک کیلوگرم شکست.  
مرحله نخست لیگ برتر وزنه برداری 
با برگزاری رقابت  جوانان و بزرگساالن  
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم در مجموعه آزادی 
این  اتفاق  پایان رسید و در مهمترین  به 
المپیک  قهرمان  یوسفی  علیرضا  وزن، 

2۰۱۸ جوانان به رکورد دوضرب جوانان جهان حمله کرد. 
رکورد دوضرب جوانان جهان 237 کیلوگرم در دست علی داودی نایب قهرمان 
المپیک توکیو است. یوسفی در جریان لیگ پشت وزنه 23۸ کیلوگرم قرار گرفت و 
موفق به مهار این وزنه شد و رکورد دوضرب جوانان جهان را به طور غیر رسمی 

یک کیلوگرم شکست. 
یوسفی برای حضور در قهرمانی بزرگساالن جهان آماده می شود. 

در رده بزرگساالن هم  آیت شریفی از تیم فوالدین ذوب آمل و محسن دادرس 
از  تیم ذوب آهن  برای کسب مقام اول با یکدیگر  رقابت داشتند که شاگرد بهداد 
سلیمی برنده این رقابت شد. هدایت تیم فوالدین ذوب آمل بر عهده بهداد سلیمی 
قهرمان المپیک لندن است و علی جباری مربی پیشین تیم ملی،  سرمربیگری تیم 

ذوب آهن را برعهده دارد. 
نتیجه دسته فوق سنگین لیگ برتر به شرح زیر است: 

رده جوانان 
۱- علیرضا یوسفی از فوالد خوزستان با رکورد  ۱7۶ یک ضرب، 23۸ دوضرب 

و مجموع ۴۱۴ کیلوگرم 
2- علیرضا زندی از تیم مس رفسنجان با رکورد ۱77 یک ضرب،  2۱۸ دوضرب 

و مجموع 3۹۵ کیلوگرم 
3-   علی محمد محمدی از تیم مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۱7۵ یک 

ضرب، 2۱۰ دوضرب و مجموع 3۸۵ کیلوگرم

بازگشتبسکتبالپیکانپسازپانزدهسال

باشگاه پیکان که از دهه ۵۰ در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشته در فصل 
جدید پس از پانزده سال فعالیت در رشته بسکتبال را از سر می گیرد.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، تیم بسکتبال 
این باشگاه پس از پانزده سال فعالیت خودش را رسما از فصل جدید آغاز خواهد کرد 

و وارد رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاههای کشور می شود.
پیکان که در دهه های گذشته یکی از تیم های قدرتمند و مدعی بسکتبال کشور 
به شمار می رفت از سال ۱3۸۵ در سطح حرفه ای این رشته فعالیت نداشت و در 
این فصل با هدایت عاشور گل محمدی رسما فعالیت خودش را با ترکیبی از بازیکنان 

جوان در رقابت های بسکتبال باشگاههای کشور از سر می گیرد.
 گفتنی است باشگاه پیکان در این فصل عالوه بر فوتبال و والیبال آقایان با 
تیم های فوتسال،والیبال، فوتبال ساحلی و فوتسال بانوان نیز در لیگ های حرفه ای 
کشور فعالیت دارد و رشته بسکتبال نیز به تیم های حرفه ای این باشگاه در فصل 

جدید اضافه خواهد شد.

فیروزجا،قهرمانتورنمنتگرندسوئیسشد
علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان یکشنبه شب گذشته بعد از قهرمانی 
در تورنمنت مهم گرند سوئیس در لتونی به جمع کاندیداهای قهرمانی شطرنج جهان 

اضافه شد 
علیرضا فیروزجا نابغه۱۸ساله  ایرانی شطرنج جهان دوشنبه شب گذشته با قهرمانی 
در تورنمنت گرند سوئیس که با حضور ۱۰7استاد بزرگ و یک استاد بین المللی برگزار 
شد به جمع کاندیداهای قهرمانی شطرنج جهان در سال 2۰22 صعود کرد تا شانس 

خود را برای حمله به قهرمانی جهان در کنار ۸ شطرنج باز منتخب امتحان کند.
فیروزجا با کسب ۶ برد، چهار تساوی و یک شکست برابر کاروآنا  آمریکایی که 
بعد از فیروزجا نفر دوم تورنمنت شد و او هم به جمع هشت نفر صعود کرد و کسب 
۱۱واحد ریتینگ با عملکردی خیره کننده در حضور بهترین های جهان  قهرمان 
تورنمنت شد تا جایزه 7۰هزار دالری رقابت ها را )حدود دو میلیارد تومان (به دست 

بیارد و برای رسیدن به آرزویش تالش کند.
اعطای جایزه به فیروزجا و پخش سرود فرانسه واکنش فیروزجا را در هنگام 
شنیدن سرود به همراه داشت .فیروزجا که به جهت استفاده بهتر از امکانات و استفاده 
از  مربی خارجی خوب و حمایت بیشتر ترک وطن کرد و به فرانسه رفت در هنگام 

پخش سرود این کشور نتوانست خودش را کنترل کند و بغض کرد.

ما بهترین باشگاه جهانیم؛
ژاوی:هدفمقهرمانكردنبارسلوناست

مراسم معارفه ژاوی روز گذشته در نوکمپ و با حضور هواداران برگزار شد. او 
در نشست خبری درخواست کرد که با پپ گواردیوال مقایسه اش نکنند و وعده های 

بزرگی نیز به هواداران دارد.
به گزارش دنیای جوانانف پس از کش و قوس های فراوان ۴ روز پیش باالخره 
باشگاه بارسلونا خبر از توافق نهایی با ژاوی داد و به این ترتیب اسطوره به خانه باز 
خواهد گشت. ژاوی سال 2۰۱۵ بارسا را به مقصد السد ترک کرد و در شش سال 
اخیر، قطر خانه او محسوب می شد ولی او از این پس به عنوان مربی بارسا مشغول 

به کار خواهد شد.
روز گذشته در نوکمپ و با حضور هواداران، مراسم معارفه ژاوی در حضور 2۵ 
هزار هوادار نیز در نوکمپ برگزار شد. او شش سال پیش در نوکمپ پر از تماشاگر 
و با سه گانه از بارسا خداحافظی کرده بود و اکنون به عنوان ناجی به بارسا بازگشته 
است. بارسلونایی که فصل را با رونالد کومان شروع کرد و در سه بازی اخیر نیز 

سرجی بارخوان روی نیمکت تیم حضور داشته است.
بارسا در اللیگا و پس از ۱2 بازی با ۱7 امتیاز تیم نهم جدول است و فعال حتی 
از سهمیه لیگ اروپا نیز به دور مانده ولی بعید به نظر می رسد این جایگاه انتهای 

فصل بارسا باشد و آبی اناری ها به اسطوره خود امید زیادی بسته اند.
از بخت بد ژاوی، تقویمی جهنمی در انتظار بارسا خواهد بود. اولین بازی بارسا 
تحت هدایت ژاوی، شنبه دو هفته بعد برابر اسپانیول خواهد بود. دربی کاتالونیا که 
همیشه دشواری های خاص خود را دارد و به خصوص امسال که اسپانیول تیمی خوب 
را روانه رقابت ها کرده و حتی موفق به شکست رئال نیز شده است. بازی در نوکمپ 
خواهد بود و بدون شک دوست داران بارسا ورزشگاه را به خاطر ژاوی پر خواهند کرد.
سه روز بعد بارسا بازی مرگ و زندگی برابر بنفیکا را پیش رو دارد. بارسا بازی 
رفت را به این حریف پرتغالی با سه گل باخته ولی دو برد متوالی برابر دیناموکیف به 
تیم جانی دوباره بخشید. بارسا با ۶ امتیاز پس از بایرن در رده دوم قرار دارد و بنفیکا 

هم ۴ امتیازی است. بارسا برای صعود باید بنفیکا را شکست دهد.
آبی اناری ها پس از این دو بازی باید به زمین ویارئال بروند و سپس در نوکمپ 
میزبان رئال بتیس هستند. ۱7 آذر نیز بارسا باید به زمین بایرن برود و در صورتی 

که نتوانسته باشد بنفیکا را مغلوب کند، محکوم به پیروزی بر بایرن خواهد بود.
دربی کاتالونیا:» اولین بازی برابر اسپانیول خواهد بود و همه تمرکز در ابتدا 
روی دربی است. برای پیروزی در این بازی مهیا خواهیم شد و سپس باید در تک 
تک بازی های بعدی نیز پیروز شویم. ما پروزه ای میان مدن و سپس درازمدت 
داریم و راهی نیست مگر کار و تالش سخت. من هدفم قهرمان کردن بارسلوناست 

و به کمک همه نیاز دارم.«
اظهارنظر پیکه و کومان در مورد اینکه توان بارسا همین است:» باید به بازیکنان 
کمک کرد. بازی در بارسا ساده نیست و دیده ام که برخی بازیکنان تحت این فشار 
افت کرده اند. باید به این دسته بازیکنان کمک کرد. به عنوان مربی باید از بارسلونا 

یک تیم واقعی بسازم.«
چالش سخت هدایت بارسا:» باید قوانینی تعیین کرده و به آنها عمل کرد. 
واضح است که هدایت بارسا دشوار است ولی در رختکن باید قانون حاکم باشد و 
هر زمان چنین بوده، موفق شده ایم. صحبت از انضباط نیست بلکه دستورالعمل 

ها باید اجرا شوند.«
مصدومان فراوان بارسلونا:» بله، واضح است که از این بابت باید نگران باشیم. 
با رئیس در مورد خیلی مسائل از جمله همین قضیه حرف زدیم. باید چنین مشکلی 

را حل کرد. نیاز داریم بازیکنان خوبی که مصدوم هستند را بازیابی کنیم.«
مقایسه با گواردیوال:» اینکه مرا با پپ گواردیوال مقایسه می کنید برایم جای 
افتخار است. برای همه جام هایی که برای بارسا کسب کرد و تمام چیزهایی که به 
فوتبال و بارسلونا داد. برای من او بهترین مربی دنیاست و هر مقایسه ای االن با او 
برایم خوب نخواهد بود. گفتم  که چنین مقایسه ای جای افتخار است ولی من در 

شروع کارم در بارسا هستم و باید دید چه نتایجی کسب خواهیم کرد.«
توقع از بارسا:» ایده های روشنی دارم. باید در باالترین سطح تمرین کرد و 
بیشتر و بیشتر خواست. در بارسا نباید قانع باشیم. باید تیم را متقاعد کنم که قادر به 
کسب موفقیت هستیم. البته که مرا با نتایج ارزیابی خواهند کرد ولی هدف این است 

که با ارائه بازی های زیبا نتایج خوبی هم بگیریم.«
ورود به چمن نوکمپ:» خاطرات زیادی برایم تداعی شد. استقبال هواداران 
نیز عالی بود. نباید این هواداران را ناامید کنیم. از فردا باید سخت تالش کنیم و باید 
به بازیکنان جوان گفت که ما بارسلونا هستیم و اینجا حق اشتباه نداریم. هواداران 

انرژی ام را دو برابر کردند.«
ژاوی در نشست خبری گفت:» از استقبال هواداران بسیار تحت تاثیر قرار 
گرفتم. شور و اشتیاقم مضاعف شده و بی تاب شروع کار با بازیکنان هستم. می دانم 
که بارسا در شرایطی دشوار قرار دارد و از لحاظ ورزشی و اقتصادی روزهای خوبی 
را سپری نمی کنیم ولی انگیزه و اشتیاق باالیی برای تغییر اوضاع دارم. از بازیکنان 
انتظار زیادی دارم چرا که اینجا بارسلوناست، بهترین باشگاه دنیا. باید سخت تالش 

کنیم و البته به حمایت هواداران نیز نیاز داریم.«

جداییاحتمالیایسکوازرئال

ایسکو هافبک رئال مادرید که زیر نظر کارلو آنچلوتی نیز شرایطش تغییری 
نکرده، ممکن است ژانویه به دوران حضورش در این باشگاه پایان بدهد.

