
پیشنهادی که قابلیت اجرا ندارد؛

اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به زیان دیدگان بورس! 

در حال حاضر تقریبا ۱۸ میلیارد متر مکعب و معادل 
دو فاز پارس جنوبی در مشعل ها سوزانده می شود.

ز  ا استفاده  افزایش  گذشته،  سال  یک صد  در 
پاالیشگاهی،  ز  ا اعم  مختلف  صنایع  در  فسیلی  سوخت  های 
پتروشیمی، مجتمع  های صنعتی و ... برای دست یابی به تولید بیش تر، 
ازدیاد آالینده  های مختلف در جهان را موجب شده  و نگرانی  های 
محیط زیستی، هزینه  های مختلف اقتصادی و هزینه سالمت به بشر 

تحمیل کرده است که در این بین یکی از مهم  ترین منابع آلودگی 
متر  میلیارد   ۱50 بر  بالغ  است.ساالنه  فلر  گازهای  زیست،  محیط 
مکعب گاز در جهان سوزانده و به مواد آالینده تبدیل می شود که 
مطابق آمار بانک جهانی این رقم معادل یک سوم مصرف گاز کل 
اروپا است، از کل حجم گازهای آالینده 75 درصد آن متعلق به ۱0 
کشور است که ایران رتبه سوم جهانی و رتبه اول خاورمیانه را دارد.
صفحه 3

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
به قوت خود باقیست

پنجمین مصاف قلعه نویی و مجیدی برنده نداشت
در  و گل گهر سیرجان  استقالل  مصاف 
با  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  ششم  هفته 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
لیگ  رقابت های  در جریان هفته ششم 
برتر، دو تیم استقالل و گل گهر سیرجان به مصاف هم رفتند 
که این بازی در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این نتیجه استقالل با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم 
امتیاز در رده پنجم  با ۱0  جدول جای گرفت و گل گهر 
در  میدان  میانه  در  بیش تر  کار،   ابتدای  در  بازی  ایستاد. 
گشودن  برای  راهی  داشتند  سعی  تیم  دو  و  بود  جریان 

دروازه یکدیگر پیدا کنند.
در دقیقه ۱5 بازی، محمدرضا آزادی روی یک ضربه 
کاشته، فرصتی برای باز کردن دروازه گل گهر داشت اما 

ضربه او با برخورد به دیواره دفاعی به بیرون رفت.
صفحه 6

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

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

4
لزوم آموزش فرزندپروری برای پیشگیری از کودک آزاری

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1890- پنجشنبه 4  آذر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عاشق سرزمینم و 

مردمش هستم و همیشه 
به خلیج فارس سوگند 

می خورم

6ورزش
حسن یزدانی آمد، 

کامران قاسمپور 
مصدوم شد!

هنگ 7فر

چهارصد و هفتاد و یکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان 
ایران با نمایش آثاری از استاد علی اکبر صادقی طراح و نقاش 
باسابقه و برجسته کشورمان به مناسبت هشتاد و چهارمین 

زادروز او در تاالر ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

پس از پیوستن آرتور نایفونوف رقیب روس حسن یزدانی و دارنده 
مدال های برنز جهان و المپیک در سال ۲۰۲۱ به تیم داروسازی 
سهند ارس برای شرکت در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، 
حسن یزدانی دارنده مدال های طال و نقره المپیک و طالی جهان نیز 

قرارداد خود را برای حضور در تیم فوالدین ذوب آمل امضا کرد.

 معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشاره 
به طرح های فروش فصلی کتاب این طرح ها را مسیر خوبی برای 
ارائه یارانه کتاب دانست و گفت: منافع این طرح ها باید در 

آینده بیشتر شود.

منافع طرح های 
فصلی باید بیشتر 

شود

سالی ۵ میلیارد دالر گاز می سوزانیم! هیچ خط قرمزی
 در برخورد با مبارزه با فرار مالیاتی نداریم

به گزارش دنیای جوانان از سازمان امور مالیاتی، »داود منظور«  
با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی، مبارزه فساد اداری 
و همچنین برخورد جدی با فرار مالیاتی است، گفت: با هدف ارتقای 
سالمت نظام اداری و حرکت به سمت نظام مالیاتی عادالنه و منصفانه، همه 

مدیران سازمان باید یک صدا و قاطعانه با فساد اداری برخورد کنند.
صفحه 3

وضعیت  خواست  قضات  از  قضا  دستگاه  رئیس 
ارزیابی  و  پایش  مورد  مستمر  به صورت  را  زندانیان 
ارفاقات  از  استفاده  امکان  که  کسانی  تا  دهند  قرار 
در  بی دلیل  دارند،  مرخصی  و  مشروط  آزادی  همچون  قانونی 
حبس  و  زندان  حکم  دارد  امکان  جاییکه  تا  و  نمانند  زندان 

نشود. داده 
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 

روز  ژه ای  ا محسنی  غالمحسین  لمسلمین  ا و حجت االسالم 
گذشته)چهارشنبه( در مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان تهران 
حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاه ها گفت: از ابتدای 
تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل 
و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تالش کنیم به یک نظام 

قضایی در تراز گام دوم انقالب اسالمی دست یابیم.
صفحه ۲

قضات تا جای ممکن حکم زندان ندهند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

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

۱400/09/03 می باشد. 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9 روز سه شنبه تاریخ ۱400/09/09

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4:30 روز سه شنبه تاریخ ۱400/09/۲3
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت ۸:30 صبح چهارشنبه تاریخ ۱400/09/۲4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اصفهان و تلفن 03۱3۲647300

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲۱-۱456
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی شبکه فاضالب شهرک صنعتی هرند )شماره ۲00000۱۲۸۱000۱3۸ در سامانه ستاد( 
مبلغ برآورد اولیه: 54/۲00/000/000 ریال و بر اساس فهارس بهای سال ۱400 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۲/7۱0/000/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب 

مدت اجرا: 6 ماه 
موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی نایین )شماره ۲00000۱۲۸۱000۱39 در سامانه ستاد( )تجدید( 

مبلغ برآورد اولیه: ۱4/330/945/4۸7 ریال و بر اساس فهارس بهای سال ۱400 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 7۱6/545/000 ریال 

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

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی دهق )شماره ۲00000۱۲۸۱000۱40 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 6/500/000/000 ریال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 3۲5/000/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: ۱ ماه
موضوع مناقصه: محوطه سازی سایت خدماتی و جاده ارتباطی فاز قدیم و جدید و ساماندهی ورودی و خروجی فاز پنجم شهرک صنعتی مورچه خورت )شماره ۲00000۱۲۸۱000۱4۱ در سامانه ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: 97/3۱0/0۸4/905 ریال و بر اساس فهارس بهای سال ۱400 )سرجمع( سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 4/۸65/505/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری 
مدت اجرا: ۱۲ ماه 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
شناسه آگهی : ۱۲۲9395

آگهی فراخوان
 منا قصه عمومی

شماره منا قصه 2۰۰۰۰۰5۱۱6۰۰۰۰۰4)نوبت دوم(
شهرداری کامیاران در نظر داردبراساس مجوزاستاندار محترم استان کردستان به قائم مقامی شورای اسالمی شهر کامیاران نسبت به خریدیک دستگاه کامیون بنز۱0 تن فک پارس طی تشریفات 
قانونی مناقصه عمومی،بشماره فراخوا ن۲000005۱۱6000004 ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری منا قصه ازدریافت اسنادمنا قصه تا ارائه پیشنهادمنا قصه 
گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل 

ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در منا قصه محقق سازند.
تاریخ انتشار منا قصه در سامانه تاریخ ۱400/۸/۲6 می باشد.

موضوع منا قصه:خرید یک دستگاه کامیون بنز ۱0 تن فک پارس
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 675/000/000 ریال)ششصدو هفتادو پنج میلیون ریال(

محل تحویل دستگاه:پارکینگ ماشین آالت شهرداری کامیاران
۱- مهلت دریافت اسنادشرکت درمزایده :از مورخه۱400/۸/۲7تا آخرخر وقت اداری مورخه۱400/9/6
۲- مهلت قبول پیشنهادها وتحویل اسناد:از مورخه۱400/۸/7تا آخر وقت اداری مورخه ۱400/9/۱7

3- بازگشایی وبررسی پیشنهادها: در مورخه۱400/9/۱۸در محل دفتر شهردار- ساعت ۱0 صبح
4- سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد منا قصه مندرج است.

5- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختاراست.
اطالعات تماس دستگاه منا قصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد منا قصه وارائه پاکت الف)سپرده شرکت در منا قصه( آدرس:استان کردستان-شهرستان کامیاران- واحد 
قراردادهای شهرداری کامیاران تلفن3553۱790-0۸7 و                   ۸7355۲۲6۱0 دستگاه منا قصه گذار:شهرداری کامیاران:به نشانی استان کردستان،خیابان صالح الدین ایوبی نبش چهار 

راه ادهعم مظفری شهرداری کامیاران کدپستی663۱64۸۸55
فرشاد منبری- شهردار کامیاران

تاریخ انتشارنوبت اول:۱400/۸/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/9/4

مناقصه عمومي
 یک مرحله اي )نوبت اول(

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در نظر داردمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن   بشرح جدول بند 4 ازمحل اعتبارات 
عوارض برق )منابع داخلی (شرکت توانیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت 

مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارمناقصه در سامانه۱400/09/06  می باشد.
نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت– بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

موضوع مناقصه :واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن ازمحل اعتبارات بشرح ذیل وجدول بند 4                  
الف-اعتبارات عوارض برق )منابع داخلی (شرکت توانیر        

شرایط پرداخت : بشرح مندرج دربرگ شرایط عمومی مناقصه می باشد.  
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول کارفرما برابربرگ شرایط وبه شرح مبلغ مندرج درجدول ذیل:

شرح مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

مبلغ 
برآوردی)ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیندارجاع کار

۱733.754.5۲9.736۲000005۱04000355۱۸7.730.000-۱400واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق تالش ) اسالم(۱

۱743.۲۸۱.۱94.956۲000005۱04000356۱64.۱00.000-۱400واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق تالش)کرگانرود-حویق(۲

۱75۲.935.67۱.376۲000005۱04000357۱46.۸00.000-۱400واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق تالش3

۱594.903.9۱۸.603۲000005۱0400035۸۲45.۲00.000-۱400واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رضوانشهر-تجدید4
http://www.setadiran.ir5- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی

6- شرایط پیمانکاران : کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.
7-قیمت خرید اسناد: به مبلغ 500000 ریال)پانصد هزار ریال( ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

۸- مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ ۱400/09/06 لغایت تاریخ ۱400/09/۱0  
9-زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت۱5:30 مورخ ۱400/09/۲0 می باشد.

 تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کارعالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۱5:30 ۱400/09/۲0 تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن گردد.

۱0- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ ۱400/09/۲۱ رأس 09:000 حضور شرکت کنندگان در مناقصه ومطابق بازمانبندی تعیین شده دربرگ شرایط مناقصه درسالن جلسات 
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.

تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه   با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است
۱۱-  تضمین انجام تعهدات موافقتنامه : 5درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین معتبروقابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.

۱۲- پیش پرداخت موافقتنامه : ۲5درصدمبلع کل موافقتنامه به صورت تضمبن قابل قبول کارفرما.
۱3- اطالعات تماس سامانه ستادجهت کسب اطالعات بیشتروثبت نام درسامانه مذکور0۲۱-4۱934

۱4- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 0۱3-33663006-336۲۱750-3360657۱ 
۱5-  کارفرمادر قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.

۱6- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:

  : الکترونیکی   : http://www.setadiran.ir ، http://www.gilanpdc.ir  ،  http://tender.tavanir.org.ir،             http://iets.mporg.ir    پست  اینترنتی   آدرس 
                                   tadarokat@gilanpdc.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  نوبت اول: ۱400/9/4              نوبت دوم: ۱400/9/6

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی 
و سیاسـت خارجـی ایـران، گفـت: با 
توجـه بـه رفتـار قبلـی آمریکایی هـا، 
بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات بـدون 
دادن  نـوع  یـک  واقـع  در  تضمیـن 
جایـزه بـه طـرف خطـاکار اسـت و 

نمی پذیـرد. را کسـی  ایـن 
عضـو  یـی  عمو لفضـل  ا بو ا
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی، 
در رابطـه بـا نزدیک شـدن بـه زمان 
آغـاز مذاکـرات و اینکـه تاخیـر ایران 
مواقعـی  در  حتـی  مسـاله  ایـن  در 
اعتراض کشـورهای دوست و نزدیک 
را در پی داشـت، گفت: تصمیم گیری 
در مـورد مذاکـرات نشـان می دهـد 
کـه مـا یـک تداومـی را در سیاسـت 
خارجی داریم و سیاسـت های اساسی 
تغییـری نکرده اسـت. لغـو تحریم ها، 
راسـتی آزمایی و تضمین، سـه مساله 
اساسـی مـا در مذاکـرات قبلـی بوده 

و همچنـان در مذاکـرات آتـی هـم 
پیگیـری خواهـد شـد.

وی افزود: اما به نتیجه رسـیدن 
ایـن مذاکـرات بیـش از اینکه مربوط 
باشـد،  ایرانـی  طـرف  مواضـع  بـه 
مربـوط به آمادگـی طرف غربی برای 
انعطـاف اسـت. طـرف آمریکایـی در 
مـورد مذاکـرات قبلـی هـم چند صد 
و  کادسـا  ذیـل  تحریم هـا  از  مـورد 
تحریم هـای تسـلیحاتی یـا مراکـزی 
کـه وابسـته بـه نهادهـای حسـاس 
ایـران بودنـد هـم حاضر بـه پذیرش 
لغـو هیچکـدام نشـد و می خواسـتند 
ایـن وضعیـت را نگهدارنـد. در نتیجه 
بـدون تغییـر اساسـی در این مـوارد، 
نبایـد بـه زودی انتظـار داشـت کـه 

مذاکـرات بـه نتیجه برسـد.
نماینـده تهران همچنیـن تاکید 
کـرد: خوش بینـی به مذاکـرات وقتی 
مبنـا و پایـه واقعی دارد کـه مبتنی بر 
تغییـر مواضع طرف آمریکایی باشـد.

عمویـی همچنیـن درخصـوص 
شـرط مهـم ایران در مسـاله مذاکرات 
بـرای آمریـکا یعنـی »تضمیـن عـدم 
اینکـه گفتـه شـد بـرای  خـروج« و 
تصویـب  بـه  بایـد  برجـام  تضمیـن، 
کنگـره آمریـکا برسـد، تصریـح کرد: 
بـرای ایـران مسـاله تضمیـن، یـک 
موضوع اساسـی اسـت. بـه این جهت 
کـه طرف مقابـل یک بار نشـان داده 
کـه غیرقانونـی از ایـن توافـق خـارج 
شـده و بـه همـه ابزارهایی کـه وجود 
شـورای  قطعنامـه  جملـه  از  داشـته 
آن  از  و  کـرده  بی اعتنایـی  امنیـت 
خارج شـده اسـت، از ایـن جهت حتی 
اگـر کنگره آمریـکا برای مثـال امروز 
رأی بدهـد معلوم نیسـت که یک روز 
دیگـر نخواهد رأی خود را پس بگیرد.
در  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  وی 
قبلـی  رفتـار  بـه  توجـه  بـا  نتیجـه 
رسـیدن  نتیجـه  بـه  آمریکایی هـا، 
در  تضمیـن،  ایـن  بـدون  مذاکـرات 

بـه  جایـزه  دادن  نـوع  یـک  واقـع 
طـرف خطاکار اسـت و این را کسـی 

. نمی پذیـرد
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی 
و سیاسـت خارجـی در ادامـه بیـان 
برجـام  ماجـرای  در  آمریـکا  کـرد: 
طـرف خطـاکار اسـت و ایـن مسـاله 
نـه فقـط بـرای ایـران بلکـه بـرای 
اروپایی هـا هـم ثابـت شـده اسـت و 
بـه ایـن مسـاله معتقد هسـتند که در 
نقـض قطعنامه، از سـوی آمریکا خطا 

صـورت گرفتـه اسـت.
عمویـی گفـت: در نتیجـه ارائـه 
ایـران  کـردن  راضـی  و  تضمیـن 
آمریکایـی  از وظایـف طـرف  یکـی 
اسـت بـرای اینکـه مجـوز ایـران را 
برای بازگشـت بـه 5+۱ در مذاکرات 
برجـام بگیـرد، از نـگاه مـا بازگشـت 
بـه توافـق بـدون تضمیـن می توانـد 
یـک زمینـه برای تکـرار رفتـار قبلی 

باشـد. آمریکایی هـا 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مذاکره بدون ارائه »تضمین«، جایزه دادن به آمریکاست
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قالیباف: مردم تکیه گاه کشورند
قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در یادداشتی در  محمدباقر 
حساب اینستاگرام خود تاکید کرد که مردم تکیه گاه کشورند، درحالی که 

ما آن ها را با دسته بندی های مختلف جدا کرده ایم.
قالیباف در این یادداشت به نشست دوشنبه شب خود با نویسندگان 
تا میزبان جمع  افتخار داشتم  اشاره کرد و نوشت: دوشنبه شب گذشته 
صمیمی و باصفای نویسندگان و شعرای خوش ذوق و توانمند کشورمان 
باشم و از مطالبی که این عزیزان بیان کردند به خصوص در حوزۀ مسائل 

ادبیات، کتاب و نشر استفاده کنم.
وی افزود: دقیق ترین شناخت ها نسبت به مسائل فرهنگی همواره 
متعلق به کسانی است که خود با بهره گیری از ذوق و استعداد خویش، 
فضای  و  داشته اند  نقش  فرهنگی  و  ادبی  آثار  خلق  در  مستقیم  به طور 
فرهنگی را نه به عنوان مدیران فرهنگی که به عنوان آفرینشگران هنری، 

تجربه و خلق کرده اند.
او ادامه داد: ارتباط قلبی مردم با هنرمندان و آثار آن ها و همچنین 
و  اجتماعی  مسائل  به  نسبت  هنری  خالق  طبع  زیاد  بسیار  حساسیت 
فرهنگی، بخشی از دالیلی است که باعث می شود هر سیاست گذاری در 
مجموعۀ حکمرانی کشور به ارتباط مستمر و دائمی با اصحاب فرهنگ و 
هنر نیازمند باشد تا خود را از دام تحلیل های کلیشه ای و بولتنی در خصوص 

مسائل فرهنگی جدا کند.
با  را  وی تصریح کرد: مردم تکیه گاه کشورند، درحالی که ما آن ها 
به  فرهنگی  رویکرد  بدانیم  باید  کرده ایم.  جدا  مختلف  دسته بندی های 
حل مسائل ارتباطی با این گروه بندی ها ندارد. اگر عدل و عقل در متن 
به عنوان  ما  اگر  باشند،  نداشته  حرمت  انسان ها  اگر  نباشد،  انقالبیگری 
مدیری سیاسی حرف های سیاسی و باورهای مختلف مردم را نپذیریم، 
جامعه  برای  فرهنگ  و  می رود  بی هویتی  به سمت  ملی  موضوعات  در 

بی ارزش می شود.
قالیباف ادامه داد« نکاتی که نویسندگان و شعرای محترم حاضر در 
جلسه بیان کردند حقیقتًا برای من حاوی مطالب بسیار ارزشمند بود که 
ضروری است در عرصۀ قانون گذاری به آن ها توجه کنیم. باید سازوکار 
فرهنگی  سیاست گذاری  فرایند  در  فرهنگ  اصحاب  مشارکت  مشخص 
مشخص شود. بنده خود را نمایندۀ این عزیزان در مجلس شورای اسالمی 
می دانم تا با همکاری تمام نمایندگان محترم و کمیسیون های مربوطه، 
ان شاء اهلل  کنیم؛  پیگیری  را  ادبیات  و  فرهنگ  حوزۀ  در  موجود  مسائل 
و  عدالت خواهی  واقع بینی،  عقالنیت،  هنر  اصحاب  فعاالنۀ  مشارکت  با 

مردم گرایی توامان در این عرصه مورد توجه قرار گیرد.
در  بتوانیم  نیز  ما  امیدوارم  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
عرصۀ اقتصاد و فرهنگ کاری شایستۀ ملت ایران به انجام رسانیم و از 
ظرفیت های قانون گذاری و نظارت در مجلس بهترین استفاده را ببریم، 

وگرنه به قول آقای ناصر فیض:
در »مجلس« اگر جای خودت را نشناسی

تنها هنرت وصل قعودی به قیام است
قالیباف در پایان نوشت: چندین نفر از نویسندگان و شعرای ارجمند 
لطف کردند و آثار ارزشمند خود را به اینجانب هدیه دادند که در این جا 

از لطف و محبت تمامی آن ها تشکر می کنم.

توقف فعالیت واحدهای صنعتی آالینده تا شنبه
اضطرار  در جلسه کمیته  تهران  استان  زیست  مدیر کل حفاظت محیط 
از توقف فعالیت واحدهای  آلودگی هوای تهران ضمن اعالم مصوبات جلسه 

صنعتی در دو روز آینده خبر داد.
به وضعیت  اشاره  با  دنیای جوانان، سعید محمودی  به گزارش خبرنگار 
جوی تهران طی روزهای آینده گفت: تا شنبه )6 آذرماه( وضعیت جوی پایدار 
پیش بینی می شود. ممکن است در این روز باد موقت بوزد اما از یکشنبه تا سه 

شنبه )7 تا 9 آذرماه( دوباره پایداری جوی پیش بینی می شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره علل اصلی آلودگی 
هوای پایتخت خاطرنشان کرد: یکی  از مهمترین مسائلی که منجر به افزایش 
کارخانه  فعالیت  است همچنین  در شب  کامیون ها  تردد  آلودگی هوا می شود، 

های شن و ماسه نیز سهم زیادی در تشدید آلودگی هوای شهر تهران دارد.
مقطعی  صورت  به  حتی  کامیون ها  فعالیت  توقف  لزوم  به  اشاره  با  وی 
ادامه داد: سوال اصلی اینجاست که چرا سیاست های کنترل آلودگی هوا برای 
موتور  و  ها  کامیون  به  نوبت  زمانی که  اما  اجرا می شود  خودروهای شخصی 
سیکلت ها می رسد، سیاست های نظارتی تغییر می کند. این موضوع مسئله ای 
است که خارج از توان نهادهای زیست محیطی است و پلیس و دیگر نهادهای 
مربوط باید این مشکل را مدیریت کنند. وقتی قانونی درباره این مشکل تصویب 
البته  باید اجرا شود. در غیر این صورت بود و نبود آن تفاوتی ندارد  می شود، 
در سال های گذشته همکاری مناسبی میان پلیس و کارگروه اضطرار آلودگی 
هوا وجود داشته است که امیدواریم امسال هم ادامه پیدا کند. محمودی با بیان 
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهارکرد: با توجه به پیش بینی پایداری 
هوا در روزهای آینده، محدودیت هایی برای مدیریت وضعیت فعلی اجرا می شود.
وی افزود: جلوگیری از تردد شبانه کامیون ها و تردد خودروهای فاقد معاینه 
فنی و دودزا یکی از محدودیت هایی است که در دو روز آینده اعمال می شود. 
کامیون ها با مصرف سوخت گازوئیل که منشا اصلی تولید ریزآالینده های کمتر 

از ۲.5 میکرون است، از مهم ترین منابع آلودگی متحرک هستند.
محمودی با تاکید بر لزوم توقف فعالیت های صنعتی آالینده اظهارکرد: 
توقف کلیه واحدهای عمرانی که باعث تشدید الودگی می شوند به خصوص 
واحدهای صنعتی ماسه و بتن در دستور کار قرار می گیرد. بر اساس مصوبات 
جلسه امروز فعالیت واحدهای شن و ماسه در دو روز آینده متوقف خواهد شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به استفاده مکرر 
از سوخت مایع که سبب ایجاد آلودگی هوا می شود،گفت: ممنوعیت استفاده از 
سوخت مایع در نیروگاه ها یکی از اصلی ترین مصوبات جلسه است. در سال های 
در  این  می رسید  گوش  به  کشور  در  مازوت  مصرف  شایعات  همواره  گذشته 
حالیست که میزان مصرف مازوت در کشور تنها سه درصد اعالم می شود. اگر 
این رقم صحت داشته باشد همین 3 درصد نیز در روزهایی مصرف می شود که 

هوا پایدار است و آلودگی بیشتر و شدیدتر خواهد شد.

بهار  در  »طالق«  درصدی   ۱6 و  »ازدواج«  درصدی   2۳ رشد 
امسال

مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، درحالی ۱5۸ هزار و 99۲ 
رویداد ازدواج و 4۱ هزار و 757 رویداد طالق در بهار ۱400 به ثبت رسیده است 
که این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در بهار 99 خبر از رشد ۲3.6 درصدی 

»ازدواج« و ۱6.4 درصدی »طالق« می دهد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی سال 99 تعداد 
557 هزار و 649 رویداد ازدواج و ۱۸4 هزار و 654 رویداد طالق رخ داده است.
از آمار ازدواج و طالق سال گذشته، تعداد ۱۲۸ هزار و 6۲۱ رویداد ازدواج 

و 35 هزار و ۸69 رویداد طالق مربوط به بهار 99 است.
در این بین آمار ازدواج و طالق بهار سال جاری در مقایسه با همین آمار 
در بهار سال گذشته )بهار 99( نشان می دهد که در بهار سال جاری آمار ازدواج 
با رشد ۲3.6 درصدی به ۱5۸ هزار و 99۲ رویداد و آمار طالق با رشد ۱6.4 

درصدی به 4۱ هزار و 757 رویداد رسیده است.

یک کارشناس اجتماعی مطرح کرد؛

لزوم آموزش فرزندپروری برای پیشگیری از کودک آزاری
اجتماعی  امور  معاون 
ر  کشو یستی  بهز ن  ما ز سا
کودک آزاری  نوع  شایع ترین 
»غفلت«  را  کودکان  با  رفتار  سوء  و 

عنوان کرد.
با بیان  حبیب اهلل مسعودی فرید، 
اینکه حدود 9 درصد تماس های مرتبط 
کودک آزاری  به  اجتماعی  اورژانس  با 
عمدتا  کرد:  اظهار  می شود،  مربوط 
می دهد  رخ  که  کودک آزاری هایی 
است  جسمی  کودک آزاری  نوع  ز  ا
موضوع  درستی  به  بخواهیم  اگر  و 
قرار  بررسی  مورد  را  کودک آزاری 
دهیم، باید به سمت اقدامات پیشگیرانه 

حرکت کنیم.
ممکن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جنس  از  کودک آزاری ها  برخی  است 
کودک آزاری روانی باشد، گفت: یکی از 
اقدامات  انجام  پیشگیرانه،  رویکردهای 
پیشگیری  برای  خانواده ها  از  حمایتی 
به  آموزش  موضوع  و  کودک آزاری  از 
خانواده هاست. همچنین باید نسبت به 
سایر مسائلی مثل سالمت روان کار شود 
از اختالالت روانشناختی  چراکه برخی 
که ممکن است مراقبین یا والدین داشته 

باشند، منجر به غفلت شود.
سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال 
که آیا از زمان شیوع ویروس کرونا میزان 
تماس ها درخصوص کودک آزاری ها نیز 
افزایش یافته است؟ توضیح داد: آماری 
که در ۱۲3 داشتیم روند رو به رشد را 
از  بسیاری  در  حتی  و  نمی دهد  نشان 
نکرده  تغییری  نرخ  این  هم  کشورها 
موضوع  این  دالیل  از  یکی  که  است 
این باشد که کودکان در این  می تواند 

ایام در خانه بودند.
عمده  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 

م،  ا قو ا طریق  ز  ا ری ها  ا ز کودک آ
کودکان  که  بخش هایی  یا  همسایه ها 
بیشتر در آنجا حضور دارند مانند نظام 
آموزشی گزارش می شود، گفت: به دلیل 
بودند،  خانه  در  بیشتر  کودکان  اینکه 
ممکن  که  می شود  تحلیل  ینگونه  ا
است یکی از دالیل عدم تغییر در نرخ 
کودک آزاری در دوران قبل از کرونا و 
بعد از کرونا ناشی از گزارش کمتر باشد 
زیرا کودکان کمتر در معرض دید و اکثرا 

در خانه بودند.
اینکه  به  اشاره  با  فرید  مسعودی 
کودکان  با  رفتار  سوء  نوع  شایع ترین 
زهای  نیا به  توجه  عدم  و  غفلت 
عمده  گفت:  است،  کودکان  اساسی 
است.  غفلت  جنس  از  کودک آزاری ها 
ورژانس  ا در  که  کودکانی  هستند 
اجتماعی پذیرش شده اند و بعضا ممکن 
است در مراکز شبه خانواده هم پذیرش 
است  ممکن  کودکان  این  باشند؛  شده 
به دلیل اعتیاد یا اختالالت روانشناختی 
والدین که درمان نشده اند مورد غفلت 

قرار گیرند.
سازمان  اجتماعی  امور  معاون 

اقدامات  به  ادامه  در  کشور  بهزیستی 
از  پیشگیری  برای  بهزیستی  سازمان 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  کودک آزاری 
بهزیستی،  در سازمان  پیشگیری  حوزه 
آموزش های فرزندپروری و مهارت های 
آگاه  که  والدینی  ارائه می شود.  زندگی 
باشند، در شرایط اقتصادی که بسیاری 
باید دو شیفت کار کنند، شب  افراد  از 
هم که به خانه می روند مدتی را برای 
کودکشان وقت می گذارند، اما اگر آگاهی 
چند  همان  است  ممکن  باشند  نداشته 
ساعت از وقت خود را هم به کارهای 

دیگر اختصاص دهند.
از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می تواند  کودک آزاری ها  از  پیشگیری 
ادامه  باشد،  داشته  ارتباط  آگاهی  به 
از  پیشگیری  موضوع  از  بخشی  داد: 
سیاست های  به  مربوط  کودک آزاری 
خانواده هاست  از  حمایتی  و  رفاهی 
ئل  مسا و  معیشتی  بحث  بتوان  تا 
موضوع  این  زیرا  کرد،  حل  را  فقر 
تاثیرگذار  موضوعات  از  یکی  می تواند 
باید  همچنین  باشد.  کودک آزاری  در 
داد  کاهش  را  اجتماعی  استرس های 

روی  تنها  نه  اجتماعی  استرس  چراکه 
کودک آزاری اثرگذار است بلکه می تواند 
روی خشونت خانگی نیز اثرگذار باشد.