چند فصل پیش بود که ایسکو بعد از نیمکت نشینی های پیاپی در رئال مادرید تا 
آستانه جدایی از این تیم پیش رفت اما روی کارآمدن زین الدین زیدان شرایط را برای 
او تغییر داد و این ستاره اسپانیایی به یک مهره اصلی در ترکیب لوس بالنکوس تبدیل 
شد. با این وجود در دوره دوم حضور زیدان در رئال مادرید، این سرمربی فرانسوی 
نشان داد که عالقه چندانی به استفاده از ایسکو در ترکیب اصلی خود ندارد و طی 
یکی دو فصل گذشته این ستاره اسپانیایی دائماً با نیمکت نشینی دست و پنجه نرم 
کرده است. همچنین روی کارآمدن کارلو آنچلوتی نیز تغییر چندانی در وضعیت این 

بازیکن ایجاد نکرده است.
ایسکو که شروع بدی در فصل جاری نداشت و از سوی کارلتو در ترکیب رئال 
نیز قرار گرفت، مدت هاست که برای رئال به میدان نرفته است. آخرین حضور او در 
ترکیب رئال 2۵ سپتامبر برابر ویارئال بود که بازی بدون گل مساوی شد. او تنها ۹ 

دقیقه در میدان حاضر شد و نتوانست تغییری در روند مسابقه ایجاد کند.
در ادامه ایسکو برابر شریف، اسپانیول، بارسا و اوساسونا به دلیل مصدومیت غایب 
بود و بازی های اخیر را نیز در حالی که مصدوم نبوده، از دست داده است. ایسکو که 
قراردادش در پایان فصل به اتمام می رسد، تنها ۱۶۶ دقیقه برای رئال به میدان رفته و 
از این حیث تنها آندری لونین، خسوس وایه خو و لوکا یوویچ شرایطی بدتر از او دارند.
ستاره اهل ماالگا با ادامه این شرایط، شاید تا انتهای فصل ماندنی نباشد و 
طبق ادعای آاس، به جدایی در زمستان فکر می کند. در حالی که رئال به او پیشنهاد 
تمدید ارائه نکرده، بی میل نیست که از فروش وی در زمستان مبلغی نیز به دست 
بیاورد ولی همه چیز به تصمیم خود ایسکو بستگی خواهد داشت. او از تابستان 2۰۱3 

برای رئال بازی می کند.

که  استقالل  مدیرعامل 
مراسم  در  و  المپیک  هتل  در 
این  پیشکسوتان  با  هماندیشی 
باشگاه صحبت می کرد، در واکنش به اتفاقات 
اخیر آبی ها نیز صحبت کرد و همچنین به 

تبلیغات محیطی نیز پرداخت.
از  هایش  صحبت  از  بخشی  در  او 
حامی  تا  خواست  استقالل  پیشکسوتان 
فاکتور الزم  را  این  و  باشند  فرهاد مجیدی 
برای قهرمانی در لیگ برتر و کسب سومین 
به  آجورلو همچنین  دانست.  آسیایی  عنوان 
پیشکسوتان استقالل وعده داد که برای آنها 

2۰۰ واحد خانه خواهد ساخت.
* به او گفتم نیازی به پولت ندارم

اینجا  در  جنتلمن  همه  این  اینکه  از 
ده  نوا خا دیدن  ز  ا لم.  خوشحا می بینم 
پیشکسوتان فقید باشگاه هم خیلی خوشحالم. 
من امیدوارم نوکری شما و هواداران را باشگاه 
را بکنم. نیامدم حرف بزنم. آمده ام تا کار کنم 
و مشکالت را حل کنم. ما قرار نیست یتیم 
خانه درست کنیم، این باشگاه آنقدر ثروتمند 
است و انقدر دارایی دارد و آنقدر بزرگ دارد 
که بتوانند تولید ثروت کند. یک آقایی آمده 
بودند در باشگاه قبل از اینکه من بیایم، گفت 
من می خواهم پول بیارم و باالی سرم باشم. 
گفتم من نه به پولت نیاز دارم و نه چیزی. 
اگر آمدی بیا میهمان من چای بخور اما با 
پولت تهدید نکن. باشگاه استقالل ثروتمند 
است، من مدیر باید باعث شوم از این ثروت 
استفاده کنید. کار فنی صفر تا صد برای آقای 
مجیدی و تیم فنی اش است. انشاهلل به او 
اعتماد کنیم و قهرمانی داخلی و ستاره سوم 

را از او توقع داریم.
* از فرهاد مجیدی حمایت کنید

ما برای اینکه بخواهیم قهرمانی داخلی 
در  اوال  بگیریم؛  تصمیم  یک  باید  بیاوریم، 
نباید باهم دعوا داشته باشیم  خانه خودمان 
و باید رفیق باشیم. اگر امروز سکان هدایت 
فنی تیم را به دوست خوبتان فرهاد مجیدی 
تقدیم شده، یکصدا از او حمایت کنید. عیب 
ندارد از او انتقاد کنید اما برای قهرمانی من 
جمعتان کردم که بگویم به حمایت شما نیاز 
سو  ما  اختالف  بستر  از  حریف  مبادا  دارم. 
استفاده کند. حریف محترم است و شبانه روز 
تالش می کند نگذارد ما قهرمان شویم اما ما 
حقمان است که با تدبیر و همفکر و همگام و 
همکالم، از تیم فنی حمایت کنیم. نکات فنی 

را هم در گوشش در خفا بگوییم.
خواهیم  خانه  پیشکسوتان  برای   *

ساخت
و  است  خوب  شما  از  خیلی  وضعیت 
دستتان به دهانتان می رسد که حتی به ما 
کمک کنید. اما بقیه دوستان که در کسوت 
برای  است  بد  هستند،  ضعیف  پیشکسوتی 
استقالل که در فضای مجازی یک صدایی 
بیاید. دو کار باید انجام دهیم، آقای نامداری 
که از دوستان خوب من هستند از 3۰-2۵ 
سال پیش و خانه و برج می سازد، من از او 
یک خواسته داشتم و گفتم یک زمین خوب 
پیدا کن و 2۰۰ واحد برای پیشکسوتان به 
قیمت تمام شده می سازی. آنهایی که دارند 

که  آنهایی  و  پسرشان  و  دخترشان  برای 
ندارند برای خودشان. من سوال کردم که در 
منطقه 22 قیمت خانه چقدر است؟ گفت از 
3۰ میلیون تا ۸۸ میلیون. گفتم قیمت تمام 
شده چقدر است؟ گفت ۱2 میلیون. گفتم برای 

پیشکسوتان استقالل با این رقم خانه بساز.
* چایی ات را خوردی؟ خداحافظ!

من می خواهم کار اقتصادی بکنم و چه 
کسی بهتر از شما شریک های من. دیگران 
می توانند شریک باشند اما کسی که متکبرانه 
می گفت  و  استقالل  باشگاه  در  بود  آمده 
شرکتی  یک  ما  کن،  عوض  را  ات  مربی  
در انگلیس داریم و در حال مذاکره هستیم. 
چقدر گستاخانه این استقالل بزرگ را کوچک 
می داند و عرض اندام می کند و بگوید با صد 
میلیارد یا دویست میلیارد همه عزت استقالل 
بزرگ شما را می خرم و تو این کارها را انجام 
بده و سرمربی ات را ببر و... . گفتم چایی ات 
را خوردی؟ خداحافظ. اینجا استقالل بزرگ 

است و می خواهد خودش کار بکند.
به  را  محیطی  تبلیغات  می گویند   *

تو نمی دهیم
فوتبال  کنم.  تجاری  کار  می خواهم 
ای  فوتبال حرفه  و  است  ای صنعت  حرفه 
ایران مسخره است. به من می گویند تبلیغات 
محیطی را به تو نمی دهیم چون تیم های 
دیگر ضعیف هستند . گفتم مگر ارث خودت 
را به برادرت می دهی یا برادرت ارثش را به تو 
می دهد؟ مگر بدهی استقالل را تو می دهی؟ 
این ثروتی که باید دربیاورد را به خیابان ببرد؟ 
مگر شما وضع خوبی داری دارایی ات را با 
استقاللی ها تقسیم کرده ای؟ چهل سال از 
برند درست کرده اند و بزرگ  بغل استقالل 
و  امکانات و خانه  برای خودشان  و  شده اند 
زندگی ساخته اند و استقالل زمین تمرین ندارد.
* هیچ کس حق ندارد چیزی به نام 

خودش سند بزند
ما  گویند  می  که  حال کسانی  به  بدا 
را  استقالل  که  بزرگید  کجا  شما  بزرگیم. 
باشیم؟  فقیر  باید  ما  چرا  اید.  کرده  کوچک 
چون همصدا نیستیم و با هم قهر می کنیم. 
قرار نیست من با شما عکس بگیرم و بگویم 
من آجورلو هستم و بزرگ شده ام. من کوچک 
همه استقاللی ها هستم. هیچ کس حق ندارد 
چیزی را برای خودش سند بزند و بگوید پیمان 
مدیریتی را به من بدهید. شما کی هستید؟ 

استقالل مال استقاللی هاست.