راستا  ین  ا در  فرید  مسعودی 
و  زندگی«  »مهارت های  آموزش 
موضوعات  از  یکی  را  »فرزندپروری« 
کودک آزاری  از  پیشگیری  برای  مهم 

عنوان کرد.
در  نماد  طرح  ملی  کمیته  عضو 
)نظام  نماد  طرح  به  اشاره  با  ادامه 
با  و  دانش آموزان(  اجتماعی  مراقبت 
اقدامات  نماد  طرح  هدف  اینکه  بیان 
این  هنگام  به  شناسایی  و  پیشگیرانه 
نماد  طرح  پایلوت  افزود:  است،  موارد 
تاثیرگذاری  و  اجرا  استان ها  برخی  در 
این  هنوز  اما  می شود،  مشاهده  آن 
طرح فراگیر نشده و در این راستا الزم 
است دولت سیزدهم روی این موضوع 
اعتبارات بیشتری بگذارد. قاعدتا نیروی 
انسانی و آموزش به نیروی انسانی نیز 

در این زمینه مهم است.
مسعودی فرید گفت که طرح نماد 
کودک آزاری  از  پیشگیری  در  می تواند 
کمک کننده باشد، اما هنوز پوشش آن 
تا نمود اجتماعی خود را در  باال نرفته 

مدارس نشان دهد.
وی اظهار کرد: در جلسات گذشته 
به وزرای وقت آموزش و پرورش هم 
پیشنهاد دادیم و طرحی به نام مددکاری 
که  کردیم  مطرح  مدرسه  اجتماعی 
براساس آن یک کارشناس چند ظرفیته 
که هم به مسائل روانشناسی و مشاوره 
کودکان و دانش آموزان و هم به مسائل 
مددکاری و بهداشتی احاطه نسبی داشته 
باشد در مدارس وجود داشته باشد؛ اگر 
داشته  وجود  مدارس  در  فردی  چنین 
را  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  باشد 

برطرف کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به قوت خود باقیست
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار قرار دارد، گفت: آمار پزشکان متخصصمان 50 
درصد پزشکان عمومی است، بنابراین شاخص های سرانه پزشک عمومی و متخصص 

بسیار نگران کننده است.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر سعیدرضا عاملی در حاشیه جلسه ۸49 شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصمیم این شورا در خصوص مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی اشاره کرد و گفت:: مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار دارد. با 
نگاهی به گذشته، زمانی که ۲7 دانشگاه پزشکی در کشور داشتیم، ظرفیت جذب دانشجو 
همین بوده است و اکنون که 57 دانشگاه پزشکی )حدود ۱5 دانشکده مستقل پزشکی( 
داریم، باز هم جذب دانشجو تغییری نکرده است. به ازای هر ۱0 هزار جمعیت ۱6 پزشک 
داریم. آمار پزشکان متخصصمان 50 درصد پزشکان عمومی است، بنابراین شاخص های 

سرانه پزشک عمومی و متخصص بسیار نگران کننده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم تنها پزشک خانواده را با شاخص یک 
پزشک برای 500 نفر تا یک پزشک برای ۲500 نفر)آمار کشورهای سطح پایین( را 
اجرایی کنیم؛ در شاخص اول نیازمند ۱60 هزار پزشک هستیم. برخی استدالل پزشک 
بیکار را به کار می برند! باید گفت شاید در تهران پزشک بیکار داشته باشیم اما در سطح 
ملی توزیع پزشک درست انجام نشده است و اگر این توزیع در سطح ملی با شاخص 

مناسب توزیع شود، باز هم با مشکل جدی مواجه هستیم.
وی به رعایت شاخص های کشورهای پیشرفته جهان در سرانه پزشکی تاکید 
کرد و گفت: برای رسیدن به شاخص های بین المللی در سرانه پزشک باید خیزی برای 
جذب پزشک داشته باشیم. همچنین از جهتی هم امکانات و ظرفیت های این کار را 
داریم. طبق آمار در گذشته تعداد تخت های بیمارستانی 6۸ هزار عدد و اکنون به ۱70 
هزار عدد رسیده است. بنابراین طی 5 سال آینده افزایش سالیانه حداقل 3000 نفری 
جذب دانشجوی پزشکی را خواهیم داشت. در حال حاضر سه درصد داوطلبین رشته های 
پزشکی جذب دانشگاه ها می شوند، در صورتی که استعدادهای باال حداقل ۱5 درصد 

متقاضیان را تشکیل می دهند.
دکتر عاملی گفت: مقام معظم رهبری در حکم ۲3 آبان ماه و پیوست حکم شورای 
عالی تاکید محوری شان، تحول در شورای عالی انقالب فرهنگی است. بدین معنا باید یک 
شورای عالی انقالب فرهنگی جدیدی در چهل واره دوم انقالب اسالمی شکل بگیرد؛ 
بنابراین برای دستیابی به این منظور در جلسه ۸4۸ ، کارگروه تحول در شورای عالی 
انقالب فرهنگی مصوب شد که در هفته گذشته دو جلسه کاری برگزار شد و دستوری 

در زمینه کار قرارگاهی در این جلسه ارایه دادند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: در متن و پیوست حکم رهبری 
معظم آمده است که »آرایش قرارگاهی داشتن شورای عالی انقالب فرهنگی موضوعیت 
دارد. اتاق فرمان فرهنگ کشور با الزامات کار قرارگاهی باید شکل گیرد.« تاکید بر کار 
قرارگاهی بدین لحاظ است که دشمن به فرهنگ کشور، تهاجمات گسترده ای کرده است 
و مشکالت و آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، انحرافات اجتماعی با الگو برداری از سبک 
زندگی غربی و فضای سینمائی و هالیوودی غرب بوجود آمده است. لذا شورای عالی انقالب 
فرهنگی موظف است تا اقداماتی در زمینه صیانت از فرهنگ، تامین سالمت و تعالی جامعه 
داشته باشد. با این رویکرد اعضای شورای عالی در جلسه ۸49 تاکید بر تغییر و تحول 
نگرشی به مسائل فرهنگی جامعه داشتند. شورای عالی انقالب فرهنگی باید عملکرد و 
فعالیت هایش با رویکرد تحول آفرینی و نوآوری معطوف به نیازهای اساسی جامعه باشد.
وی تاکید کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی با نگاه احترام به نیازها اساسی جامعه 
و تمرکر و توجه به مسائل جامعه و تقویت و تامین آسایش و آرامش، احساس امنیت 
اجتماعی، تقویت امید به آینده، اعتماد ملی و مزاحمت هایی که دشمنان مردم شریف ایران 
از مسیرهای فاجعه آمیز مختلف دنبال می کنند، بر ضرورت کار قرارگاهی در حوزه فرهنگ 
و البته تقویت حوزه دانش و کار تخصصی تاکید کرد. در نگاه تحولی، تحول ساختاری 
هم مورد توجه بود. ساختارهای زائدی در شورای عالی وجود دارد که بعد از گذشت 40 
سال از انقالب اسالمی باید بازنگری و ادغام شوند. همچنین شوراهای تخصصی ۱۲ 

گانه شورای عالی انقالب فرهنگی نیازمند باز طراحی است.  

کشف یک کیلو تریاک در متروی پایتخت 
رئیس پلیس متروی پایتخت از کشف بیش از یک کیلو تریاک در ایستگاه 

راه آهن در خط 3 متروی تهران، خبر داد.
سرهنگ سعید عطاالهی درباره جزییات این عملیات گفت: در راستای اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، واحدهای نامحسوس پلیس مترو فعال بودند که به 
یک مرد جوان با فالسک در دست مشکوک شدند. مأموران پس از شک کردن 

به مرد جوان تحقیقات ابتدایی خود را آغاز کردند. 
وی ادامه داد: ماموران پلیس مترو  به دلیل حساسیت موضوع به بررسی 
بیشتری پرداختند و از فالکس چای او یک کیلو و ۱6 گرم تریاک کشف کردند. 
ماموران پلیس پس از کشف این مقدار تریاک متوجه شدند که متهم فروشنده 
مواد مخدر است و ماموران پلیس پایتخت پس از دریافت این اطالعات وی را 

بازداشت کردند.
رئیس پلیس متروی پایتخت اظهار کرد: متهم ۲۲ ساله و دارای سابقه است. 
او پس از انتقال به مقر پلیس در بازجویی ها به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر 

بین جوانان در مرکز تهران اعتراف کرد. 
عطاالهی با بیان اینکه متهم از شهری از جنوب شرقی کشور برای خرید 
و فروش مواد مخدر به تهران مراجعه کرده است، گفت: پرونده متهم برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری منتشر کننده تصاویر خصوصی 
خانم جوان در اینستاگرام

رییس پلیس فتای پایتخت از دستگیری فردی که برای یکی از بستگان 
خود در اینستاگرام صفحه جعلی ایجاد و تصاویر خصوصی وی را منتشر کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، در این باره اظهار کرد: چندی پیش خانم 
جوانی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد که فرد ناشناسی تصاویر خصوصی او را 
در فضای مجازی منتشر کرده است و این اقدام موجب بر هم زدن آرامش او و 

خانواده اش و همچنین هتک حیثیت او شده است. 
وی ادامه داد: این خانم جوان همچنین اظهار کرد که مدتی قبل نیز شخصی 
ناشناس با عناوین مختلف در فضای مجازی برای او مزاحمت ایجاد کرده و او 
را تهدید می کرده که تصاویر خصوصی اش را در فضای مجازی پخش می کند. 
این خانم گفت که اهمیتی به حرف های شخص ناشناس نداده تا اینکه متوجه 
شده تعدادی صفحه جعلی با نام و شماره او در اینستاگرام ایجاد شده و عکس 

های خصوصی او منتشر شده است. 
وی اظهار کرد: در همین راستا افسران پلیس فتا با استفاده از روش های 
کارشناسان  کردند.  شناسایی  مجازی  فضای  در  را  مجرم  ردپای  فنی  و  علمی 
پلیس با استفاده از تجارب سایبری و تحقیقات گسترده در فضای مجازی ضمن 
به دست آوردن اطالعات هویتی متهم و هماهنگی با مقام قضائی مجرم را که 
از بستگان شاکی بود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه 

ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.
به گفته گودرزی، متهم پس از حضور در پلیس فتای تهران بزرگ از موضوع 
اظهار بی اطالعی می کرد؛ اما پس از رو به رو شدن با شاکی به جرم خود اعتراف 
کرده است. او اعالم کرده که به دلیل اختالفاتی که با شاکی داشته برای تالفی 

و انتقام از وی دست به این اقدام زده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱00y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱00y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲0 و R۱5 و R۱0 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱00Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،760 دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

رئیس دستگاه قضا از قضات خواست 
وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد 
که  کسانی  تا  دهند  قرار  ارزیابی  و  پایش 
همچون  قانونی  ارفاقات  از  استفاده  امکان 
آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در 
زندان نمانند و تا جاییکه امکان دارد حکم 

زندان و حبس داده نشود.
مرکز  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
م  سال ال حجت ا  ، ییه قضا ه  قو نه  سا ر
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای روز 
دادگاه های  مجتمع  در  گذشته)چهارشنبه( 
و  یافت  حضور  تهران  استان  تجدیدنظر 
در نشستی با قضات این دادگاه ها گفت: از 
ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز 
خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل 
قضایی گذاشته و همه باید تالش کنیم به 
انقالب  یک نظام قضایی در تراز گام دوم 

اسالمی دست یابیم.
وی تأکید کرد: گرچه تقریبًا کل عمر 
کاری خود را در دستگاه قضایی گذرانده، اما 
ابعاد و زوایای  با  هنوز برای آشنایی بیشتر 
مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات 

دلسوزان و خیرخواهان دارد.
همین  در  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
ریاست  که  جاری  سال  تیر  ز  ا ستا  را
در  کنون  تا  گرفتم  عهده  بر  را  عدلیه 
مختلف  بخش های  همکاران  با  توان  حد 
جامعه  اقشار مختلف  و  نخبگان  و  قضایی 
رئیس  معاونان   ، قوا سران  همچنین  و 
جمهور، 6 وزیر، هیئت رئیسه و اعضای 9 
کمیسیون و فراکسیون مجلس و همچنین 
حقوقی،  و  قضایی  حوزه های  کارشناسان 
کانون وکال، کانون کارشناسان دادگستری، 
چهره های  اصناف،  اتاق  و  بازرگانی  اتاق 
سیاسی، اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی 

را برگزار کرده ام.
با  محسنی اژه ای افزود: این جلسات 
اهداف مشخص و به صورت کاربردی برای 
رسیدن به فهم مشترک درباره مشکالت و 
راهکارهای آن ها و استفاده از ظرفیت های 
موجود در کشور برای حل مشکالت مردم 

به ویژه در حوزه قضایی بوده است.
نشست  این  در  قضاییه  قوه  رئیس 
شعبه   ۱۱5 تهران  در  ینکه  ا با  گفت: 
لحاظ  به  ولی  داریم،  مصوب  تجدیدنظر 

کمبود قاضی فعاًل فقط ۸۲ شعبه تجدیدنظر 
فعال است.

از  اساس  همین  بر  اژه ای  محسنی 
و  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت خواست 
که با افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز 
دادگاه های تجدید نظر، در حد مقدورات تعداد 
شعب این دادگاه ها را افزایش دهند تا روند 

رسیدگی به کار مردم تسریع شود.
وی گفت: امر قضایی سنگین است و 
در حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای 
کارمندان و قضات تعریف شده و متاسفانه 
محدودیت هایی برای بکارگیری و استخدام 
وجود دارد که باید با یک برنامه ریزی دقیق 
از  مجلس  و  دولت  کمک  با  و  مدبرانه  و 
کارگیری  به  با  یا  و  کار کاسته شود  حجم 
به  بهتری  خدمات  کارمند  و  قاضی  بیشتر 

مردم داده شود.
باید  کرد:  تاکید  ای  اژه  محسنی 
کیفیت  تا  کنیم  کم  را  قضات  کار  حجم 

کار باالتر رود.
به  ه  ر شا ا با  ییه  قضا قوه  رئیس 
گالیه های کارکنان دستگاه قضا نسبت به 
مشکالتی که دارند، متذکر شد که در همه 
نشست ها با دولت و مجلس این مساله مورد 
توجه و تاکید بوده و دنبال شده و می شود.

وی بر لزوم مراقبت نسبت به هواهای 
شیطان  و  شیطان  وسوسه های  و  نفسانی 
صفتان نیز تأکید کرد و گفت: در مراودات و 
رفت و آمدها باید از مواضع تهمت اجتناب 

کرد و مراقب وسوسه خناسان بود.
انسان  گاهی  افزود:  اژه ای  محسنی 
شیطان  وسوسه  و  نفسانی  هواهای  اثر  بر 
برای  هم  گاهی  اما  می کند،  پیدا  لغزش 
انسان برنامه ریزی و نقشه طراحی می کنند 

و دام بر سر راهش می گذارند که باید بیشتر 
مراقب بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه روز سه 
شنبه گذشته گزارشی از تخلف یک قاضی 
دادم،  قرار  مطالعه  مورد  را  شده  بازداشت 
گفت: بعد از خواندن این گزارش بالفاصله 
با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی 
و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آنهارا به 
دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی 
و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی 
باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود 

داشته است یا خیر.
وی تاکید کرد: باید جلوی لغزش را از 
مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط 

کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
نقص  موضوع  به  قضاییه  قوه  رئیس 
پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر نیز اشاره 
کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در 
رسیدگی به پرونده ها، گفت: نباید اجازه داد 
یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و 
معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن 

را عودت دهیم.
کم  محا ت  قضا به  ب  خطا وی 
می آید،  پرونده ای  وقتی  افزود:  تجدیدنظر 
همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید 
و اگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا 
اگر نیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر 

انجام شود.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص 
گفت:  تجدیدنظر،  محاکم  در  احکام  برخی 
باید  باشد؛  جرم  با  متناسب  باید  مجازات 
و  مستند  صورت  به  حکم  مختلف  جهات 
مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول 

باشد که منجر به شبهه نشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: قضات باید 

وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد 
که  کسانی  تا  دهند  قرار  ارزیابی  و  پایش 
همچون  قانونی  ارفاقات  از  استفاده  امکان 
دلیل  بی  دارند،  مرخصی  و  آزادی مشروط 
دارد  امکان  که  تاجایی  و  نمانند  زندان  در 

حکم زندان و حبس داده نشود.
وی در عین حال گفت: به طور مثال 
اگر کسی به ۱0 سال حبس محکوم شده، 
چرا به طور ناگهانی مدت حبس او به یک 
البته گاهی یک رأی  سال تبدیل می شود؛ 
مشخص  آن  تکلیف  که  می شود  نقض 
مستند  حکم  جهات  همه  باید  ولی  است، 

و مستدل باشد.
اظهاراتش  در  که  قضائیه  قوه  رئیس 
قضات  تا  می گوید  کوتاه سخن  کرد  تاکید 
مردم  کار  به  و  مستقر  شعبات  در  زودتر 
هم  و  دیدار  پایان  از  پس  کنند،  رسیدگی 
مراجعان  از  تعدادی  با  قضات،  با  اندیشی 
به مجتمع قضایی غدیر به صورت چهره به 
چهره گفت وگو کرد و در جریان مسائل و 

مشکالت ان ها قرار گرفت.
تقریبا  گذشته،  نیم  و  سال  دو  طی 
مسن  و  معوقه  پرونده  هزار   ۲00 باالی 
سنواتی در دادگستری استان تهران تعیین 

تکلیف شده اند
از سخنان رئیس دستگاه قضا،  پیش 
کل  رئیس  مهذب  حشمتی  جواد  محمد 
دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش 
به مجموعه  پرونده ها  ۱۸ درصدی ورودی 
دادگستری استان تهران گفت: طی دو سال 
و نیم گذشته، تقریبا باالی ۲00 هزار پرونده 
معوقه و مسن سنواتی در دادگستری استان 

تهران تعیین تکلیف شده اند.
مجتمع  فعال  شعب  به  اشاره  با  وی 
دادگاه های تجدیدنظر استان تهران گفت: 
این  از  یک  هر  به  پرونده  ورودی  میزان 
است  متعارف  مقدار  از  بیش  ماه  در  شعب 
تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه  قضات  و 
بسیار  کار  پرونده ها  باالی  تراکم  دلیل  به 

سختی دارند.
حشمتی مهذب با بیان اینکه حدود ۱5 
درصد از آراء بدوی در دادگاه های تجدیدنظر 
در  گفت:  می شوند،  نقض  تهران  استان 
دادگستری استان تهران ۱0 قاضی را برای 

موضوع اتقان آراء اختصاص داده ایم.

رئیس قوه قضاییه:

قضات تا جای ممکن حکم زندان ندهند
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یک کارشناس حوزه کار 
منطقه ای  مزد  اینکه  بیان  با 
مزد  از  فراتر  توافقی  مزد  و 
حداقلی است و نمی توان آنها را جایگزین 
به  نسبت  کرد  کارگران  مزد  حداقل 
عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت 
گسترده از روستاها به شهرها هشدار داد.

حمید حاج اسماعیلی، درباره طرح 
تعدادی از نمایندگان مجلس برای تعیین 
دستمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده 
4۱ قانون کار، ابراز عقیده کرد و گفت: 
این طرح دارای اشکال است چون غیر 
سراسری  به صورت  هزینه ها  اینکه  از 
در همه کشور باال است نباید فکر کنیم 
که در روستاها می شود با دستمزدهای 

پایین تر یک زندگی را اداره کرد.
با  اینکه دوره زندگی  با بیان  وی 
ارقام و اعدادی مثل 500 هزار تومان 
داد: در عین  ادامه  دیگر گذشته است، 
اینکه ما موافق اصالح قانون کار هستیم 
نه با این دیدگاه و رویکردی که مجلس 
و دولت دنبال می کنند ولی همین مقدار 
قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم که 
اکنون در اختیار داریم چون اگر همین 
خواسته های  تامین  نبود  هم  قانون 
کارگران به صورت حداقلی و پیگیری 
مطالبات کارگران در کشور با مشکالت 

جدی روبرو می شد.

بیان  با  کار  حوزه  کارشناس  این 
توافقی  مزد  و  منطقه ای  مزد  اینکه 
از مزد حداقلی است و نمی توان  فراتر 
این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست 
اشتباهی  مانورهای  اینها  کرد:  تصریح 
است که در خصوص دستمزد در حال 
اصالحی  گونه  هر  است.  گیری  شکل 
برای  را  کار  قانون  حداقل های  که 

تاثیر  تحت  کشور  در  کارگران  حقوق 
استفاده  برای سوء  قرار بدهد و محلی 
افراد سودجو باشد به ضرر کشور، منافع 

ملی و کارگران خواهد بود.
طرحی  اسماعیلی،  حاج  گفته  به 
که در مجلس برای الحاق یک تبصره 
انجام  قانون کار در دست  به ماده 4۱ 
است به زیان نیروی کار است و اینکه 

عده ای درصدد هستند برای روستاها مزد 
توافقی در نظر گرفته شود کار شایسته 
برای  و درستی نیست و عواقب منفی 

کشور به دنبال دارد.
اقدامات  با چنین  تاکید کرد:  وی 
مهاجرت  گسترش  زمینه  طرح هایی  و 
و کالن شهرها  به شهرها  روستاها  از 
در کوتاه ترین زمان به وجود خواهد آمد.

بسیجی  شاهد  الحسنه  قرض  صندوق  عمومی  روابط  کارشناس 
امور  و  بنیاد شهید  نمونه 

ایثارگران شد
به گزارش  روابط عمومی 
شاهد،  الحسنه  قرض  صندوق 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
بسیج همایش سراسری پیروان 
بسیج  مقاومت  مرکز  والیت 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
علی  پاسدار  دریادار  حضور  با 
فدوی جانشین فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، سرهنگ پاسدار فریبرز خزایی فرمانده مرکز مقاومت بسیج 
و جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز سه شنبه ۲ آذرماه در سالن 

خلیج فارس موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این همایش سردار فدوی با بیان اینکه بسیج و بسیجی همواره در خدمت 
انقالب اسالمی بوده ، گفت: بسیجیان عزیز برای حفاظت از انقالب اسالمی از بذل 
از ۱00 هزار شهید بسیجی نشانه  نیز کوتاهی نکرده اند و تقدیم بیش  جان خود 

قوی و محکم این موضوع است.
در  و  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  افزود:  پاسداران  سپاه  فرمانده کل  جانشین 
دوران دفاع مقدس اتحاد بسیار عظیمی از کشورهای جهان علیه کشورمان شکل 
گرفت که تا همین امروز نیز پابرجاست، اما اعتقاد عظیمی که در بین مردم کشور 
ما وجود دارد جلوی این دشمنان را سد کرده است. امروز نیز این اتحاد و جنگ در 
حوزه های مختلفی وجود دارد و بسیج در هرکدام از این عرصه ها که وارد شد این 

مشکالت برطرف شده است.
فدوی تأکید کرد: در هفته بسیج قرار داریم اما تمام روزهای سال متعلق به 
بسیجیان است و این عزیزان همواره در هرجایی که نیاز باشد در آن حضور دارند.

سرهنگ فریبرز خزایی فرمانده مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیز با تبریک هفته بسیج گفت: بسیجیان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز همانند 
تمام کارکنان بنیاد در مسیر خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تالش 
می کنند و فرهنگ تالش، فداکاری و گذشت همواره شکل دهنده مسیر آنان است.

بنیاد شهید و  اقدامات مهمی که توسط مجموعه بسیج  از  افزود: یکی  وی 
امور ایثارگران پیگیری و اجرا می شود اعالم کارمند تراز انقالب اسالمی است که 

امسال دومین مرحله آن نیز انجام شد.
بخش پایانی همایش سراسری پیروان والیت تقدیر از بسیجیان نمونه مرکز 
مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران بود که حامد شکرزاده وطنی کارشناس 
روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد و عضو شورای پایگاه  مقاومت بسیج 

شهید مازندرانی نیز به عنوان بسیجی نمونه مورد تجلیل قرار گرفت.
گفتنی است در این همایش بسیجیان پایگاه  مقاومت بسیج شهید مازندرانی 

صندوق قرض الحسنه شاهد حضور چشمگیری داشتند.

باشگاه  رفاه  راه  طرح  دوازدهم  و  یازدهم  دوره های  قرعه کشی 
مشتریان بانک رفاه کارگران برگزار شد

بط  ا رو د  یجا ا ستای  ا ر در 
اعضای  بهره مندی  و  بلندمدت 
باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران 
باشگاه،  در  عضویت  مزایای  از 
مراسم قرعه کشی دوره های یازدهم 
باشگاه  رفاه  “راه  طرح  دوازدهم  و 

مشتریان” برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، طرح “راه رفاه” ویژه 
مشتریانی است که عضو باشگاه این 
بر اساس  بانک هستند و هر ماهه 
قرعه کشی از جوایز مربوطه برخوردار 

خواهند شد.
در  گزارش،  این  اساس  بر 

هر دوره از قرعه کشی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان، اعضای باشگاه می توانند با 
انجام فعالیت های باشگاهی همچون عضویت، تکمیل پروفایل، دعوت از دوستان 
انتقال وجه حساب  و تراکنش های دارای امتیاز نظیر پرداخت قبض، خرید شارژ، 
به حساب و کارت به کارت و …. از درگاه های مختلف بانک رفاه کارگران در 

قرعه کشی شرکت کرده و از شانس برنده شدن جوایز بهره مند شوند.
این گزارش می افزاید، “کمک هزینه خرید لوازم منزل”، “کمک هزینه سفر”، 
“کمک هزینه خرید لوازم ورزشی” و “کمک هزینه چکاپ پزشکی” جوایز قرعه کشی 

طرح راه رفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران را تشکیل می دهد.
در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان  است،  ذکر  به  الزم 
خصوص باشگاه مشتریان و نحوه عضویت در آن، به سایت باشگاه مشتریان به 
نشانی ir.https://club.rb۲4 مراجعه کنند. همچنین مدل امتیازی طرح راه رفاه 
باشگاه مشتریان در منوی “طرح های بانک” در سایت بانک رفاه کارگران به نشانی 

https://www.refah-bank.ir قابل مشاهده است.