* من نهایتا تا 2 سال دیگر در استقالل 
خواهم بود

من مهمان شما هستم. ممکن است 
تا فردا و یا یک سال تا 2 سال دیگر باشم. 
تا روزی که هستم هیچ چیزی را با اقتصاد 
و آینده استقالل برای خودم گرو نمی گذارم 
که دوباره برگردم. من یک تا 2 سال کار می 
کنم و می روم و دیگر برنمی گردم. کار مال 
شماست. من نباید می آمدم. آقایان مومنی، 
حیدری، طباطبایی و ... هستند. باشگاه این 
همه بزرگ دارد. چرا من که ۴۰ سال مدیر 
با همدیگر تفاهم و  ام را می آوردید؟  بوده 

همکاری کنید.
* گفتند اسپانسر قبلی می خواهد مربی 

انتخاب کند
من آمده ام که دو کار انجام دهم. ابتدا 
کارهای فنی را به دست فنی بسپارم. شنیده 
بودم اسپانسر قبلی قصد داشته است مربی 
فنی سپرده  به  را  فنی  کار  ما  کند.  انتخاب 
ایم و نه به رختکن او می رویم، نه در ارنج 
تیمش دخالت می کنیم و نه در بازیکنانی که 
می خواهد دخالت می کنیم. در جریان احمد 
موسوی گفتند که کادرفنی او را نمی خواهد. 
من به این بازیکن گفتم پولت را می دهم و 
هر جا دوست داشتی برو. حاال چون کادرفنی 
او را نخواسته دلیلی ندارد من هم بداخالقی 

کنم. فوتبال محل یک زندگی تمیز است.
* فوتبال نه جای رمال است نه دالل

یک روز به من گفتند پول بده تا یک 
کارهایی انجام دهیم که گفتم ابدا. یک روز من 
را جایی بردند و گفتند یک آقایی که عارف و 
رمال است و می خواهد شما را ببیند. من گفتم 
طرف تیم من نیا. فوتبال نه جای رمال است 
و نه دالل. کسانی که فکر می کنند با رمال 
بزرگند، در واقع آدم های کوچکی هستند. در 
فوتبال ایران حق تیم ها در زمین مشخص می 
شود. هر تیمی برنده شد، درون زمین مشخص 
خواهد شد. امیدوارم که فرهاد مجیدی امسال 
قهرمانی را نه تنها در کشور بلکه آسیا برای 

استقالل به ارمغان بیاورد.
* تعاونی پیشکسوتان درست کنید

در  من  نه  کنید.  درست  تعاونی  یک 
دیگر.  هیچکس  نه  و  شوم  می  عضو  آنجا 
زمین  درون  که  کسی  یعنی  پیشکسوت 
بازی کرده است. من ۴ سال دیگر  فوتبال 
پیشکسوت استقالل نیستم، مدیر تیم بوده 
ام. با هم رفیق باشید، تعاونی درست کنید، 

کار  بگیرید،  نامداری  آقای  از  را  تان  خانه 
اقتصادی را نیز آقای عبدیان انجام می دهد. 
من به آقای عبدیان گفتم می خواهم پیراهن 
استقالل را بپوشم. با شرکت تولید لباسی 2 
سال دیگر قرارداد داریم. بداخالقی کردند و با 
یک شرکت دیگر قرارداد بستم. به من گفتند 
شریک شویم؟ گفتم خیر. 3۴ درصد استقالل، 
33 درصد سرمایه گذار و 33 درصد نیز تعاونی 

بابت این فروش ها دریافت کند.
* به من و استقالل زمین ندادند

من باید به وزارت دفاع بروم و سر کج 
کنم بگویم به من زمین بدهید و ده روز دیگر 
بازی ام شروع می شود. به من می گوید چهار 
آنجا  دیوار  و  در  و  آمده اند  موبایل  با  دختر 
فالن  چون  نمی دهیم  زمین  و  گرفته اند  را 
هستند؟  کسانی  چه  ها  دختر  این  می شود. 
زمین  من  به  هستند.  تو  و  من  دخترهای 
ندادند که اسم رفیقم آقای حسن تهرانی مقدم 
را گفتم و گفتم ایشان استقاللی است و اگر 
من را نمی شناسید به حرمت ایشان بدهید، ما 
زمین نداریم و بازهم ندادند. در خانه رفیق 
خوب ارامنه ام رفتم. در را باز کردند و به من 
پناه دادند. بدا به حال همه آنهایی که می گویند 

ما بزرگ هستیم.
در  را  استقالل  های  لباس  باید   *

فروشگاه باشگاه بفروشیم
در یک سیستمی که ایجاد خواهیم کرد، 
در فروشگاهمان بتوانیم لباس اصل بفروشیم. 
همه بتوانند لباس استقالل را تن کنند ولی 
این مسئله در فضای مدار اقتصادی استقالل 
باشد. ما طرفداران خانم زیادی داریم. اگر ما 
روسری، مانتو، گل سر، کیف، کفش و... را با 
آرم استقالل بفروشیم، شما نمی خرید؟ پس 
بیاید در این اقتصاد وارد شوید. چرا دیگران 
اینها را می برند؟ نباید در استقالل هیچ الفی، 
بزرگ  ما  قهرمانان  همه  آخر  تا  شود.  دال 
هستند و ما برای سخاوت شما بدهکاریم. همه 
مدیرانی که در گذشته بوده اند که از من شروع 
می شود، به پیشکسوتان و استقالل بدهکارند.

* برای قهرمانی، وحدت الزم است
من از پیشکسوت ها وحدت می خواهم. 
وحدت کلمه و وحدت رویه. باید یکی شویم. 
اگر من خطا کردم، شما چشم پوشی کنید. 
نباید بزرگان با هم درگیر شوند. برای قهرمانی 
به وحدت کلمه و وحدت رویه پیشکسوتان نیاز 
داریم. من هیچ موقع نمی خواستم مربی شوم. 
چون می خواستم در فوتبال زندگی کنم، دوره 
مربیگری را دیدم. تا ببینم در کجای کوچه 

پس کوچه های فوتبال آدم گیر می افتد.
* بابت مصاحبه نکردنم، از خبرنگاران 

عذر می خواهم
هستند.  من  بزرگ  عزیز  خبرنگاران 
ببخشید که من مصاحبه نمی کنم. این را به 
بی ادبی من برداشت نکنید. من می خواهم 
استقالل در آرامش کارش را پیش ببرد. مانند 
دریا که ذاتش تمیز است و آرامش دارد، درون 
خودش صدف هایی مانند خسرو حیدری دارد. 
مانند موسوی، صمد مرفاوی، قلعه نویی. از 
کسانی که اسم نبردم عذرخواهی می کنم. 
من ممنون همه کسانی هستم که با لباس 

استقالل بزرگی کرده اند.

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ 
و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۸/۱۸           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/3

بخش۱۱: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقایان امیروزیری فرزند رضا 
ومحمد علی وزیری وعبیداله وزیری فرزندان محمد رضی شماره شناسنامه ۱3۵۱و۴و3۹۶ 
صادره سنندج وسروآباد کد ملی 3732۵3۹۸۹۱و3۸2۱2۶377۶ و3۸2۰۶۸73۶۱ هرکدام 
به نسبت دودانگ مشاع از ششدانگ تحت پالک ۵۰7 فرعی از ۵7 اصلی بخش ۱۱ 
کالترزان به مساحت 3۱۰3۰ متر مربع خریداری شده از سند محمد رضی صاحب به 

آدرس سنندج روستای شویشه زمین مشهور به دیره
امیروزیری فرزند رضا ومحمد  آقایان  نام  به  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
علی وزیری وعبیداله وزیری فرزندان محمد رضی شماره شناسنامه ۱3۵۱و۴و3۹۶ صادره 
سنندج وسروآباد کد ملی 3732۵3۹۸۹۱و3۸2۱2۶377۶ و3۸2۰۶۸73۶۱ هرکدام به نسبت 
دودانگ مشاع از ششدانگ تحت پالک ۵۰۸ فرعی از ۵7 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به 
مساحت ۱2۱۱۸متر مربع خریداری شده از سند محمد رضی صاحب به آدرس سنندج 

روستای شویشه زمین مشهور به دیره
بخش۱3: ششدانگ یک درب باغ به نام آقای عبدالکریم زندی باغچه مریم فرزند 
عباس شماره شناسنامه ۱۱۱ صادره سنندج کدملی 373۰۹۸۸۴۴۱ تحت پالک ۵۶۰ فرعی 
از یک اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت ۹27۴ متر مربع خریداری شده از نسق میرزا 

رضا قلی صاحب به آدرس سنندج روستای قولیان مشهور به بان گویژ
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد م الف 2۰۴۴

تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۸/۱۸           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/3

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۹2۴/۱۶ اصلی 
 ۱۴۰۰/3/۱۰ مورخ   ۵۰۹۹ شماره  وارده  درخواست  طی  بسطامی  اله  همت  آقای 
مطابق وکالت نامه شماره ۵3۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ تنظیمی دفتر خانه شماره ۴۶ کرج 
منظم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۸ ایالم رسیده 
مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک ۹2۴/۱۶ اصلی واقع در ایالم 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک 
مذکور اصلی ذیل ثبت 2۰۰۵۰ دفتر جلد      ۱۰۰۴ صفحه ۴۴۵ به نام محمد عادلی 

صادر و تسلیم گردیده است . 
  لذا  مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر 
کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به ادراه ثبت اسناد و 

امالک شهرستان ایالم ارائه  نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل  خواهد آمد. 

             رستمی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ 
و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۸/۴           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۱۸

بخش 3: 
ششدانگ یک زمین مزروعی به نام آقای علی محمد وکیلی قصریان فرزند احمد 
شماره شناسنامه 3۶3 صادره سنندج کد ملی 373۰7۱2۸۰2 تحت پالک 2۰۵ فرعی 
از 273۴ اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 3۱۰۴/۸۵ متر خریداری شده از نسق احمد 

زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قصریان مشهور به برکان
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف 2۰۱۰

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ 
و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
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بخش 3: 
ششدانگ یک زمین مزروعی به نام آقای علی محمد وکیلی قصریان فرزند احمد 
شماره شناسنامه 3۶3 صادره سنندج کد ملی 373۰7۱2۸۰2 تحت پالک 2۰۵ فرعی 
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زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قصریان مشهور به برکان
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معتقد  جوانان  و  ورزش  وزیر  مشاور 
است در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران در 
گروه خود صدرنشین بوده و هیچ شکستی را 
متحمل نشده، اظهارات »دراگان اسکوچیچ« 
مبنی بر تاکتیک پذیری پایین فوتبالیست های 
ایرانی لزومی نداشته و در عین حال »مهدی 
بیشتری  خویشتن داری  باید  نیز  طارمی« 

نشان می داده است.
بیژن ذوالفقار نسب با اشاره به فهرست 
ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت  بازیکنان 
و  مهم ترین  داشت:  اظهار  ایران  فوتبال 
عدم  اسکوچیچ  تصمیم  بحث برانگیزترین 

دعوت مهدی طارمی بود که با واکنش های 
گسترده ای همراه بوده است.

اصلی  دلیل  حتم  طور  به  افزود:  وی 
دعوت نشدن طارمی به تیم ملی اظهار نظر 
این  و  بود  اسکوچیچ  بازیکن علیه  این  تند 

مهم بر هیچ کس پوشیده نیست.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال خاطرنشان 
کرد: اظهار نظرهایی که اسکوچیچ و مهدی 
منطقی  و  درست  آوردند  زبان  بر  طارمی 
تیم  سرمربی  دنیا  کجای  هیچ  در  نبود، 
همچون  مهمی  مسابقات  کوران  در  ملی 
مسابقات مقدماتی جام جهانی از بازیکنانش 

مطرح  را  صحبت هایی  یا  و  نکرده  انتقاد 
بین  از  آنها  روحیه  باعث شود  نمی کند که 
رود، از طرف دیگر مهدی طارمی نیز باید 
خویشتن داری بیشتری از خود نشان می داد 

و احساسی پاسخ نمی داد.
اضافه  جوانان  و  ورزش  وزیر  مشاور 
کرد: مسووالن فدراسیون فوتبال و سرپرست 
اینکه چنین  از  پیش  ملی می توانستند  تیم 
شرایطی رقم بخورد وارد ماجرا شده و این 
اتفاق را حل و فصل کنند اما این اتفاق رخ 
نداد تا تیم ملی از حضور یکی از بهترین و 

آماده ترین نفراتش محروم شود.