در مراسم قدردانی از آقای دکتر فرزین عنوان شد: 
بانک کارآفرین در مسیر نوآوری و پیشرفت قرار گرفته است

مراسم قدردانی از آقای دکتر محمدرضا فرزین با حضور اعضاء هیات مدیره، 
سهامداران عمده، مدیران و معاونین بانک و همچنین روسای شعب بانک  برگزار شد.
به گزارش درآمد نیوزبه نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، آقای محمدرضا 
تر  دک ازآقای  قدردانی  مراسم  در  کارآفرین  بانک  مدیره  هیات  رییس  خرسندی 
محمدرضا فرزین گفت: بنیاد هستی بر آمدن و رفتن است، اما آنچه  از این آمدن 

ها و رفتن ها باقی می ماند تنها عملکردها و خاطرات است.
وی ادامه داد: بانک کارآفرین۲۲ سال پیش تاسیس شد و تا کنون بعنوان 
بانکی خوش نام شناخته شده است، بانکی که در تمام دوران خود از مدیران خوشفکر 
،خوشنام و فرهیخته بهره برده است.بانک کارآفرین اگر چه در تعداد شعب همانند 
بسیاری از بانکها نیست اما در میزان سرمایه با توجه به افزایش سرمایه ای که 

اخیرا اتفاق افتاده در شبکه بانکی جایگاه مناسبی دارد.
آقای خرسندی با بیان این که شرایط بانک موجب شده تا کار کردن در بانک 
کارآفرین موجب افتخار باشد، افزود: دکتر فرزین فرد بسیار شناخته شده  و با سوابق 
درخشان هستند، وی با توجه به این که زمانی رییس هیات مدیره بانک کارآفرین 
بودند شناخت بسیار خوبی از بانک داشتند و در زمان مدیریت شان در بانک توانستند 
کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارند.رییس هیات مدیره بانک کارآفرین گفت: 
آقای دکتر  فرزین از ابتدای حضورش در بانک معتقد بود که بانک باید بزرگ شود 
و بر همین اعتقاد نیز کار بزرگی انجام شد و در دوران مدیریت اش توانست  با 
متقاعد کردن سهامداران سرمایه اولیه بانک را بعد از سالها،  از ۸٫5 هزار میلیارد 
تومان به 39٫5 هزار میلیارد تومان  برساند . کار بسیار ارزشمند و سختی که  موجب 

شد تا بانک در اشل بانکهای بزرگ بخش خصوصی قرار گیرد.
وی همچنین انجام برند بوک را از دیگر اتفاقات  انجام شده در مدیریت  وی 
در  بانک خواند و تاکید کرد: آقای دکتر فرزین با برنامه به بانک آمد و این امر 
موجب شد تا بانک به  موفقیت های زیادی  برسد و قطعا اثرات فعالیت های مثبت 

ایشان تا سالها باقی خواهد ماند.
آقای فرزین ، مدیری منطقی فارغ از نگاه های خاص

در ادامه  این مراسم آقای دکتر روستا از سهامداران بانک نیز ضمن تقدیر 
از زحمات آقای دکتر فرزین در زمان مدیریت شان در بانک کارآفرین  گفت: من 
عادت ندارم امری را بدون ادله موثق تائید و یا تکذیب  کنم  اما با توجه به شناختم 
از دکتر فرزین از دوران هیات علمی دانشگاه و بعد از آن  زمانی که  در کنار ایشان 
به عنوان نماینده بخش دولیت و خصوصی در بانک همکار بودیم وی را فردی 
منطقی و فارغ از نگاه های خاص  دیدیم که با منطق  با موضوعات برخورد می 
کند و همیشه جانب منطق و عقل را داشت. وی با بیان این که ای کاش مراسم 
قدردانی از دکتر فرزین در روز برگزاری مجمع عمومی انجام می شد که با استناد 
به  آمارها و ارقام  ارائه شده به خوبی عملکرد ایشان را بر می شمردیم، افزود:  به 
خوبی می دانم که پست های باالتری در دولت  پیشنهاد شده بود که ایشان قبول 
از دست دادن  اما باالخره حضورشان در  بانک  ملی قطعی شد هر چند  نکردند 
ایشان برای بانک قابل تامل است، اما از بعد وطن پرستی  برای بانک ملی خوشحال 

هستم که مدیر الیقی را در راس خود می بیند.
وی با  ابراز امیدواری  از ادامه موفقیت های حاصل شده برای بانک  گفت: 
امیدوارم  مدیرعامل جدید نیز راه طی شده را ادامه دهد و در سالهای آتی شاهد 
موفقیت های بیشتر بانک باشیم. چرا که کشور با مشکالت شدید اقتصادی مواجه 
است  و با توجه به رقبای جدیدی که برای بانکها ایجاد شده است، نظام بانکی در 

آینده با چالش های جدیدی مواجه خواهد بود .

معاون بین الملل شرکت ملی نفت:
سالی 5 میلیارد دالر گاز می سوزانیم!

در حال حاضر تقریبا ۱۸ میلیارد متر مکعب و معادل دو فاز پارس جنوبی 
در مشعل ها سوزانده می شود.

در یک صد سال گذشته، افزایش استفاده از سوخت  های فسیلی در صنایع 
مختلف اعم از پاالیشگاهی، پتروشیمی، مجتمع  های صنعتی و ... برای دست-

یابی به تولید بیش تر، ازدیاد آالینده  های مختلف در جهان را موجب شده  و 
نگرانی  های محیط زیستی، هزینه  های مختلف اقتصادی و هزینه سالمت به 
بشر تحمیل کرده است که در این بین یکی از مهم  ترین منابع آلودگی محیط 

زیست، گازهای فلر است.
ساالنه بالغ بر ۱50 میلیارد متر مکعب گاز در جهان سوزانده و به مواد 
آالینده تبدیل می شود که مطابق آمار بانک جهانی این رقم معادل یک سوم 
مصرف گاز کل اروپا است، از کل حجم گازهای آالینده 75 درصد آن متعلق 

به ۱0 کشور است که ایران رتبه سوم جهانی و رتبه اول خاورمیانه را دارد.
اکنون در ایران روزانه حداقل 30 میلیون متر مکعب گاز  بدون هیچ 
استفاده ای در مشعل ها سوزانده می شود که معادل مصرف یک روز گاز ترکیه 
است که اگر ارزش آن را به قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان محاسبه کنیم 
در واقع روزی 5 میلیون و ۲00 هزار دالر گاز در ایران سوزانده می شود و اگر 
هزینه غیرمستقیم را هم که بابت آالیندگی که دارند، حساب کنیم ساالنه ۱6 

میلیارد دالر هزینه در پی دارند.
البته در دولت قبل طرح هایی برای جمع آوری گازهای همراه نفت در 
دستور کار قرار گرفته بود و بنا بر این بود که تا ۱40۱، 90 درصد آن محقق 
شود، به هر روی آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد جدای مباحث زیست 
محیطی و ذخیره سرمایه به جای هدر دادن آن، جلوگیری از سوزانده شدن 
این ثروت می تواند بخشی از نیاز گازی کشور را که در حال تبدیل شدن به 

چالشی نگران کننده است، پوشش دهد.
در همین ارتباط مهران امیرمعینی اظهار کرد: اگرچه منابع عظیمی از گاز 
همراه نفت فلز می شود اما چون پراکندگی زیاد است سرمایه گذاری توجیه پذیر 
نیست بنابراین باید به صورت هزینه- فایده اجتماعی به آن نگاه کنیم تا توجیه 

اقتصادی هم پیدا کند. 
به گفته وی؛ با توجه به بزرگ بودن رقم مورد نیاز برای سرمایه گذاری، 
بخش خصوصی چندان راغب نیست، چون طبق تحلیل هزینه- فایده، حتی 
اگر با قیمت پایین هم گاز را خریداری کنند، بازهم صرفه اقتصادی ندارد، 
بنابراین دولت و شرکت ملی نفت باید ورود کند، البته سرمایه گذاری هایی کرده 
اما کافی نبوده  است.معاون مدیر بین الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت 
اکنون تقریبا روزی 30 میلیون متر مکعب گاز فلر  اینکه  بیان  با  ملی نفت 
می شود، خاطرنشان کرد: در هر حال به خاطر پراکنده بودن چندان توجیهی 
ندارد مگر اینکه خود نفت سرمایه گذاری کند تا از عواید آن که فرصت کاهش 
آلودگی هوا است، برخوردار شویم.مرتضی بهروزی فر گفت: زمان استخراج نفت 
معموال مقادیری هم گاز استخراج می شود که قاعدتا باید جمع آوری شود، اما 
زمانی که حجم آن کم است و یا در حوزه دورافتاده قرار دارد و یا تکنولوژی 

در دسترس نیست چاره ای جز سوزاندن نیست.
وی افزود: تا سال ۲0۱9 ایران بعد از روسیه و عراق  سومین کشور از 
نظر حجم گازهای همراه است، هرچند در چند دهه گذشته برنامه هایی برای 
جمع آوری گازها در دستور کار بوده اما موضوع این است که نیاز به سرمایه 

و تکنولوژی دارد، البته به خاطر تحریم ها هم در اولویت قرار نگرفته است. 
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در حال حاضر تقریبا ۱۸ میلیارد 

متر مکعب و معادل دو فاز پارس جنوبی در مشعل ها سوزانده می شود.
وی با اشاره به مزیت های جمع آوری و نسوزاندن این گازها خاطرنشان 
کرد: یک مزیت اصلی مسئله زیست محیطی است چون این حجم عظیم از گاز 
که سوزانده می شود، تصفیه نشده و ترش است و عمال گوگرد آن هم جدا نشده 
بنابراین محیط زیست را آلوده می کند و ضمن اینکه سرمایه عظیمی است که 
سوزانده می شود.بهروزی فر تصریح کرد: اگر از سوزاندن فلرها جلوگیری می شد 
بخشی از مشکل امروز کشور بابت کمبود گاز قابل حل شدن بود و یا اینکه اگر 
صادر می شد حجم قابل توجهی ارز وارد کشور می شد و یا اینکه می توانست 
در پتروشیمی و نیروگاه استفاده شود اما اکنون هم به لحاظ محیط زیست و 

هم عدم النفع ارزی ضرر کرده ایم.
وی بیان داشت: در اوضاعی که گاز گران است و اروپا با چالش کمبود 
انرژی مواجه است در صورت ذخیره سازی این انرژی می توانستیم سود کالنی 
را حاصل کنیم. یعنی اگر هر متر مکعب گاز 400 دالر هم محاسبه شود معادل 
4 تا 6 میلیارد دالر خسارت ساالنه آن است و اگر مباحث زیست محیطی را 

هم در نظر بگیریم میزان خسارت افزایش خواهد یافت.
این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: در هر حال ما مشکل سرمایه داریم 
و مخصوصا وقتی احجام آن کم است بسیار پرهزینه است و از سوی دیگر 
تکنولوژی نداریم، جمع آوری، پاالیش و انتقال آن نیاز به تکنولوژی دارد، در 
دنیا راهکارهایی برای احجام کوچک در نظر گرفته اند، حتی نیروگاه کوچک 
احداث کرده و برق تولیدی را صادر می کنند، در کشور ما نیز برنامه هایی بررای 
صفر کردن فلرها در نظر گرفته شده که انتظار می رود تاحدی از مشکالت 

این حوزه را کاهش دهد.
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کارشناس حوزه کار: مزد توافقی به زیان نیروی کار است
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زیر نظر: محمد امامی

آزادسازی ذخایر نفت جهانی، قطره ای 
در اقیانوس

بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد آزادسازی هماهنگ ذخایر 
نفت نفتی از سوی آمریکا و متحدانش کمتر از میزانی بوده که بازار روی 

آن حساب کرده بود و مانند قطره ای در اقیانوس است.
به گزارش دنیای جوانان، تحلیلگران گلدمن ساکس اعالم کردند آمریکا 
از  تا ۸0 میلیون بشکه نفت  و متحدانش ممکن است مجموعا حدود 70 
ذخایر آزاد کنند که کمتر از بیش از ۱00 میلیون بشکه نفت است که بازار 
روی آن حساب کرده بود. ماهیت سواپ نفتی که از ذخایر برداشت می شود 
افزایش اندک به میزان 40 میلیون بشکه در عرضه نفت در سالهای ۲0۲۲ 

و ۲0۲3 را نشان می دهد.
این بانک در یادداشتی با عنوان »قطره ای در اقیانوس« نوشت: در 
مدل قیمت گذاری ما، چنین برداشتی کمتر از دو دالر در هر بشکه ارزش 
خواهد شد و کمتر از هشت دالر در هر بشکه ریزش قیمت نفت است که 

از اواخر اکتبر اتفاق افتاده است.
قیمت جهانی نفت روز سه شنبه پس از این که اقدام آمریکا و کشورهای 
مصرف کننده نفت دیگر برای آزادسازی نفت از ذخایر نفت استراتژیک و پایین 
بردن قیمتها، ضعیفتر از انتظارات از آب درآمد، به باالترین حد یک هفته اخیر 
صعود کرد و در معامالت روز چهارشنبه رشد قیمت روز گذشته را حفظ کرد.

طبق گزارش گلدمن ساکس، قیمت نفت برنت آسیب دیدن تقاضای 
جهانی برای نفت به میزان ۱.5 میلیون بشکه در روز در سه ماه آینده تحت 

تاثیر موج جدید شیوع کووید ۱9 در اروپا و چین را حساب کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، در گزارش گلدمن ساکس آمده است: اگرچه 
از  دو دالر  متعدد  دولتهای  توسط  استراتژیک  از ذخایر  برداشت هماهنگ 
پیش بینی قیمت نفت برنت پایان سال این بانک کم می کند اما انتظار 
می رود عدم پیشرفت مذاکرات با ایران، ریسکهای مذکور را جبران کند. 
بعالوه اوپک ممکن است تصمیم بگیرد افزایش تولیدش را برای جبران تاثیر 
آزادسازی نفت از ذخایر کشورهای متعدد متوقف کند و چنین اقدامی را در 
راستای احتیاط در برابر ریسکهای کووید ۱9 برای تقاضای نفتی توجیه کند.
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دبیر انجمن قطعه سازان ایران:
واردات محدود خودرو تاثیری در تنظیم بازار 

نخواهد داشت
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی ایران اظهار داشت: متاسفانه طرح واردات 
خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات تقلبی خواهد شد. به 
دلیل رانت و اختالف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت 
حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ 

انجام و در قبال آن خودرو وارد کنند.
در  واردات خودرو  مورد وصعیت صادرات قطعه و طرح  در  بیگلو  مازیار 
قبال صادرات خودرو و قطعات اظهار کرد: صادرات قطعه از طریق مستقیم و 
غیرمستقیم در حال انجام است البته محدود بوده و رقم باالیی ندارد. چراکه 
بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می شوند دیگر در سطح جهانی تولید 
ندارند. معضالت تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. 
رقم صادراتی قطعه ما االن حدود 500 میلیون دالر است که رقم قابل توجهی 

نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد.
وی افزود: قطعات صادراتی هم اقالمی هستند که مصارف عمومی روی 
خودروها دارد که از این میان می توان به ریخته گری خام، رادیاتورها، تزیینات 
بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما 
بسیار بیشتر شود اما همه مشکالتی برای قطعه سازی به علت کمبود نقدینگی 
به وجود آمد، عمال پروژه های توسعه ای قطعه سازان برای صادرات را متوقف 

کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم.
بیگلو در ادامه خاطرنشان کرد: عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، 
کشورهای حوزه CIS و هم سود است. با این حال ناچار هستیم صادرات خود 
تا آن کشورها  اروپایی به مقاصد ترکیه و دبی صادر کنیم  را به کشورهای 
مشمول تحریم ها نشوند. بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد 
ترکیه یا دبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه 

و ایتالیا هستند.
وی اضافه کرد: متاسفانه با طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و 

قطعات، باعث صادرات اقالم تقلبی خواهد شد. به دلیل رانت و اختالف قیمت 
این سمت حرکت خواهیم کرد که  به  بازار،  خودروی وارداتی و قیمت آن در 
یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال 
آن خودرو وارد کنند. مرقون به صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و 
خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه 
بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند. یعنی صادرات قطعه افزایش 

می یابد اما این صادرات واقعی نیست.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی ایران گفت: به نظر اشکاالت فنی زیادی 
به این طرح وارد است. عنوان کردند که همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند 
واردکننده خودرو باشند، حتی در رسانه ها اعالم کردند که شرط خدمات پس از 
فروش هم حذف می شود. این فاجعه است؛ یعنی خودرویی می تواند وارد شود 

که خدمات پس از فروش آن بر عهده کسی نیست.
سال  در  شاید  داریم  که  قطعاتی  و  خودرو  صادرات  میزان  با  افزود:  وی 
نتوانیم بیش از ۱000 یا ۲000 خودرو وارد کنیم که این رقم تاثیری در تنظیم 
بازار نخواهد داشت. عالوه بر این همان میزان 0.5 میلیارد دالری که صادرات 
قطعه انجام می شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از 
آن برای واردات دارو یا کاالهای اساسی استفاده می کرد، با این شرایط عمال 
ما نیم میلیارد دالر را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده ایم. با کمبود ارزی که 

وجود دارد همین رقم هم می تواند تاثیرگذار باشد.
بیگلو با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: کاش این طرح 
همزمان با طرح آزادسازی قیمت خودرو انجام می شد که در ازای آن بتوانیم 
هم بازار داخل را مدیریت کنیم تا قشر کم درآمدتر بتوانند از خودروهای داخلی 

استفاده کند و هم خریدار خودروی خارجی منتفع شوند.
انجام  را  صادرات  کار  خود  که  داریم  قطعه سازانی  ما  کرد:  تصریح  وی 
می دهند، فرض کنیم که یک قطعه ساز به عنوان یک شخص حقیقی خودرو 
وارد کرد، ولی نمی تواند تضمین خدمات پس از فروش و تامین قطعات را دهد. 
ممکن است برخی از قطعه سازان در واردات خودرو ورود کنند اما سوال این است 
که چه اتفاقی برای خودرویی می افتد که خدمات پس از فروش ندارد و تامین 

قطعات برای آن انجام نمی شود.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو ادامه داد: نیت این طرح خیر بوده اما در 
عمل هیچ تاثیری روی حل مشکالت قطعه سازان نخواهد داشت. صادرات رشد 
پیدا می کند اما صادرات کاذب است. یعنی عمال قطعه سازان همان کاری که قبال 
انجام می دادند را باز انجام خواهند داد، مشکالت نقدینگی و مواد اولیه آنها حل 
نخواهد شد و کماکان قیمت گذاری دستوری خودرو گریبان قطعه سازان را خواهد 
گرفت. لذا تاثیر آنچنانی بر روند قطعه سازی نخواهد داشت. اگر هم قطعه سازی 
خودرو وارد کند عمال یک سود غیرعملیاتی و خارج از حوزه کسب و کار اصلی 

است. بنابراین قطعا مشکالت قطعه سازان را حل نخواهد کرد.

مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس 
کشور بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی 
تاکید کرد و گفت: ارتقای سالمت نظام 
اداری و فساد ستیزی از برنامه های مهم 
نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد 
اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط 

قرمزی نداریم.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
بیان  با  منظور«   »داود  مالیاتی،  امور 

نظام  مهم  برنامه های  از  یکی  اینکه 
مالیاتی، مبارزه فساد اداری و همچنین 
برخورد جدی با فرار مالیاتی است، گفت: 
با هدف ارتقای سالمت نظام اداری و 
حرکت به سمت نظام مالیاتی عادالنه 
باید  سازمان  مدیران  همه  منصفانه،  و 
اداری  فساد  با  قاطعانه  و  صدا  یک 

برخورد کنند.
وی تصریح کرد: واحدهای نظارتی 

امور مالیاتی کشور  و حراستی سازمان 
با هرگونه تخلف و فساد، برخورد  باید 
جدی کرده و مقتدرانه و هوشمندانه با 

این موضوع رو به رو شوند.
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
کشور بر ضرورت ارتقای تفکر و فرهنگ 
مودی مداری با رویکرد افزایش رضایت 
مالیاتی  تمکین  بهبود  مودیان،  مندی 
و  دولت  حقوق  از  همزمان  صیانت  و 

مودیان مالیاتی تاکید کرد.
منظور همچنین با اشاره به اینکه 
و  اداری  اخالق  سازمانی،  فرهنگ 
ارتقای  در  تخصص  و  دانش  سطح 
مودیان  رضایت  و  سازمان  کارآیی 
گفت:  است،  تاثیرگذار  بسیار  مالیاتی 
دانش  سمت  به  باید  لیاتی  ما نظام 
اخالق  و  گرایی  تخصص  محوری، 

مداری حرکت کند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی:

هیچ خط قرمزی در برخورد با مبارزه با فرار مالیاتی نداریم

عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس در واکنش به خبر اعطای وام 50 
سهامداران  به  تومانی  میلیون   ۱00 تا 
زیان دیده در بورس، گفت: این پیشنهاد 
چنین  تامین  و  دارد  زیادی  مالی  بار 
به  ارائه  برای  بودجه  قانون  در  منابعی 
است،  نشده  گرفته  نظر  در  سهامداران 
بنابراین این پیشنهاد، قابلیت اجرا ندارد.

در نخستین روزهای هفته جاری 
خبری در رسانه ها مبنی بر ارائه وام 50 تا 
۱00 میلیون تومانی به سهامداران خرد 
برای جبران ضرر و زیان آنها در بورس 
این خبر، »محمد  مطرح شد.بر اساس 
کمیسیون  رئیس  نایب  خدابخشی«، 
به  اشاره  با  بودجه و محاسبات  برنامه، 
بازار  در  خرد  سهامداران  زیان  و  ضرر 
سرمایه گفته بود: »پیشنهاد شده است 
به عنوان وثیقه  تابلو سهامی  ارزش  تا 
لحاظ و وام قرض الحسنه ای بین 50 
تا ۱00 میلیون تومان به آنها پرداخت 
پنج  تا  سه  بازپرداخت  با  وام  شود.این 
ساله می تواند بخشی از زیان سهامداران 
خرد را جبران کند و در مقابل از سهام 
وثیقه  عنوان  به  می توان  افراد  این 

استفاده کرد.«
غیر  و  عجیب  ادعای  این  طرح 

پیگیری موضوع توسط  باعث  منتظره، 
پیگیری های  از  پس  شد.  ها  رسانه 
اکثر مسووالن سازمان  دنیای جوانان، 
اظهار  موضوع  این  به  نسبت  بورس 

بی اطالعی کردند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس روز گذشته )چهارشنبه( در گفت 
و گو با خبرنگار دنیای جوانان به ارائه 
و  پرداخت  ادعا  این  درباره  توضیحاتی 
برنامه و بودجه  گفت: عضو کمیسیون 
رییس  با  را  صحبتی  چنین  مجلس 
اما  است  کرده  مطرح  بورس  سازمان 
این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و 

اجرای آن غیر ممکن است.
د:  دا ادامه  علیزاده«  »محسن 
مشخص نیست که صحبت مطرح شده 
در زمینه اعطای وام قرار است از کدام 

منبع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
میلیون ها  ر  حضو به  ه  د ا علیز
افزود:  و  کرد  اشاره  بازار  در  سهامدار 
حتی اگر قرار باشد که رقم 50 میلیون 
تومان به عنوان وام به سهامداران تعلق 
بگیرد، عدد به دست آمده به حدی کالن 
چنین  برای  مالی  منبع  هیچ  که  است 

واریزی وجود ندارد.
شورای  در  مجلس  ناظر  عضو 

عالی بورس با بیان اینکه تاکنون ارائه 
چنین وامی به سهامداران در کمیسیون 
اقتصادی مجلس، هیات مدیره سازمان 
بورس و شورای عالی بورس مورد بحث 
این  الزمه  گفت:  است،  نگرفته  قرار 
اتفاق قرار گرفتن منابع مالی در اختیار 
چنین  که  در صورتی  است،  مسووالن 

مساله ای غیر ممکن است.
چنین  تامین  داشت:  اظهار  وی 
به  ارائه  برای  بودجه  قانون  در  منابعی 
است؛  نشده  گرفته  نظر  در  سهامداران 
هیچ  تحت  و  عنوان  هیچ  به  بنابراین 
اجرا  مرحله  به  طرح  این  شرایطی 

نمی رسد.
علیزاده تاکید کرد که باید راه های 
زیان دیده  سرمایه گذاران  برای  دیگری 

بازار سرمایه در نظر گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
حاضر  مسووالن  برنامه های  به  بورس 
معامالت  روند  بهبود  برای  بورس  در 
دارد  امکان  و گفت:  کرد  تاکید  بورس 
وارد  فروش  برای  دولت  اموال  سایر 
بازار سرمایه است، فعال این پیشنهاد به 
شورای عالی بورس داده شده است و در 
صورت موافقت، سایر اموال دولت برای 

فروش در بورس عرضه خواهند شد.

پیشنهادی که قابلیت اجرا ندارد؛

اعطای وام 100 میلیون تومانی به زیان دیدگان بورس! 
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علوم  نشگاه  دا رئیس 
با  گلستان  استان  پزشکی 
بیمار   ۱93 بستری  به  اشاره 
بیمارستان های  در  کووید۱9  به  مبتال 
استان گفت: تاکنون ۸5 درصد از جامعه 
هدف در استان نوبت اول و 64 درصد 
کرده اند.  دریافت  را  نوبت  دو  هر  نیز 
عبدالرضا فاضل در جلسه ستاد استانی 
با ویروس کرونای  پیشگیری و مقابله 
براساس  داشت:  اظهار  گلستان  استان 
آخرین رنگ بندی رسمی شهرستان های 
کشور در استان گلستان وضعیت گرگان 
بقیه  وضعیت  و  زرد  آبادکتول،  علی  و 
بیان  با  است.وی  آبی  شهرستان ها 
بیمار مبتال  اینکه در حال حاضر ۱93 
استان  درمانی  مراکز  در  کووید۱9  به 
هفته  کل  در  افزود:  هستند  بستری 
گذشته در استان متاسفانه 4 نفر بر اثر 
کرونا جان خود را از دست دادند.رئیس 
گلستان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خاطر نشان کرد: تاکنون ۸5 درصد از 
جامعه هدف در استان نوبت اول و 64 
درصد نیز هر دو نوبت را دریافت کرده اند

گسترش رنگ آبی کرونایی در استان گلستان
 ۸5 درصد از جامعه هدف دز نخست واکسن را دریافت کردند

وسایل توزین بدون برچسب استاندارد
 جمع آوری می شود

مدیرکل استاندارد ایالم گفت: در بازرسی که بازرسان ادارات استاندارد 
و صمت از مراکز صنفی سطح شهرستان ایوان داشتند نسبت به جمع آوری 

وزنه ها و وسایل توزین غیراستاندارد اقدام کردند.
»مهناز همتی«  در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به ماده ۱۲ قانون 
تقویت و توسعه نظام استاندارد، خطاب به واحدهای صنفی دارنده وسایل 
توزین و سنجش استان، گفت: در صورت قبول شدن در آزمون دوره ای 
الصاق  ملی، ضمن  استاندارد  با  آن ها  انطباق  و  و سنجش  توزین  وسایل 
با  اداره کل،  این  همکار  آزمایشگاه های  بازرسان  توسط  آزمون،  برچسب 

پلمب ویژه اوزان و مقیاس ها، پلمپ گذاری خواهند شد.
وی تصریح کرد: الصاق پلمب های مذکور بر روی وسایل توزین و 
سنجش، به منزله قانونی بودن این وسایل بوده و مسئولیت حفظ و نگهداری 

از آن بر عهده صاحب وسیله است.
مدیرکل استاندارد ایالم یادآور شد: تمامی وسایل توزین و سنجش اعم 
از وزنه ها و ترازوهای فاقد پلمب ویژه اوزان و مقیاس ها، غیر قانونی تلقی 
و به استناد ماده ۱9 ضوابط اجرایی و مقررات اوزان، مقیاس ها و وسایل 

سنجش، توقیف و جمع آوری می شوند.  
همتی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد طبق قوانین و مقررات 
در طول سال توسط بازرسان خود صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش 

را مورد بازرسی و آزمون قرار می دهد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان تاکید کرد:
سازهای  و  ساخت  و  کاربری  تغییر  با  قاطع  برخورد 

غیرمجاز در اراضی کشاورزی
 سرهنگ جواد کرمی با اعالم اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون هزار 
و ۱50 تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده، از برخورد قاطع یگان حفاظت 

اراضی کشاورزی با متخلفان خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی امور اراضی کشاورزی استان همدان، سرهنگ 
جواد کرمی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان با تاکید بر نقش 
تغییر  با  که  است  مهم  چنان  خاک  گفت:  کشور  غذایی  امنیت  در  خاک 
کاربری هر هکتار از اراضی، امنیت غذایی ۲0 نفر به خطر می افتد. از ابتدای 
سالجاری تاکنون حدود هزار و ۱50 تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده 
است که توسط نیروهای یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان به کلیه این 
موارد جهت جلوگیری از ادامه عملیات اخطار داده شده است. از این تعداد 
چندین مورد توقف عملیات صورت گرفته است تا با مراجعه به امور اراضی 
شهرستان مربوطه و پس از طی عملیات قانونی مشخص شود که تغییرات 

ادامه یابد یا تخریب انجام شود و به حالت اولیه بازگردد. 
همچنین حدود ۱۸5 مورد منجر به تخریب و قلع و قمع ساخت و 
سازهای غیرمجاز شد که در این بین همدان، مالیر و بهار با توجه به وسعت 
و تراکم جمعیت و افزایش ساخت و ساز با اختالفی نزدیک بیشترین آمار 
تخریب و قلع و قمع را به خود اختصاص داده اند. تخریب و قلع و قمع 
صورت گرفته با همکاری عوامل انتظامی و راهداری شهرستان ها صورت 

گرفته است. 
سرهنگ کرمی با بیان اینکه مردم شریف استان همدان می توانند با 
تماس با سامانه هوشمند ۱3۱ موارد تغییر کاربری غیرمجاز را اطالع دهند 
و در حفظ اراضی سهیم باشند، گفت: طی ۸ ماه اول سال حدود ۱۱50 
مورد اخبار ساخت و ساز غیرمجاز به سامانه ۱3۱ یگان حفاظت امور اراضی 
گزارش شده است. که از این تعداد حدود 350 مورد از طریق تماس تلفنی 
مردم با سامانه ۱3۱ بوده است  و باقی موارد توسط مامورین گشت ویژه 
۱3۱ یگان حفاظت شهرستان ها، حین گشت زنی شناسایی و برابر مقررات 

اقدامات قانونی صورت گرفته است.