می کنم  تاکید  هم  باز  داد:  ادامه  وی 
وقتی تیم ملی در گروه خود صدرنشین بوده 
و باختی را متحمل نشده است چه لزومی 
داشت اسکوچیج بگوید میزان تاکتیک پذیری 

فوتبالیست های ایرانی پایین است؟!
افزود: تیم ملی به یک  ذوالفقارنسب 
مسووالن  و  دارد  نیاز  حاذق  روانشناس 
فدراسیون فوتبال نباید لحظه ای در استخدام 
اگر  زیرا  کنند  تامل  ورزشی  روانشناس 
فردی با این خصوصیات در کنار تیم ملی 
اتفاقاتی  چنین  هرگز  باشد،  داشته  حضور 

رخ نمی دهد.

ذوالفقارنسب: اسکوچیچ و طارمی هر دو مقصرند
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به رغم  سیزدهم  دولت  گفت:  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر   
مشکالت اقتصادی که دارد، به حوزه فرهنگ همپای حوزه اقتصادی 

توجه می کند.
با نگاهی به برنامه ها و تاکیدات آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
و  اهمیت  توان  می  وضوح  به  اسالمی  جمهوری  محترم  ریاست 
جایگاه موضوع فرهنگ و هنر را در دولت انقالبی و مردمی سیزدهم، 
مشاهده کرد. توجه به این مهم را جزو حوزه های اساسی فعالیت 
های کاری و خدمتی خود به عنوان زیربنای هویت اصلی انقالب 

اسالمی قرار داده است.
از طرفی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برنامه  بر اهمیت مقوله فرهنگ و هنر در  با توجه  دولت سیزدهم 
اسالمی،  از مجلس شورای  اعتماد  رای  اخذ  برای  ارائه شده  های 

براین مهم تاکید دارد.
وی همواره در سخنرانی ها و جمع اهالی رسانه نیز تاکید کرده 
بنای دولت بر این است که همزمان با تالش برای رفع مشکالت 
اقتصادی به فرهنگ هم توجه کافی داشته باشد و از این رو نباید به 

جریان سازی فرهنگی کم توجهی شود.

محمد مهدی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا 
با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر، 
اظهار داشت: با عنایت به برنامه های تبیین شده در حوزه فرهنگی 
در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیاست ها و اهداف 
فرهنگی دولت سیزدهم روشن و فراگیر است. از این رو تمام تالش 
ما تا چهارسال آینده این خواهد بود با بکارگیری همه ظرفیت ها 
به  و غیره  بودجه  از جمله موضوع  برخی مشکالت  رفع  بر  عالوه 

پیشبرد این سیاست ها کمک کنیم.
تدوین قانون برای نظارت بر هزینه کرد دستگاه های فرهنگی  
مبنی  دولت  تاکید  به  اشاره  با  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
سایر  و  فرهنگی  دستگاه های  هزینه کردهای  بر  کامل  نظارت  بر 
دستگاه های دولتی، از تدوین قانون در همین راستا در آینده نزدیک 
خبر و ادامه داد: این قانون کمک خواهد کرد تا به جای تصدی گری، 
هدایت گری به وجود بیاید تا مجموعه های فعالیت های فرهنگی 
امر باعث می شود نظارت وزارت  این  در یک راستا حرکت کنند. 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر هزینه کرد بودجه فرهنگی دستگاه  های 

مختلف به درستی انجام شود.

وزیر فرهنگ تاکید کرد:
دولت سیزدهم همپای حوزه اقتصادی به حوزه فرهنگی توجه می کند

موسسـه  عامـل  مدیـر 
خانـه کتاب و ادبیـات ایران، 
نامگـذاری  بـه  اشـاره  بـا 
روزهـای هفتـه کتـاب، ایـن روزها را 
متعلـق بـه همه اقشـار جامعه دانسـت 
و از برگـزاری نوزدهمیـن دوره طـرح 
کتـاب  فصلـی  فـروش  یـا  حمایتـی 
همزمـان بـا ایـن هفته اما بـا تغییراتی 

خبـر داد.
علـی رمضانی در نشسـت خبری 
برنامه هـای هفتـه کتـاب صبـح امروز 
)دوشـنبه، ۱7 آبـان( با تشـریح برنامه 
هـای هفتـه کتـاب گفـت: هـر یـک 
نمایانگـر  کتـاب،  هفتـه  روزهـای  از 
یک قشـر، معنـی و مضمون هسـتند.  
براسـاس برنامه ریزی هـا دوشـنبه 2۴ 
آبـان  با عنـوان روز کتاب، کتاب خوانی 
و کتابـدار، سه شـنبه 2۵ آبـان  مطابـق 
 2۶ چهارشـنبه  کتـاب،  هفتـه  شـعار 
آبـان  بـا عنـوان کتـاب، زبان فارسـی، 
پنجشـنبه  داسـتانی،  ادبیـات  و  شـعر 
27 آبـان  بـا عنـوان کتـاب، رسـانه و 
هم افزایـی و تعامل، جمعـه 2۸ آبان  با 
عنـوان کتاب، خانواده و سـبک زندگی 
ایرانـی و اسـالمی، شـنبه 2۹ آبـان  با 
و  کتاب فروشـی ها  ناشـران،  عنـوان 
ارکان صنعـت نشـر، یکشـنبه 3۰ آبان  
بـا عنـوان کتاب؛ مادران شـهدا و زنان 
در دفـاع مقـدس و آخریـن روز هفتـه 
عنـوان  بـا  آذر  اول  دوشـنبه  کتـاب، 
کتـاب کـودک و نوجوان؛ آینده نسـل 

مجـازی نامگذاری شـده اسـت.
مدیرعامـل مؤسسـه خانـه کتاب 
تجلیـل  افـزود:  ایـران،  ادبیـات  و 
کتابخوانـی،  حـوزه  برگزیـدگان  از 
کتابداران و کتابخانه های برتر و سـایر 
ارکان حـوزه کتاب در تـاالر وحدت از 
دیگـر برنامه هاسـت. وزارت آموزش و 
پرورش هم جشـنواره دانایی و توانایی 
و دومین جشـنواره کتاب سال معلم را 

اجـرا می کنـد.
وی ادامه داد: سـازمان انتشـارات 
جهـاد دانشـگاهی نیـز جشـنواره ملی 
کتـاب سـال دانشـجویی را بـه عنوان 
شـاخص ترین برنامـه خـود در هفتـه 
سـتاد  اسـت.  کـرده  اعـالم  کتـاب 
و  فرهنگـی  کانون هـای  هماهنگـی 
جشـنواره  افتتاحیـه  مسـاجد،  هنـری 
هنری کتاب بچه های مسـجد، وزارت 

تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی، تجهیـز 
از  تقدیـر  و  شناسـایی  و  کتابخانه هـا 
مسـئوالن برتر این وزارتخانه در حوزه 

کتابخوانـی را در برنامـه دارد.
ه  ر و د نهمین  بیسـت و بیـر  د  
برنامـه  برشـمردن  بـا  کتـاب  هفتـه 
دیگـر نهادهـا ادامـه داد: وزارت جهاد 
کشـاورزی کـه همـواره از دسـتگاه ها 
فعـال در برگـزاری برنامه هـای متنوع 
متناسـب با هفته کتاب اسـت، امسـال 
نیـز سـومین دوره معرفـی کشـاورزی 
می کنـد.  معرفـی  را  ملـی  منابـع  و 
موسسـه میراث مکتوب نشسـت ویژه 
بـه مناسـبت چهلمیـن روز درگذشـت 
اسـتاد آذرتاش آذرنوش را برنامه ریزی 

اسـت. کرده 

برنامه های معاونت فرهنگی در 
هفته کتاب

جزئیـات  ره  بـا در نـی  رمضا  
فرهنگـی  امـور  معاونـت  برنامه هـای 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
دوره  بیسـت ونهمین  مناسـبت  بـه 
کل  اداره  کـرد:  بیـان  کتـاب  هفتـه 
توسـعه کتـاب و کتابخوانـی معاونـت، 
سـال  نمونـه  ناشـر  انتخـاب  برنامـه 
ا  ر پیشکسـوت  ن  کتاب فروشـا و 
کل  اداره  اسـت.  کـرده  برنامه ریـزی 
مجامـع نیـز در ایـن هفتـه، نشسـت 
حمایت شـده  کتاب هـای  از  رونمایـی 
بـه زبـان چینـی کـه در قالـب طـرح 
برگـزار  را  انـد  شـده  منتشـر  گرنـت 
می کنـد. دفتر مطالعـات و برنامه ریزی 
فرهنگـی معاونـت امـور فرهنگـی نیز 

برنامه هایـی متنوعـی از جملـه افتتاح 
کتابخانـه روسـتایی در منطقه محروم 
سیسـتان و بلوچستان همچنین برنامه 
یـک فنجـان کتـاب را خواهد داشـت.
مراکـز  این کـه  بیـان  بـا  وی   
اسـتان ها بـه مناسـبت هفتـه کتـاب 
و  خـرد  برنامـه   ۱۰۰۰ بـه  نزدیـک 
کالن را برنامه ریـزی کرده انـد گفـت: 
کتـاب،  بررسـی  و  نقـد  رونمایـی، 
کتابخوانـی، سـخنرانی،  نشسـت های 
از  تقدیـر  و  بزرگداشـت ها  برگـزاری 
اهـدای جوایـز  فعـاالن حـوزه نشـر، 
جشـنواره های مختلف در حوزه کتاب، 
اهـدا،  توزیـع،  کتـاب،  گردشـگری 
نـذر و وقـف کتـاب از شـاخص ترین 
برنامه هـای مراکـز اسـتان ها در ایـن 
عـالوه  اسـت.  کتـاب  هفتـه  از  دوره 
اختتامیـه  اسـتان،   ۱7 در  ایـن  بـر 
نیـز  اسـتانی  کتاب سـال  جشـنواره 

می شـود. برگـزار 
 دبیـر بیسـت ونهمین دوره هفته 
کتـاب ادامـه داد: آییـن ملـی رونمایی 
از تقریـظ مقام معظـم رهبری بر یکی 
از کتاب هـای حوزه دفـاع مقدس، 3۰ 
آبـان  برگـزار و برخـط و همزمـان در 
سراسـر کشـور پخـش خواهـد شـد. 
در اسـتان خراسـان شـمالی، دومیـن 
دوره جشـنواره عشـایر و روسـتاهای 
دوسـتدار کتـاب، در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان آییـن اهـدای کتـاب در 
آذربایجـان غربـی  در  حاشـیه شـهر، 
برنامـه عصـر کتـاب ویـژه تجلیـل از 
اسـتاد انوری، در اسـتان زنجـان آیین 
از خادمـان فرهنـگ و هنـر  تجلیـل 