خانه ی قرآن در دانشگاه ایالم تاسیس می شود
در  و خانه علم  قرآن  تأسیس خانه  ایالم گفت:  دانشگاه   سرپرست 
به  که  ا ست  مدیریت جدید  فرهنگی  برنامه های  از جمله  ایالم  دانشگاه 

زودی انجام خواهد شد.
با  ر  ا ید د ر  د شنبه  سه  ز  و ر ی  علی محمد هر  طا کتر  د
نهاد  استانی  دفاتر  مسئول  غیاثی«  حجت االسالم والمسلمین»غالمرضا 
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان ایالم با بیان اینکه، تیم مدیریتی 
کرد:  اظهار  دارد،  دانشگاه  توسعه  برای  جامع  برنامه  یک  دانشگاه  جدید 
وجه  اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  تحقق  مسیر   در  حرکت 
مشترک تمامی نیروهای انقالبی است و هم افزایی با مسئوالن دفاتر نهاد 
نمایندگی در استان و دانشگاه ایالم در این زمینه بویژه در حوزه فعالیت های 

فرهنگی ضرورت دارد.
وی با اشاره به برخی برنامه های پیش رو، اعالم کرد، که تأسیس خانه 
قرآن و خانه علم در دانشگاه ایالم از جمله برنامه های فرهنگی مدیریت 

جدید ا ست.
در این نشسست مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در استان ایالم، به ساختار دفتر استانی نهاد نمایندگی اشاره کرد و گفت: 
معاونت آموزشی و پژوهشی،  مدیریت اجرایی، ستاد عتبات و حج عمره، 
ستاد ازدواج دانشجویی و ستاد قرآن به عنوان زیرمجموعه دفتر استانی نهاد 
نمایندگی در راستای توسعه فعالیتهای دینی و فرهنگی در سطح دانشگاه ها 

به فعالیت می پردازند.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا غیاثی گفت: هماهنگی فعالیت های 
دفاتر نهاد نمایندگی در دانشگاه های استان و انجام امور اداری و حقوقی 
استانی  دفتر  اختیار  در  کشوری  و  استانی  مسئوالن  با  ارتباط  به  مربوط 
را یک ظرفیت خوب  نمایندگی  نهاد  است.وی تشکیالت  نمایندگی  نهاد 
برای کمک به دانشگاه ها در انجام فعالیت های فرهنگی و دینی دانست و 
خواستار توسعه روابط و تعامل  مابین دانشگاه ایالم و دفاتر نهاد نمایندگی 

در استان و دانشگاه شد.
حجت االسالم المسلمین  با  دیدار  در  علی محمدی  دکتر  همچنین 
»مهدوی راد« سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
به  اجتماع، خدمت  به  برای ورود  را  دانشجویان  باید  اینکه  بیان  با  ایالم، 
در  فرهنگی  فعالیت های  کرد:  اظهار  کنیم،  آماده  اسالمی  نظام  و  مردم 
سطح دانشگاه ها، حساسیت های خاص خود را دارد و نیاز است با مشورت و 
هم افزایی زمینه ارتقای سطح این نوع فعالیت ها را در تراز انقالب اسالمی 

فراهم ساخت.
توانمند،  بازوی  یک  عنوان  به  نمایندگی،  نهاد  مجموعه  گفت:  وی 
اجرایی شدن  به  و  باشد  داشته  فرآیند  این  در  تأثیرگذاری  نقش  می تواند 

منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در سطح دانشگاه  کمک کند.
حجت االسالم والمسلمین »مهدوی راد« سرپرست دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ایالم، استقرار تیم مدیریتی جدید در دانشگاه 
را موجب دلگرمی نیروهای انقالبی دانست و گفت: باید نوع برنامه ریزی و 
مدیریت در سطح دانشگاه ها به گونه ای رقم بخورد که زمینه جذب حداکثری 

دانشگاهیان فراهم شود.
با دفتر  اشاره سابقه طوالنی دکتر علی محمدی در همکاری  با  وی 
نهاد نمایندگی در دانشگاه ایالم، اظهار کرد: خوشبختانه دکتر علی محمدی 
تجربه خوبی در حوزه مدیریتی و بخصوص در حوزه دینی و فرهنگی دارند 
که این می تواند به توسعه دانشگاه ایالم در این عرصه کمک شایانی کند.

شمس اللهی: پایگاه های مقاومت بسیج بر نحوه مصرف 
گاز ادارات ایالم نظارت کنند

 مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: فرماندهان پایگاه های مقاومت 
بسیج ادارات استان با شرکت گاز همکاری و بر مصرف گاز ادارات نظارت کنند.

عباس شمس اللهی روز سه شنبه در دیدار با فرماندهان پایگاه های مقاومت 
بسیج ادارات استان که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی شرکت گاز 
استان برگزار شد، اظهار داشت: تالش های بسیجی وار کارکنان شرکت گاز برای 
گازرسانی به مناطق محروم و مرزی استان مصداق فعالیت های جهادی است.

وی افزود: در زمان دفاع مقدس بسیجیان در عرصه های مختلف خوب 
درخشیدند تا درخت تنومند انقالب اسالمی آبیاری شود و امروز خدمات رسانی 
به مناطق محروم، تکرار همان تالش  های بسیجیان دفاع مقدس، در راستای 

سازندگی و آبادانی روستاهاست.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ادامه داد: هم اکنون خدمت به مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته استان در واقع مصداق همان تالشی است که 
بسیجیان در زمان دفاع مقدس انجام داده اند و شرکت گاز با گازرسانی به مناطق 
مختلف استان تالش می کند بصورت جهادی و بسیجی وار به مردم خدمت کند.
شمس اللهی با بیان اینکه با تالش های جهادی کارکنان شرکت گاز 
استان هم اکنون ۱00 درصد نقاط شهری و 97 درصد نقاط روستایی از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار داشت: شرکت گاز استان به منظور تحقق 
اهداف نامگذاری سال و همچنین توجه به توصیه های مقام معّظم رهبری در 
راستای محرومیت زدایی، اقدامات قابل توجهی در گازرسانی به مناطق مختلف 

استان در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون رد پای پروژه های گازرسانی در همه نقاط 
استان برای آحاد مختلف جامعه قابل لمس است، تصریح کرد: شرکت گاز 
استان در روستاهای محروم و یا مناطقی که هنوز از امکانات اولیه محروم 
هستند در حال گازرسانی است که این موضوع نشانه خدمت بی منت به مردم 

و سازندگی و آبادانی روستا ها است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به برگزاری کنگره عظیم 
راستای  در  استان  گاز  گفت، شرکت  ایالم  استان  بزرگداشت 3000 شهید 
برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم که آبروی استان است، با تمام امکانات 

و و توان تجهیزاتی در خدمت متولیان امر خواهد بود.
وی همچنین از فرماندهان پایگاه های مقاومت ادارات استان خواست در 
راستای اجرای بخشنامه اخیر دولت در خصوص الزام ادارات به رعایت حداکثر 
صرفه جویی در مصرف گاز، با گشت های پایش مصرف شرکت گاز همکاری 
کنند و با استفاده از پتانسیل خود در ادارات و واحد های تابعه، بر مصرف گاز 
نظارت داشته باشند تا همه هموطنان بتوانند در فصل زمستان از این انرژی 

پاک بهره مند شوند.
در پایان این دیدار، فرماندهان حوزه شهید سلیمی استانداری ایالم به 
بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات تخصصی پرداختند و از زحمات 

شرکت گاز در حوزه گازرسانی قدردانی کردند.

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

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

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

شهدای استان در بلوار سپهبد شهید سلیمانی ایالم نصب شد.
پالک  به صورت  اِلمان  تعداد ۲0  نیز  گذشته  روزهای  همچنین طی 
شهداء در خیابان آیت اهلل طالقانی نصب شده است که فضای شهر ایالم را 
در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید استان را معطر به عطر شهید 

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

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

به ویژه نسل های جوان است.

ماه  هشت  در  ایران  حفاری  ملی  شرکت  حفارمردان 
امسال موفق شدند

حفر و تکمیل 46 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی 
و دریایی کشور

حفار مردان شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه سال جاری موفق 
به حفر و تکمیل 46 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی و 
دریایی کشور شدند.حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه امسال 

موفق شدند
حفر و تکمیل 46 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی و 
دریایی کشورحفار مردان شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه سال جاری 
موفق به حفر و تکمیل 46 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی 
و دریایی کشور شدند.مسعود افشار معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
در عملیات حفاری روز سه شنبه )دوم آذرماه ۱400(  در توضیح بیشتر در این 
باره گفت: از مجموع چاه های تکمیل شده در این مدت چهار حلقه تولیدی، 

چهار حلقه اکتشافی و 3۸ حلقه تعمیری بوده است.
وی افزود: از این چاه ها 33  حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، شش حلقه در شرکت نفت فالت قاره، یک حلقه در شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت ، سه 
حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در اجرای پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت 

ملی نفت ایران حفاری شد.
افشار با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه ۱400  متراژ حفاری 
چاه ها 5۱ هزار و 46 متر به ثبت رسید، اظهار کرد:  هم اکنون 9 دستگاه حفاری 
سنگین خشکی ناوگان شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی قرار دارد.

رئیس ستاد کرونای شهرستان رشت، خبرداد؛
۱25 هزار نفر در شهرستان رشت هنوز واکسینه نشده اند

فرماندار شهرستان رشت گفت: طبق آمار اعالمی جدید جامعه هدف 
در شهرستان رشت، تعداد ۱۲5 هزار نفر تزریق دز اول را تا امروز در سطح 
شهرستان رشت انجام نداده اند و همچنین آمار مربوط به دز دوم واکسن در 

این خصوص تعداد ۲۲9 هزار نفر می باشد.
علی فتح اللهی با قدردانی از زحمات کادر درمان افزود: وضعیت آبی 
کرونایی در رشت مرهون تالش و همکاری همه عزیزان است. این تغییر 
رنگبندی نباید ما را از خطر شیوع گسترده ویروس غافل کند لذا ضرورت 

دارد همواره پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم و ماسک بزنیم.
وی ادامه داد: پیش از این متقاضیان تزریق واکسن زیاد بود و تعدد 
واکسن کم اما اکنون واکسن به فراوانی وجود دارد ولی هنوز تعدادی واکسن 
آمار  افزایش  و  دوباره  شیوع  برای  هشداری  می تواند  امر  این  که  نزده اند 
مبتالیان باشد.رئیس ستاد کرونای شهرستان رشت با بیان اینکه مشارکت 
خوب مردم در تزریق واکسن بیانگر فرهنگ باالی آنان است، گفت: اصحاب 

رسانه می توانند در تشویق به تزریق واکسن همواره کمک کننده باشند.
وی با بیان اینکه باید شرایط عادی را به جامعه برگردانیم، اضافه کرد: 
با رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی مباحث فرهنگی  می توانیم 
و ورزشی را اجرا کنیم، در حال فراهم آوردن شرایط حضور تماشاگران در 

ورزشگاه ها را با رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستیم.
فتح اللهی گفت: برای تزریق واکسن به صورت سیار باید ماشین آالت 
مجهزی داشته باشیم که قابلیت حضور در مناطق مختلف را داشته باشند؛ 

در این راستا از ظرفیت  دستگاه های مختلف استفاده می کنیم.

ابتدای  از  گفت:  ایالم  شهدای  فرودگاه  مدیر   
پروازهای  در  مسافرگیری  محدودیت  امسال  آذرماه 
کامل  ظرفیت  با  پروازها  و  شده  لغو  فرودگاه  این 

انجام می شود.
با  داشت: همزمان  اظهار  یگانه”   “محمد جواد 
آغاز شیوع کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری در 

ابتدای سال گذشته محدودیت پذیرش مسافر تا سقف 
60 درصد را از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به 

شرکت های هواپیمایی ابالغ کرد.
پروازهای  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  وی 
انجام  ظرفیت  درصد   60 با  ایالم  شهدای  فرودگاه 
می شد که با فراهم شدن شرایط، این پروازها از امروز 

با ظرفیت تکمیل انجام می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  ایالم  شهدای  فرودگاه  مدیر 
مسافرانی که قصد سفر با هواپیما را دارند باید حتمًا 
هر ۲ دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند از مسافران 
خواست با انجام تست )پی سی ار( و ارائه به شرکت های 

هواپیمایی نسبت به خرید بلیط پرواز اقدام کنند.