برگـزار می شـود.
 مدیرعامـل موسسـه خانه کتـاب 
و ادبیـات ایـران بـا اشـاره بـه برنامـه 
صنفـی  تشـکل های  و  نجمن هـا  ا
گفـت:  کتـاب  هفتـه  مناسـبت  بـه 
2۰ انجمـن و تشـکل، حـدود ۱۵۰۰ 
برنامـه خـرد و کالن را در هفته کتاب 
برنامه ریـزی کرده اند. بـه عنوان مثال 
انجمـن قلم تجلیل از ۱۰ پیشکسـوت 
کتابـداری  انجمـن  داسـتان،  و  شـعر 
افتتاحیه ششـمین دوره کنفرانس علم 
اطالعات با بیش از 2۰ پنل و نشسـت 

تخصصـی را برگـزار می کنـد.
وی دربـاره برنامه  ویژه موسسـه 
خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران بیـان 
هفتـه  در  قلـم  اهـل  سـرای  کـرد: 
کتـاب بـه دلیـل شـیوع کرونـا روزانه 
بیـن یـک تـا سـه نشسـت تخصصی 
را بـا همـکاری انجمن ها و تشـکل ها 
برگـزار می کنـد. عـالوه بر ایـن مقرر 
بازگشـایی  از  اسـتقبال  بـرای  شـده 
مناطـق  در  کتـاب  اهـدای  مـدارس 
رونمایـی  باشـیم.  داشـته  را  محـروم 
از 7 عنـوان کتـاب رمـان نویسـندگان 
کتـاب اولـی بـا موضـوع دفاع مقـدس 
از سـوی خانـه کتاب برگزار می شـود. 
نوزدهمیـن دوره طرح هـای حمایتـی 
)فـروش فصلی( در قالـب پاییزه کتاب 
بـا ایجـاد تغییراتـی همزمـان بـا هفته 
کتـاب در سراسـر کشـور با مشـارکت 

کتابفروشـان برگـزار می شـود.
در پایـان نشسـت این از پوسـتر 
بیسـت و نهمیـن دوره هفتـه کتـاب 

شـد. رونمایی 

هفتهكتاب،متعلقبههمهاقشارجامعهدانست

»ماكارونیباُسسمشاعره«منتشرشد/رِدعصایسفیددر
ادبیاتنوجوانان

ُسس  با  »ماکارونی  رمان   
و  مسکنی  زهره  قلم  به  مشاعره« 
در مورد تندرستی جسمی و سالمت 
روانی افراد در عصر حاضر منتشر شد.

به گزارش دنیای جوانان از روابط 
عمومی انجمن نویسندگان کودک و 
این  اعالم  با  مسکنی  زهره  نوجوان 
است  این  من  پیش بینی  گفت:  خبر 
برای  چه  اگر  رمان  این  خواندن  که 
گروه سنی نوجوانان نوشته شده، برای 
بزرگساالن نیز خالی از لطف نباشد. 

این  شخصیت های  افزود:  وی 
رمان چند نوجوان دختر و پسر هستند 

که رویدادهای زندگی آنها و خانواده هایشان جریان داستان را رقم می زند؛ 
اما محور اصلی آن بر پایه تندرستی جسمی و سالمت روانی افراد در عصر 

حاضر قرار گرفته است. 
مسکنی با اشاره به اینکه در حال حاضر سبک زندگی ماشینی موجب 
بروز مشکل اضافه وزن نوجوانان و نگرانی آنان و دغدغه های والدین شان 
شده اضافه کرد: در این رمان عالوه بر این موضوع به برخی مسائل دیگر 
مورد توجه و نیاز نوجوانان از جمله کتاب و کتاب خوانی، ادبیات و شعر، فضای 

مجازی و رقابت ها و هیجانات ویژه این مقطع سّنی پرداخته ام. 
مسکنی در خصوص نخستین رمان خود بیان کرد: موضوع دیگری که 
در این رمان مورد توجه قرار داده ام، اهمیت توجه به افراد کم توان جسمی، 
نوجوانان نابینا و پرداختن به این موضوع است که معلولیت نه  تنها ناتوانی 
باشد  این را داشته  قابلیت و فرصت  نابینا می تواند  بلکه یک فرد  نیست، 
که بدون در نظرگرفتن محدودیت ها، دارای استقالل، مسئولیت، تعهد و 
مشارکت اجتماعی بوده و الگوی سایر افراد به ویژه همساالن خود نیز باشد. 
از پشت جلد کتاب: ما سه نفر بودیم. یکی مان کمی تپل بود. هر بار 
هم که تصمیم می گرفت الغر شود و موفق نمی شد می گفت ماه هم وقتی 
گردتر است خیلی قشنگ تر از هالل است. یکی دیگرمان را اگر رهایش 
می کردی از دیوار راست باال می رفت و همیشه روی اعصاب بود. سومی 
اما انگار مامان دوتای دیگر بود: »باید این کار را بکنیم؛ نباید آن کار را 
بعدها  پیدا شد که  نفر چهارمی  و کله ی  روز سر  اینکه یک  تا  بکنیم...« 

فهمیدم کمی با ما سه تا فرق دارد...
 انتشارات پیدایش رمان ماکارونی با ُسس مشاعره را با شمارگان ۱۰۰۰ 

نسخه در ۱23 صفحه روانه بازار نشر کرده است. 
و  است  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن  عضو  مسکنی  زهره   
پیش از این عالوه بر مجموعه داستان بزرگسال زن کاغذی آثاری چون 
ماجرای  توت فرنگی،  میهمانی  بازی،  شهر  به  سفر  مادربزرگ،  هدیه های 
روز برفی، آسمان کجاست؟، بوق، بوق، رسیدیم، یه پله و دو پله، مورچه ها 
توی ماشین، مورچه ها و چراغ عابر و ... را به حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

عرضه کرده است. 

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه غزل 
جالل پور 29 آبان اعالم شد

دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل حسین جالل پور گفت: غزل سرایان، 
پژوهشگران و ناشران پس از ثبت نام در سایت جایزه تا 2۹ آبان  ماه جاری 
فرصت دارند مدارک و آثار خود را به دبیرخانه این رویداد فرهنگی ادبی 

ارسال کنند و این مهلت تمدید نمی شود.
حسن فرهادی افزود:  این رویداد با هدف ارج نهادن به سه دهه حضور 
تاثیرگذار این شاعر و پژوهشگر در بخش های غزل های ارسالی )حداقل سه 
و حداکثر پنج اثر(، مجموعه  غزل چاپ شده )کتاب باید در یکی از سال های 
۱3۹۹ یا ۱۴۰۰ چاپ شده باشد( و پژوهش، مقاله و پایان نامه )مقاله  ها و 

پژوهش ها باید در خصوص غزل باشد( در دی امسال برگزار می شود.
وی اظهارداشت: با وجود اینکه شرایط کرونایی، فضای ادبی کشور را  
تحت شعاع خود قرار داده است، اما در این دوره مانند دو دوره قبل استقبال 
خوبی از این رویداد ملی صورت گرفته و آثار قابل  تاملی به دبیرخانه تاکنون 

ارسال شده است.
فرهادی گفت: برگزیدگان سومین جایزه ملی غزل حسین جالل پور 
یکم دی  معرفی خواهند شد و آیین پایانی ۱۱ دی  ۱۴۰۰ همزمان با سالروز 
تولد این شاعر فقید و غزل سرای جنوبی در بندرگناوه زادگاه وی تجلیل از 

برگزیدگان برگزار می شود.
بهمن  و  قهفرخی  موسوی   کبری  روزبه،  محمدرضا  افزود:  وی 
بنی هاشمی، داوری بخش پژوهش و  مجتبی صادقی، غالمرضا طریقی، 
شهرام میرزایی، صالح دروند و زینب چوقادی آثار رسیده به دو بخش غزل 

و غزل های ارسالی را مورد داوری قرار می دهند.
دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل جالل حسین پور بیان کرد: حداکثر 
ارسالی طبق فراخوان منتشرشده و  برای حضور در بخش غزل های  سن 
مقررات و شرایط ثبت نام 3۰  سال است و بخش های کتاب و پژوهش 

شرایط سنی ندارد.
وی به دیگر شرایط ثبت نام در این دوره اشاره کرد گفت: بیش از 
نیمی از شعرهای کتاب های ارسالی در بخش مجموعه اشعار باید در قالب 

غزل سروده شده باشد.
فرهادی افزود:  همه داوطلبان در مرحله ثبت نام الزم است تصویر کارت 
ملی خود را در سایت و  در بخش مجموعه  غزل باید مجموعه اشعار خود 
را اعم از جلد، صفحه شناسنامه و اشعار کتاب در وب سایت بارگذاری کنند.
دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل جالل حسین پور یادآور شد: فایل 
ارسالی متقاضیان  با فرمت PDF باشد و در این بخش باید پنج نسخه از 

کتاب خود را نیز به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.
این  ناشران برای حضور در  وی گفت:  غزل سرایان، پژوهشگران و 
جایزه باید نخست در سایت جایزه به نشانی www.hjpa.ir  ثبت نام 
کرده، سپس مدارک و آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ملی به نشانی 
استان بوشهر )بندر گناوه- صندوق پستی 7۵3۱۸3۵2( ارسال و برای کسب 

اطالعات بیشتر  با شماره تلفن ۰۹۰2۵۶7۰۰7۱ ارتباط  برقرار کنند.
زنده یاد حسین جالل پور در سال ۱3۵۵ در گناوه به دنیا آمد و  از شاعران 
غزل سرای جریان موسوم به غزل دهه 7۰ بود که مجموعه » کالغ بعد از 

کالغ » یکی از کتاب های نمونه این جریان به شمار می رود.
 تصحیح دیوان های اشعار محمدخان دشتی و خواجوی کرمانی از دیگر 
آثار این شاعر فقید است و عالوه بر آن نقدها و مقاله های علمی پژوهشی 

بسیاری از او  برجای مانده است.
حسین جالل پور در دهم فروردین ۱3۹۸ در سانحه تصادف در محور 
خورموج ـ بوشهر درگذشت و در قطعه هنرمندان گناوه به خاک سپرده شد.

جلسه نقد مجموعه شعر یداهلل گودرزی 
برگزار می شود

هلل  ا ید ثر  ا ین  خر آ
»فاتحه  عنوان  با  گودرزی 
هنری  حوزه  در  عاشقی« 
قرار  بررسی  و  نقد  مورد 

می گیرد.
نیای  د رش  گزا به 
ز  ا نقل  به  ن  نا ا جو
رات  نتشا ا بط عمومی  ا و ر
تحه  فا «  ، مهر ه  ر سو
عاشقی« اثر یداهلل گودرزی 

در حوزه هنری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
مجموعه شعر »فاتحه عاشقی« آخرین سروده های یداهلل گودرزی در 
قالب های گوناگون ادبی با مضامینی عاشقانه و اجتماعی است و به همت 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

این جلسه نقد و بررسی با حضور  سعید بیابانکی و محمدرضا تقی دخت 
آبان ماه( در سالن زنده یاد طاهره  از ساعت ۱۵ و 3۰ دقیقه سه شنبه )۱۸ 

صفارزاده حوزه هنری برگزار خواهد شد.
آخرین مجموعه شعر یداهلل گودرزی با عنوان »فاتحه عاشقی« در سال 
۹۸ با تیراژ ۱2۵۰ نسخه در ۱۰۴ صفحه و با طرح جلدی از امیر نجفی توسط 

انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

 مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق 
اعتباری هنر در نخستین هم اندیشی 
در  صندوق  این  استانی  نمایندگان 
دولت سیزدهم، گفت: این نشست به 
منظور هم اندیشی در ارائه هرچه بهتر 
خدمات و اهتمام ویژه در ارائه آن به 
اصحاب فرهنگ و هنر به جامعه هدف 

می شود. برگزار 
از  جوانان  دنیای  گزارش   به 
مجید  سید  هنر،  عتباری  ا صندوق 
و  جزئیات  به  اشاره  با  پوراحمدی، 
ارتقای  جلسه،  این  برگزاری  اهداف 
سطح تعامل میان مدیران، کارشناسان 
صندوق  استانی  نمایندگان  و  ستادی 
کرد  عنوان  اهداف  این  جمله  از  را 
سازی  یکسان  شاهد  باید  افزود:  و 
ن  هنرمندا به  خدمات  ئه  ا ر ا نحوه 
سراسر کشور باشیم و بتوانیم بهترین 
شرایط را برای جامعه فرهنگ و هنر 

کنیم. فراهم 
منوط  امر  این  داد:  ادامه  وی 
جانبه  همه  هم افزایی  و  همکاری  به 
تعامل  است.  استانی  مراکز  تمامی 
ادارات  و  مرکزی  ستاد  بیشتر  هرچه 
بسیاری  رفع  سبب  ها  استان  در  کل 
هنر  و  فرهنگ  جامعه  مشکالت  از 

کشور خواهد شد.

پاالیش و به روزرسانی 
اعضا اطالعات 

صندوق  ه  یر مد هیئت  ئیس  ر
کرد:  تصریح  ادامه  در  هنر  اعتباری 
با بررسی اساسنامه و  در گام نخست 
به  نسبت  اهداف،  و  نیازها  شناسایی 
بازنگری و اصالحات ساختار سازمانی 

صندوق اقدام کردیم. در ساختار جدید 
معاونت سرمایه گذاری و اقتصاد هنر 
به حوزه فعالیت های صندوق افزوده 
از  یکی  هنرمندان  توانمندسازی  شد. 
ضروری  است.  محوری  موضوعات 
اقتصادی  برنامه های  اجرای  با  است 
و تقویت زیر ساخت ها، زمینه توانمند 
سازی هنرمندان فراهم شود و کسب و 
کارهای فرهنگی و هنری رونق گیرد. 
در این زمینه نمایندگان استانی نقش 

محوری خواهند داشت.
و  پاالیش  همچنین  پوراحمدی 
براساس  اعضا  به روزرسانی اطالعات 

آیین نامه عضویت را از اساسی ترین 
جدید  دوره  در  صندوق  های  سیاست 
دولت  کرد:  تصریح  و  خواند  مدیریتی 
می  قرار  صندوق  اختیار  در  منابعی 
دهد که وظیفه ماست این منابع را در 
با  دهیم.  قرار  واقعی  هنرمندان  اختیار 
همکاری نمایندگان استانی پاالیش و 
اعتبار سنجی اطالعات اعضا براساس 
آیین نامه عضویت در حال انجام است.

اهتمام ویژه در ارائه خدمات 
به اصحاب فرهنگ و هنر

موضوع  فزود:  ا دامه  ا در  وی 
ن  ضیا متقا تکلیف  تعیین  ی  بعد

هنر  عتباری  ا صندوق  در  عضویت 
بود که که بدلیل توقف چندین ماهه 
فرایند عضوگیری، پرونده آنها بررسی 
نشده است. براین اساس با تمرکز بر 
رویه  وحدت  کردیم  سعی  نامه  آیین 
شکل  ها  استان  تمامی  عملکرد  در 
جدید  های  فرمت  اساس  بر  و  گیرد 
کامل  مستندات  هنرمندان  عضویت 
بسیار  مسئله  این  دهند.  ارائه  را  تری 
ها  عضویت  تأیید  فرایند  شفافیت  به 
کمک خواهد نمود و با ارائه نقشه راه 
استانی  نمایندگان  و  کارشناسان  به 
کمک خواهد کرد تا خدمات صندوق 

برسد. واقعی  به هنرمندان 

پوشش هزینه درمان و 
سالمت اصحاب فرهنگ، هنر 
و رسانه از مهمترین اولویت 

های صندوق
صندوق  ه  یر مد هیئت  ئیس  ر
کرد:  تصریح  ادامه  در  هنر  اعتباری 
سالمت  و  ن  ما ر د ینه  هز پوشش 
ز  ا رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب 
ق  و صند ی  ها یت  لو و ا ین  مهمتر
تسریع  برای  که  است  هنر  اعتباری 
اعضا،  به  خدمات  ارائه  در  سهولت  و 
و  نظرات  ید  با نی  ستا ا ن  یندگا نما
نیم  بتوا تا  دهند  ئه  را ا را  راهکارها 
سیاست ها و دستورالعمل های الزم را 

بر همین اساس تدوین کنیم. 
بررسی  با  افزود:  ادامه  در  وی 
هیئت  و  اعضا  نظرات  بندی  جمع  و 
مدیره برای ارائه خدمات بیمه درمان 
به  لجاری  سا در  اعضا  به  تکمیلی 
دنبال تنظیم قرارداد با شرکتی بودیم 
که عالوه بر حسن شهرت و رضایت 
ذینفعان، مراکز گسترده طرف قرارداد 
داشته باشد. از این رو با شرکت بیمه 
همچنین  شد.  منعقد  د  ا د ر ا قر نا  ا د
پرونده  بررسی  در  تسریع  بمنظور 
های  هزینه  پرداخت  و  درمانی  های 
یافت.  تغییر  گذشته  رویه  پزشکی، 
وجود  نواقصی  مسیر  این  در  مطمئنًا 
دارد که طرح اشکاالت از سوی شما 

برای اصالح روند بسیار مهم است.

ارائه تسهیالت با رایزنی با 
بانکها برخی 

یگر  د بخش  ر  د ی  حمد ا ر پو
در   : کرد خاطرنشان  خود  سخنان 

عضای  ا به  تسهیالت  ئه  ا ر ا مینه  ز
مختلف  ی  عه ها مجمو با  ق  صندو
قرض  بانک  یک  با  داشتیم.  مذاکره 
الحسنه که از مجموعه های خوشنام 
بانکی کشور است به توافق رسیده ایم 
که تسهیالت معیشتی و اضطراری با 
تعلق  اعضا  به  بانک  این  همکاری 

گیرد.
این  ما  اصلی  هدف  افزود:  وی 
ور  با ین  ا به  ن  هنرمندا که  است 
فرهنگی  آثار  خلق  راه  از  که  برسند 
و هنری، درآمد پایدار ایجاد کنند. ما 
باید در این مسیر به هنرمندان کمک 
تسهیالت  اعطای  با  انشاال  نماییم. 
دست  موانع  حذف  با  و  قیمت  ارزان 
و پاگیر و ایجاد شرایط برای سهولت 
هنرمندان  تسهیالت،  اقساط  پرداخت 
بتوانند کسب و کار خود را راه اندازی 
کنند. بخشی از بسته حمایتی که وزیر 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی وعده 
آن را داده بودند در این قالب عملیاتی 
آن  اجرایی  نامه  شیوه  که  خواهد شد 

بزودی اطالع رسانی می شود.
در این نشست نمایندگان استانی 
و  جاری  مشکالت  دغدغه ها،  درباره 
صندوق  اهداف  پیشبرد  راهکارهای 
گفت وگو  و  بحث  به  هنر  عتباری  ا

پرداختند.
مسلم کریمی معاون اعضا، فرزاد 
طایفه حیدری معاون توسعه مدیریت 
و منابع و خمیس آبادی رئیس مجتمع 
ویژه  قراردهای  سرپرستی  و  اجرایی 
این  نان  سخنرا دیگر  ز  ا  ، نا دا بیمه 
جلسه بودند که به سواالت و ابهامات 

گفتند. پاسخ  نمایندگان 

صندوق اعتباری هنر در دولت سیزدهم؛

اهتمام ویژه در ارائه خدمات به اصحاب فرهنگ و هنر
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و ایریس رادیش   منتقد آلمانی و محمود معتقدی شاعر ایرانی 
اختصاصی دنیای جوانان

جهان دوباره گرفته ست
رنگ و بوی عزا

شعبان کرم دخت

دوباره بوی محرم ، دوباره شور عزا
دوباره کوچه پر است از عبور پرچم ها

صدای کهنه » شام « است می رسد انگار
جهان دوباره گرفته ست ، رنگ و بوی عزا

چراغ نیست ، دل و دست کوفه تاریک است
غریب مانده در آفاق هل من ...موال

هنوز غرق سئوآلم در این سوی تاریخ
صدای عشق چرا بود آن همه تنها؟

به یاد خون شهیدان کربالی حسین 
چقدر الله شکفته ست ، در دل صحرا
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ریست راهي جشنواره کره جنوبي شد

به   ، یست ر یی  سینما فیلم 
کارگردانی محمدرضا لطفی به بخش 
مسابقه جشنواره آپوریای کره جنوبی 
تعارض،  سینمایی  فیلم  یافت.  راه 
و  لطفی  محمدرضا  کارگردانی  به 
با  تهیه کنندگی سیدامیر سیدزاده که 

نام ریست، راهی جشنواره های خارجی شده، 
در ادامه حضور بین المللی خود به بیست و یکمین جشنواره آپوریاي کره 
جنوبی راه  یافت. جشنواره آپوریای که بیست و یکمین دوره خود را برگزار 
می کند، با هدف حمایت از فیلمسازان و کشف استعدادهای برتر تشکیل 
شده تا ایده های فیلمسازان به دید مخاطبان ملی و بین المللی برسد. رضا 
پریسا  بیضایی، محمد صدیقی مهر، حامد رحیمی نصر،  بهبودی، سودابه 
محمدی و رقیه افشین پور بازیگران این فیلم سینمایی هستند. پخش 

جهانی این فیلم توسط محمد بخشی انجام می شود.

فریبا کوثري مشاور کن پامنار شد!

نی  ا گرد ر کا به   ، ر منا پا کن 
اشکان درویشی و تهیه کنندگی شیما 
سیامک  نقش آفرینی  با  جبرائیلی پور 
بر  که  فیلم  این  کلید خورد.  صفری 
با  اشکان درویشی  از  اساس طرحی 

می شود،  ساخته  همتی  سیروس  فیلمنامه 
در  کار  کودکان  زندگی  از  است  روایتی 
محله های فقیرنشین مناطق پایین شهر تهران و حمایت از دختران مظلوم 
افغانستان. فریبا کوثری به عنوان مشاور پروژه این فیلم را همراهی می کند 
و مجری طرح کن پامنار، موسسه نقطه عطف سینما تئاتر با مدیریت 
شهرام اسدزاده است. همچنین قرار است درآمد حاصل از بلیت فروشی 
این اثر از طریق موسسه خیریه فرشته های بهشتی که در تولید این فیلم 
نیز همکاری می کند، در اختیار نیازمندان قرار گیرد و بر این کار نیز فریبا 

کوثري به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

علي نصیریان و تمجید از مبارک...

بیستمین  پوستر  از  گذشته  روز 
جشنواره نمایش های آئینی و سنتی با 
رونمایي  نصیریان،  علی  استاد  حضور 
شد. در این مراسم علی نصیریان ضمن 
تبریک برگزاری این دوره از جشنواره، 

اظهار کرد: یک خواهش از مسئوالن دارم، 
زمینه  در  و  استعداد  با  افراد  از  می خواهم 
و  شخصیت  به  تا  آید  عمل  به  دعوت  نمایشنامه نویسی  و  درام نویسی 
کاراکتر مبارک فکر کنند و نمایشنامه هایی را بنویسند. مبارک شخصیت 
جالبی دارد و با زبان طنز، نقد خود را به اطرافیان منتقل می کند که این 

زبان لطیف و دوست داشتنی است و تاثیرگذاری بیشتری دارد.
گره  امروز  تئاتر  و  نمایشنامه نویسی  به  را  مبارک  تا  داشتم  آرزو   
بزنم اما دیگر توانش را ندارم چرا که  مبارک شخصیت و ستون اصلی 

نمایش های کشور ماست.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

وضعیت سینما از نگاه وزیر ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حرف های  خود،  اظهارنظر  تازه ترین 
جنجالی درباره وضعیت سینما مطرح 
در  اسماعیلی،  محمدمهدی  کرد. 
بخش هایی از اظهارات خود در برنامه 
نمی توانم  عنوان کرد: من  نگاه یک 

حرف هایی بزنم که همه از من تعریف کنند. 
وضعیت سینما واقعا اشکال دارد. من مواجه هستم با انبوهی از فیلم هایی 
که در نوبت اکران هستند. من خودم را موظف می دانم که این فیلم ها را 

تماشا کنم و می بینم که بعضی هایشان اشکاالتی دارد.
 من حاضر نیستم فیلمی را با خانواده ام ببینم، چطور می توانم اجازه 
بدهم که مردم ما این فیلم ببینند. خود اهالی سینما باید کمک کنند این 
وضعیت را تغییر دهیم و در پایبندی جدی به صیانت از فرهنگ ایرانی 

و اسالمی تاکید دارم.
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محمد حسین زاده

در تاریخ سـینماي ایران فیلم هاي 
شـاخص و بزرگي سـاخته شـده که به 
آثـاري محببـو و شایسـته در  عنـوان 
تاریـخ ایـن سـینما مانـدگار شـده اند. 
اتفـاق  یـک  بی شـک  قیصـر  فیلـم 
بـزرگ در تاریـخ سـینمای ایـران بـود 
کـه تـا چندین دهـه پـس از تولید این 
فیلـم، همچنـان بخشـی از خاطـرات 
مشـترک مردم ایران اسـت و هنوز هم 
دیالوگ های متفـاوت و بی مانندش، در 
حافظـه جمعـی و تاریخـی بسـیاری از 
مـردم ایران زمیـن نقـش بسـته و ایـن 
جامعـه،  ناخـودآگاه  در  تـداوم حضـور 
از ایـن فیلـم یـک اثـر متمایز بـا همه 
آثـار همـدوره خـود سـاخته اسـت. بـا 
وجـود آن کـه بیش از ۵۰ سـال از زمان 
سـاخت و اکـران اولیه قیصـر می گذرد، 
امـا همچنـان نـام ایـن فیلـم می تواند 
مخاطبان جدیدی را به سـینمای امروز 
بکشـاند. مسـعود نجفـی کـه روزگاری 
اسـاس  بـر  بـود،  سـینمایی  خبرنـگار 
عالقـه ای کـه بـه تاریخ سـینما و فیلم 
قیصـر داشـت، در سـال ۸۸ بـه بهانـه 
۴۰سـالگی فیلـم قیصـر عوامـل ایـن 
فیلـم را گردهـم جمـع کـرد و با ثبت و 
ضبـط تصاویـری از ایـن گردهمایی و 
خاطـرات عوامـل ایـن فیلم، نخسـتین 
فیلم مسـتند خود را با عنوان قیصر ۴۰ 
سـال بعـد، تهیه کـرد که نمایـش این 
فیلـم در جشـنواره و دیگـر رویدادهای 
سـینمایی بازخوردهـای بسـیار خوبـی 
تجربـه  ایـن  و  داشـت  همـراه  بـه  را 
نـاب، مسـیر حرفـه ای او را بـه سـمت 
فیلـم  ایـن  داد.  سـوق  مستندسـازی 
مسـتند کـه اکنـون قدمتـي ۱2 سـاله 
دارد، به تازگـی در فیلیمـو بـه نمایـش 
گذاشـته شده و همچنان شاهد دریافت 
بازخوردهـای مثبـت مخاطبـان از ایـن 
فیلم مسـتند اسـت که بـه همین بهانه 
بـا مسـعود نجفـی گفتگویـی کرده ایم 

کـه از نظرتـان مي گـذرذ...

حرفـه  در  یـن  زا پیش ا -شـما 
فعالیـت  روزنامه نـگاری  و  خبرنـگاری 
داشـتید و حـدود ۱2 سـال پیـش برای 
نخسـتین بـار فیلـم مسـتند قیصـر ۴۰ 
سـال بعـد، را سـاختید... درباره شـروع 
کارتـان در حوزه مستندسـازی بگویید؟

*فیلـم قیصر ۴۰سـال بعد، سـال 
۸۸ سـاخته شـد و بعـد از آن مـن ۹ 
مسـتند دیگـر هـم سـاختم. کار اصلی 
مـن مستندسـازی نیسـت اما همیشـه 
همـه  در  و  بـود  دغدغـه ام  و  عالقـه 

ایـن سـال ها هـر فرصتـی کـه پیـش 
می آمـد، بـرای مستندسـازی اسـتفاده 
می کـردم. امـا در چنـد سـالی کـه در 
سـازمان سـینمایی مسـئولیت داشـتم، 
وقفـه ای در ایـن کار افتـاد و امیـدوارم 
حـاال کـه فراغـت پیـدا کـردم بتوانـم 
بیشـتر روی مستندسـازی و فیلمسازی 

متمرکـز شـوم.

دسـت  در  هـم  جدیـدی  -کار 
داریـد؟ تولیـد 

بـرای  را  زیـادی  *ایده هـای 
سـاخت فیلـم مسـتند از قبـل داشـتم 
شـروع  شـرف  در  حاضـر  حـال  در  و 
سـاخت یـک کار هسـتم. سـاخت این 
مسـتند از مدت هـا قبل پیشـنهاد شـده 
بـود و مـن پرداختـن بـه آن را به زمان 
فراغتـم موکـول می کردم. این مسـتند 
پرتـره دربـاره شـخصیتی به نـام دکتر 
در  کـه  اسـت  فاطمـی  سـیدمصطفی 
حوزه هـای مختلـف فعالیـت داشـته و 
از افـراد بسـیار موثـر بـوده اسـت و در 
حادثـه ریـزش بهمـن در دی ماه سـال 

گذشـته کشـته شـد. در حـال حاضـر 
اولین جلسـه برای سـاخت این مسـتند 

برگـزار کرده ایـم. را 

-در زمـان سـاخت فیلـم قیصـر 
یـک  برحسـب  کـه  بعـد،  سـال   ۴۰
اتفـاق شـکل گرفـت، از چـه امکانـات 
اسـتفاده  سـاخت  بـرای  تجهیزاتـی  و 

کردیـد؟
چنـد  در  مسـتند  ایـن  *سـاخت 
آن  اصلـی  بخـش  شـد.  انجـام  فـاز 
جلسـه اول مـا بـود کـه در خانه عباس 
در  قیصـر  فیلـم  تهیه کننـده  شـباویز 
ایـن  در  انجـام شـد.  مهرشـهر کـرج 
جلسـه جشـنی برای ۴۰ سـالگی قیصر 
تـدارک دیـده بودیم کـه عوامل اصلی 
فیلـم از جمله مسـعود کیمیایی، عباس 
شـباویز، جمشید مشـایخی، مازیار پرتو 
و منوچهـر اسـماعیلی حضور داشـتند و 
این جلسـه را سـعی کردیم با 2 دوربین 
و امکانـات کامـل بگیریـم. فـاز بعدی 
ایـن مسـتند، گفتگـو با عوامـل فیلم و 
سـینماگران دیگـر بـود که بـا تک تک 

عوامـل فیلم و دیگر سـینماگران درباره 
قیصـر گفتگو کردیـم. در فاز بعدی این 
مسـتند، به همـراه مسـعود کیمیایی به 
لوکیشـن های فیلـم سـر زدیـم و آن را 
ثبـت کردیـم و فـاز بعـد نیز بـا حضور 
شـباویز  عبـاس  و  علیخانـی  عبـداهلل 
فیلـم  نمایش دهنـده  سـینماهای  بـه 
رفتیـم و در پایـان نیـز مـرور خاطراتی 
را بـا مسـعود کیمیایـی در دفتر ایشـان 
فیلـم  ایـن  مجمـوع  در  کـه  داشـتیم 
مسـتند در ۵ مرحلـه انجـام شـد و در 
هـر مرحلـه نیـز بـه فراخـور نیازهایـی 
کـه داشـتیم امکانـات متفاوتـی را بـه 

کار گرفتیـم.

مسـتند  اولیـن  سـاخت  -بـرای 
هـم  باتجربـه  مستندسـازان  از  خـود 

گرفتیـد؟ مشـاوره 
مستندسـازان  از  نیسـی  *ماجـد 
نامـدار کشـورمان که دوسـت صمیمی 
مـن هـم بود در جلسـه اول کـه همان 
جشـن ۴۰سـالگی قیصـر بـود، حضور 
یافـت و هدایـت یکـی از دوربین هـای 

ایـن جلسـه را بـر عهـده گرفـت کـه 
حضـورش خیلـی مغتنم بـود و در روند 
ایشـان  بـا  را  مشـاوره هایی  هـم  کار 
داشـتم و در زمـان تدویـن فیلـم نیـز 
متخصصـان  مشـاوره  ز  ا همچنـان 
مهمتریـن  کـه  می شـدم  بهره منـد 
آنهـا مسـعود فروتـن بـود که بـا توجه 
بـه سـابقه طوالنـی ایشـان و اشـرافی 
کـه بـه تصویـر و قاب هـای تلویزیونی 
مشـاوره های  و  همـکاری  از  داشـت، 
ایشـان نیـز اسـتفاده کردم و اسم شـان 
هـم بـه عنـوان مشـاور در تیتـراژ فیلم 

اسـت. آمده 

را  فیلـم  سـاخت  -هزینه هـای 
بـه صـورت شـخصی تامیـن کردید یا 

داشـتید؟ سـرمایه گذار 
*بـا توجه بـه شـرایط خاصی که 
وجود داشـت و عباس شـباویز در بستر 
بیمـاری بـود، بایـد سـریع کار را جمـع 
می کـردم و قبل از آماده شـدن نسـخه 
اولیـه فیلم بـرای نمایش در جشـنواره، 
عباس شـباویز از دنیـا رفت و به همین 
دلیـل فرصت آن نبود کـه دنبال جذب 
سـرمایه بـروم و به همیـن دلیل خودم 
را  آن  سـاخت  هزینه هـای  شـخصا 

تامیـن کردم.

کار  نسـبت  بـه  -مستندسـازی 
بـود؟ تجربـه ای  چطـور  خبـری 

بـود.  دلچسـبی  بسـیار  *تجربـه 
قبـال که کار خبـری می کردیم معموال 
بازخـورد کارمـان را یا دیرتـر می دیدیم 
یـا در میـان عامه مـردم نمی دیدیم اما 
بـا این مسـتند و هر بـار نمایش آن در 
ارتبـاط  ایـن  مختلـف،  جشـنواره های 
چهـره بـه چهره بـا مخاطـب را تجربه 
می کـردم کـه یکـی از لذت بخش ترین 
تجربه هـای کاری مـن بـود. در حـال 
حاضـر نیـز کـه این اثـر بعد از سـال ها 
از زمـان سـاخت آن در فیلیمـو عرضـه 
بازخوردهـای  همچنـان  اسـت،  شـده 
بسـیار خوبی را از مخاطبان آن دریافت 
می کنـم و بـه یکـی از لذت بخش ترین 
شـده  تبدیـل  زندگـی ام  تجربه هـای 
اسـت کـه آن را بـا کار دیگـری تجربه 

نکـرده ام. البتـه بچه هـای فیلیمـو هـم 
روی آن انـرژی گذاشـته اند کـه باید از 

آنهـا هـم تشـکر کنم.

-بـه نظر شـما می تـوان مخاطب 
عـام را بـرای دیـدن فیلـم مسـتند بـه 

کشاند؟ سـینماها 
د  می شـو صـد  ر د صد  . بلـه *
مخاطـب عـام را بـرای دیـدن فیلـم 
مسـتند به سـینما آورد.  همین مسـتند 
قیصر ۴۰ سـال بعد کسـانی را به سینما 
و جشـنواره آورد کـه مخاطـب مسـتند 
بلکـه  نبودنـد  فیلـم  جشـنواره های  و 
مخاطبانـی بودنـد که به خاطـر عوامل 
فیلـم و اسـم قیصر آمـده بودند که این 
مسـتند را ببیننـد و در هر جشـنواره ای 
ایـن مسـتند حضـور داشـت، بـا  کـه 
بـه  آن  نمایـش  مخاطبـان،  اسـتقبال 

می رسـید. فوق العـاده  سـانس های 

-در روند ساخت مستند قیصر ۴۰ 
سـال بعد،  اتفـاق و خاطره سـازی های 

جذابی هـم صورت گرفت؟
*بلـه این اتفـاق افتـاد. به هرحال 
عوامـل فیلـم بعـد از سـال ها گـرد هم 
بـه خصـوص در  بودنـد.  جمـع شـده 
جلسـه اول و جشـن ۴۰ سـالگی قیصر، 
فیلـم  عوامـل  میـان  دیالوگ هایـی 
قیصـر ردوبـدل شـد که بسـیار جالب و 
جـذاب بـود. همچنین جلسـه ای که به 
همـراه عباس کیارسـتمی و پس از آن 
بـه همراه مسـعود کیمیایی بـه عیادت 
دیالوگ هـای  رفتیـم،  عبـاس شـباویز 
کـه  شـد  ردوبـدل  آنهـا  میـان  نابـی 
بـرای خـود من کـه عالقمند بـه تاریخ 
سـینما هسـتم بسـیار جـذاب بـود. این 
افـراد گنجینه هایـی در سـینمای ایران 
بودنـد کـه متاسـفانه بخشـی از آنها را 

دادیم. از دسـت 

-اگـر امروز می خواسـتید مسـتند 
قیصـر را بسـازید، فکـر می کنیـد چـه 
تفاوتـی با اولین مسـتند شـما داشـت؟

*قطعـا روی کیفیـت آن بیشـتر 
کار می کـردم امـا شـاید دیگـر انـرژی 
سـراغ  بـه  کـه  نداشـتم  را  زمـان  آن 

تک تـک عوامـل فیلم بـروم. آن زمان 
وقـت و انرژی زیادی صـرف کردم که 
تک تـک عوامـل فیلـم را راضـی کنـم 
تـا جلـوی دوربیـن بیایند و بـا توجه به 
ایـن که عوامل ایـن فیلم در قید حیات 
و در دسـترس بودنـد، بـر حضـور همه 
آنهـا جلـوی دوربین تأکید داشـتم و به 
همیـن منظور برای برخـی از این افراد 
حتـی تا ۱۵ جلسـه نیز تـالش کردم تا 
راضی شـدند. این پیگیری های مستمر 
بـه فعالیت مـن در حـوزه خبرنگاری و 
و  بازمی گشـت  خبـری  پیگیری هـای 
شـاید امروز دیگـر این انـرژی را برای 

پیگیری نداشـته باشـم.

-نظـر مسـعود کیمیایـی دربـاره 
ایـن مسـتند چـه بـود و آیـا از نتیجـه 

نهایـی کار راضـی بودنـد؟
آقـای  بـا  همـراه  کـه  *زمانـی 
کیمیایـی بـه عیـادت عبـاس شـباویز 
در بیمارسـتان رفتیم، پیشـنهاد سـاخت 
دادم کـه  ایشـان  بـه  را  ایـن مسـتند 
بسـیار اسـتقبال کردنـد و در طـول کار 
هـم همراهی بسـیار خوبی داشـتند که 
مـن از ایشـان بابـت ایـن همراهـی و 
همـکاری بسـیار ممنونـم کـه باعـث 
شـدند ایـن اثـر ثبـت و ضبـط شـود. 
آقـای کیمیایـی این مسـتند را دیدند و 
از نتیجـه کار هـم راضی بودند اما برای 
عرضـه ایـن مسـتند در شـبکه نمایش 
خانگی انتقادهایی را داشـتند که همان 

زمـان ایـن مسـائل حل شـد.

آن کـه  بـرای  می کنیـد  -فکـر 
فیلم هـای  بـرای  مسـتندی  چنیـن 
نوسـتالژیک دیگری هم سـاخته شـود، 

بـه چـه نکاتـی بایـد توجـه کـرد؟
*فیلم هـای بسـیاری هسـتند که 
آنهـا  تـا دربـاره  دارنـد  را  ارزش  ایـن 
مسـتند سـاخته شـود اما نکته مهم این 
اسـت که بایـد عوامل آن در دسـترس 
و همچنیـن پـای کار باشـند و بتـوان 
آنهـا را گـرد هـم جمع کرد. خـود فیلم 
هـم بایـد ایـن ویژگی را داشـته باشـد 
کـه آنقـدر در ذهـن مـردم ثبت شـده 
باشـد کـه قابلیـت رجوع مجـدد به آن 

باشد. را داشـته 

ایـن  در  وثوقـی  بهـروز  -جـای 
حضـور  بـرای  اسـت،  خالـی  مسـتند 
ایشـان در ایـن مسـتند ممنوعیت های 
سیاسـی مانع شـد یا تالش شـما برای 
راضی کردن او به نتیجه نرسـید و نظر 
بهـروز وثوقی درباره کار شـما چه بود؟

همـه  بـود  ایـن  مـن  *تـالش 
حضـور  کار  ایـن  در  قیصـر  عوامـل 
داشـته باشـند. بـه طـور مثـال تـالش 
کـردم زنده یـاد عبـاس کیارسـتمی که 
بـرای فیلم قیصر تیتراژ سـاخته و یکی 
از پوسـترها را هـم طراحـی کـرده بود، 
در این مسـتند هم حضور داشـته باشـد 
و جلسـه ای هـم همـراه بـا ایشـان بـه 
عیـادت عبـاس شـباویز رفتیم. یـا امیر 
نـادری عـکاس فیلـم، یا اکبـر معززی 
که دسـتیار کارگردان بود و در بخشـی 
از مسـتند هـم حضـور دارند. بـا بهروز 
وثوقـی هـم کـه یکـی از ارکان اصلی 
سـاخت قیصـر بـود، این ارتبـاط برقرار 
شـد و بارهـا با ایشـان تلفنـی صحبت 
کـردم. آقـای وثوقـی خواسـتند فیلم را 
تـا جایی کـه کار کـرده بودیـم، ببینند 
که فرسـتادم و بعد خواسـتند راش هایی 
کـه درباره ایشـان صحبت شـده را نیز 
ببیننـد کـه باز هم آنها را فرسـتادم. آن 
زمـان هـم مثـل االن ارسـال فیلـم به 
ایـن سـهولت نبـود و هـر بار بـر روی 
دی وی دی برایشـان پسـت کـردم کـه 

کاری زمان بـر هـم بـود.

از  به یادماندنـی  جملـه  -یـک 
مسـتند قیصـر ۴۰ سـال بعـد، از زبـان 
عوامـل ایـن فیلـم کـه در ذهـن شـما 

ثبـت شـده بگوییـد؟
*عوامـل ایـن فیلـم کـه مقابـل 
دوربیـن رفتنـد هرکـدام نظرشـان را در 
پایـان کارشـان نوشـتند کـه در نسـخه 
پشـت صحنه ایـن مسـتند هـم کـه در 
۱۵ دقیقـه در فیلیمـو عرضـه شـده بـه 
آن اشـاره شـده است. مسـعود کیمیایی 
نوشـت: بـرای چهلمیـن سـال سـاخت 
قیصـر بـه همت شـما یک جایـزه مهم 
بـود که مانـدگاری خودش را می سـازد، 
دست سـاز نیسـت. لطف کردیـد. عباس 
شـباویز نوشـت: قیصر یک حماسـه بود 
که دیگر تکرار ندارد. جمشـید مشایخی 
نوشـت: ۴۰سـالگی فیلم قیصر را جشن 
گرفته اند و ۴۰ سـال از عمر ما گذشـت، 
بـه قـول مسـعود خـان کیمیایـی همه 
کسـانی که در این فیلم شـرکت داشتند 
عاشـق هـم بودنـد. مازیار پرتو نوشـت: 
آرزوی مـن بـرآورده شـد بعد از سـال ها 
همـدالن و عاشـقان سـینما و قیصـر را 
دوباره زیارت کردم. منوچهر اسـماعیلی 
هم نوشـت: دیدار عاشـقان موهبتی بود 

که مسـببش قیصـر بود.
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