پروازهای فرودگاه ایالم با ظرفیت کامل انجام می شود

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  این  کامل  آمادگی  از  سمنان 
فصل  در  پایدار  رسانی  خدمت  جهت 
طبیعی  گاز  مشترکین  به  زمستان 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی 

نشست  سومین  برگزاری  از  سمنان 
شرکت  این  اضطراری  شرایط  کمیته 
با  مقابله  برای  آمادگی  موضوع  با 
سرد  فصول  از  ناشی  تهدید  هرگونه 
سال با حضور اعضای این کمیته خبر 
داد و گفت: ضرورت واکنش سریع و 
مؤثر در زمان بروز شرایط اضطراری 

طبیعی،  تهدیدات  از  ناشی  بحران  و 
وجود  اهمیت  ساز  انسان  و  صنعتی 
را  اضطراری  شرایط  مدیریت  کمیته 

در این زمینه نمایان می کند.
بیان  با  نشست  ین  ا در  وی 
اصلی  حلقه  مردم  مادگی  آ ینکه  ا
مقابله با حوادث است، گفت: برنامه 

ریزی و اجرای برنامه های منسجم 
کاهش  بحران،  مدیریت  حوزه  در 
آوری جوامع،  تاب  افزایش  ریسک، 
با  مقابله  در  ایمنی  ایجاد  و  آمادگی 
مشارکت  بدون  طبیعی  گاز  حوادث 
امکان  مشترکان  آموزش  و  آگاهانه 

نیست. پذیر 

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:
شرکت گاز جهت خدمات رسانی پایدار در فصل سرد، آمادگی کامل دارد

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

راه اندازی واحدهای صنعتی ندارد.
گو  گفت و  در  پیرمؤذن  حسین 
بخش  کرد:  اظهار  بازار،  خبرنگار  با 
تومان  هزار   700 قیمت  با  خصوصی 
واگذار  زیرساخت های  و  زمین  نرخ 
رغبت  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  شده 
ندارد  برای سرمایه گذاری  انگیزه ای  و 
باید تمامی زیرساخت ها و زمین در  و 
منطقه ویژه اقتصادی به صورت رایگان 

تأمین شود.
گرجستان  اگر  کرد:  تصریح  وی 
و  بهبود فضای کسب  در  را  نهم  رتبه 
کار دارد به دلیل واگذاری رایگان زمین 
به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است 
که ما هنوز نتوانسته ایم بسترهای این 

کار را فراهم کنیم.
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: 
تا زمانی که زمین رایگان و مشوق های 
سرمایه گذاری مناسب معقول و منطقی 

خارجی  و  داخلی  کارآفرینان  برای 
همین  به  استان  وضعیت  نیاید،  فراهم 
نخواهیم  قادر  ما  و  بود  خواهد  منوال 
جذب  را  خارجی  سرمایه گذاران  بود 

استان کنیم.
واحدهای صنعتی قادر به پرداخت 

هزینه های گاز و برق نیستند
پیرمؤذن با انتقاد شدید از افزایش 
350 درصدی نرخ برق و گاز ارائه شده 
در کجای  افزود:  واحدهای صنعتی  به 
دنیا به جای حمایت و ارائه مشوق های 

می  سعی  سرمایه گذاران،  به  متنوع 
اساس  بر  را  تحویلی  گاز  نرخ  تا  کنند 
خوراک پتروشیمی محاسبه کرده و در 
محروم ترین استان کشور، اردبیل قیمت 
گاز و برق مصرفی تولیدکنندگان را به 

صورت تصاعدی محاسبه می کنند.
از سخنان  وی در بخش دیگری 
در  صنعتی  واحدهای  کرد:  اظهار  خود 
استان قادر به پرداخت هزینه های گاز 
و برق مصرفی با افزایش تصاعدی در 
ماه های اخیر نیستند و ما از مجلس و 

ارائه الیحه  و  تدوین  آستانه  در  دولت 
برای  تا  داریم  انتظار   ۱40۱ بودجه 
مستقر  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 
برق  و  گاز  نرخ  محروم  استان های  در 
نظر  در  تعدیلی  و  عادالنه  شکل  به 

گرفته شود.
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
معادن و کشاورزی استان اردبیل اضافه 
واحدهای  تعطیلی  شاهد  اگر  کرد: 
از  پس  یکی  استان  سطح  در  تولیدی 
حمایت  عدم  دلیل  به  هستیم  دیگری 
خدمات  و  تولید  بخش  ز  ا قعی  ا و
با  وجه  هیچ  به  ما  و  است  شده  ارائه 
و  بانکی  مالیاتی،  سخت گیرانه  قوانین 
توانیم  نمی  خدمات رسان  دستگاه های 

به تولید سر و سامان دهیم.
فاضالب شهرک  مشکل  به  وی 
اشاره  اردبیل   ۲ و  صنعتی شماره یک 
کرد و ادامه داد: این مشکل با توسل 
نیست  شدنی  حل  یه  قهر ه  قو به 
توسعه  تناسب  به  است  بلکه ضروری 
تصفیه خانه  توسعه  صنعتی  واحدهای 
شرکت های  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد 
این  تناسب  به  نند  بتوا نیز  خدماتی 

توسعه خدماتی را ارائه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

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

به مناسبت چهل و دومین سال یاد 
آئینی،  تشکیل بسیج مستضعفان و در 
از بسیجیان نمونه شرکت توزیع نیروی 
برق استان سمنان تجلیل به عمل آمد.

بسیج  مقاومت  پایگاه  نده  فرما
با تبریک هفته بسیج  این شرکت  نور 
کلیه  زحمات  و  تالش  از  قدردانی  و 
استان  برق  توزیع  صنعت  بسیجیان 
پایگاه  های  ویژگی  از  یکی  گفت: 
های مقاومت بسیج شرکت و توفیقاتی 
می  کسب  مختلف  های  حوزه  در  که 
همدلی  وجود  و  محوری  برنامه  شود، 
برنامه  شایسته  اجرای  در  همکاری  و 

ها است.
حمید نظری ضمن تشریح فعالیت 
های پایگاه های مقاومت بسیج سطح 
شرکت از آغاز امسال تاکنون بیان کرد: 
محور  دو  حول  در  بسیج  های  برنامه 
طرح  »اختصاصی«  و  »عمومی« 
ریزی، برنامه ریزی و اجرایی می شود.

وی اظهار کرد: به منظور انسجام 
بانوان،  حوزه  در  مطلوب  هماهنگی  و 
پایگاه  در  خواهران  بسیج  شورای 

اقدامات  و  شده  تشکیل  نور  مقاومت 
شایسته ای نیز در این بخش به انجام 

رسیده است.
که  مراسم  این  شود:  می  یادآور 
بسیج  مقاومت  فرمانده حوزه  با حضور 
معاونین  استان،  کل  ادارات  ا...  روح 

و  مالی  و  مهندسی  و  ریزی  برنامه 
پشتیبانی، مدیران توزیع برق شهرستان 
مقاومت  های  پایگاه  فرماندهان  و 
بسیج سطح شرکت همراه بود، از امیر 
زاده،  اشرفی  محمدعلی  ابراهیمیان، 
اسدی،  ابراهیم  قنبری،  محمدحسین 

محمد  نیا،  فرخی  جواد  پریمی،  حسن 
یوسفی، حمید عباسی و محبوبه قلیچی 
به عنوان بسیجیان نمونه و همچنین از 
نمونه  پیشکسوت  مقدم،  کالته  حسن 
بسیجی، با اعطای لوح سپاس و هدایایی 

قدردانی شد.

برگزاری مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

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

تعطیل می شود.
خلیل کوزه کنانی روز دوشنبه در  
کارگروه متروی شهرجدید هشتگرد که 

با حضور نمایندگان کارفرما، پیمانکاران 
و شرکت بهره بردار برگزار شد، اظهار 
داشت: به منظور احداث سقف ایستگاه 
باال  و  ساوجبالغ   شهرستان  ماموت 
ایمنی  تامین  بردن کیفیت خدمات و  
شهرجدید  گلشهر_  متروی  مسافران، 
چهارم  پنجشنبه   روز  ز  ا هشتگرد 

آذرماه جاری  به مدت ۲ هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه به مسافران خدمات 

ارائه نمی دهد.
در  فرگیری  مسا  : فزود ا وی  
طول هفته فعال و طبق روال گذشته 
می شود  نجام  ا تغییری  هیچ  بدون 
خدمات  ز  ا نند  ا می تو ن  ا فر مسا و 

کنند. استفاده 
عضو  ه  د ا ز جی  حا محمدعلی 
هیات مدیره شرکت عمران شهرجدید 
شهروندان  داشت:  اظهار  نیز  هشتگرد 
از  می توانند  تعطیلی  روز  دو  این  طی 
حمل  جهت  شهری  برون  اتوبوسهای 

و نقل استفاده نمایند.

مدیر ارشد خط پنج متروی تهران؛

متروی شهر جدید هشتگرد روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می شود
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

مقدمه:همانطور که داستان اپل نشان می دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب و 
کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث تغییرات سریع در شیوه تولید و ارائه محصوالت و 
خدمات می شود. اینترنت و سایر پیشرفت های ارتباطی )مانند تلفن های هوشمند، کنفرانس 
های ویدئویی و شبکه های اجتماعی( در حال حاضر به نحوه کار ما تاثیر می گذارند. شرکت 
ها در حال گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار از هر زمان دیگری متنوع 
تفکر  این  با  بیشتر  و مردم  اجرایی خود هستند،  رفتار مدیران  تر است. شرکت ها مسئول 
موافقند که شرکت ها باید شهروندان سازمانی خوب باشند. عالوه بر این، امروزه بزرگترین 
اقتصاددانان می پردازند که بدترین  از  اثرات ماندگاری بسیاری  به  کسب و کارهای بزرگ 
بحران مالی از زمان رکود بزرگ است )Hilsenrath et al.، 2008(. آشفتگی اقتصادی که 
به  آغاز شد  وام های صندوق مشاغل غیرقانونی  نتیجه  در  وام مسکن  و  در صنایع مسکن 

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال 2008، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 760،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 2008، حتی اپل، شرکتی که طی 
5 سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، 2008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال 2011 به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین 16 تا 24 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

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

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

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

ایمنی و بهداشت و محیط زیست در کسب و کار

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

ایمنی و بهداشت

شکل ۲.7 مرگ و میر محل کار در اثر رویداد یا قرار گرفتن
 در معرض، ۲0۱0

 اگر چه به نظر می رسد واضح است که شرکت ها باید ایمنی و 
سالمت کارگران را حفظ کنند، بسیاری از آنها به سادگی نمی کنند. برای 
مثال، برای بیش از چهار دهه، مدیران جان منویل سرکوب مدارک مبنی 
بر اینکه یکی از محصوالتش، آزبست، مسئول بیماری مرگبار بیماری ریه 
 ،Gellerman( است که توسط بسیاری از کارگرانش ایجاد شده است
۲003(. این شرکت پرده برداری از اشعه X را از کارگران آسیب دیده 
و مدیران اجرایی تصمیم گرفت که ادعای جبران خسارت کارگران )و 
یا کارگران را بمیرد( صرفا ارزان تر از ایجاد محیط کاری امن تر است. 
را  نافذ بود: جانس منویل، آن  دادگاه نیوجرسی در قضاوت خود کامال 
برگزید، یک تصمیم عمدا، سرد و خون گرفته بود که هیچ کاری برای 
آنها  حقوق  به  توجه  بدون  نداد،  انجام  خطرناک  کارگران  از  محافظت 

.)۲003 ،Gellerman(
حدود چهار تن در یکصد هزار کارگر آمریکایی هر ساله »حوادث« 
را در محل کار می بینند. وزارت کار، مرگ های ناشی از شرایطی مانند 
کسانی که در جان منویل به عنوان »قرار گرفتن در معرض مواد مضر یا 
محیط« طبقه بندی می کنند، طبقه بندی می شود. این شرایط چگونه 
به علت مرگ و میر در محل کار شایع است؟ تصویر ۲.7 »مرگ و میر 
محل کار در اثر رویداد یا قرار گرفتن در معرض، ۲0۱0« را ببینید، که 
علت آن را از بین می برد. بعضی از مشاغل خطرناک تر از دیگران است. 
برای یک مقایسه تطبیقی بر اساس مرگ و میر محل کار توسط اشغال، 

به شکل ۲.۸ »مرگ و میر محل کار در صنعت، ۲0۱0« را ببینید.

شکل ۲.۸ مرگ های محل کار در صنعت، ۲0۱0

شکل ۲.9
 نیاز به کارگران برای پوشیدن لباس های محافظ مانند دستکش، کاله 

های سخت و عینک آفتابی را کاهش می دهد. همچنین به شرکت 
کمک می کند که زمان تلف شده از کار را به دلیل آسیب ها کاهش 

دهد.

 Johns در  آنها  از  بهتر  چیزهایی  مردم،  اکثر  برای  خوشبختانه 
 )Procter & Gamble )P & G ،بودند. برای مثال Manville
ایمنی و سالمت کارکنان خود را مورد توجه قرار می دهد و نگرشی را 
مطرح می کند که »هیچ کاری که انجام می دهیم برای آن ضرر داریم.« 
با نزدیک به صد هزار کارمند در سراسر جهان P & G از ایمنی کارگران 
استفاده می کند به نام »میزان حادثه کامل در هر کارمند« که ضبط آسیب 
های ناشی از از دست دادن هوشیاری، زمان از دست رفته از کار، انتقال 
پزشکی به کار دیگری، محدودیت حرکت و یا درمان پزشکی بیش از 
کمک های اولیه را ثبت می کند. این شرکت میزان کمتری از این حوادث 
را کمتر از یک حادثه در صد کارمند نشان می دهد - به برنامه های مختلف 

.)۲003 ،Procter & Gamble( برای ارتقاء ایمنی در محل کار

آزادی از آزار
آزار و اذیت جنسی چیست؟ قانون کامال دقیق است:

• آزار و اذیت جنسی زمانی رخ می دهد که یک کارمند »پیشرفت 
های جنسی ناخواسته، درخواست های مربوط به جنس ها و سایر رفتارهای 
از  از کارکنانی که  را به یکی دیگر  یا جسمی طبیعت جنسی«  کالمی 

پیشرفت ها خوششان نمی آید، ایجاد می کند.
• این نیز آزار و اذیت جنسی است، زمانی که »تسلیم یا رد این 
رفتار به صراحت یا به طور ضمنی بر روی اشتغال فرد تاثیر می گذارد، 
به طور نامحسوس به عملکرد کاری فرد منجر می شود یا محیط کار 
پرخاشگرانه، خصمانه یا توهین آمیز را ایجاد می کند.« )کمیسیون فرصت 

)۲0۱۲ ،.U.S های شغلی برابر
برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی - یا حداقل احتمال آن را 
کم کنید - شرکت باید یک سیاست رسمی ضد آزار و اذیت را توصیف 
رفتار ممنوعه، اعتراض خود به رفتار و ارائه جزئیات مجازات برای نقض 
این سیاست )Grossman، ۲0۱۲(. کارفرمایان نیز دارای وظیفه برای 
بررسی شکایات آزار و اذیت هستند. عدم اجرای سیاست های ضد آزار و 
اذیت می تواند بسیار پر هزینه باشد. برای مثال، در سال ۱99۸، میتسوبیشی 
 ،Normal 34 میلیون دالر برای بیش از سه صد و پنجاه کارمند زن در
ایلینوی، کار خود را برای حل و فصل یک مورد آزار جنسی که توسط 
کمسیون فرصت های شغلی برابر انجام می شود، پرداخت کرد. شرکت 
آزار و اذیت فوری و جسمی  این شرکت را مجاز به فضای   EEOC
علیه زنان دانست و از این رو، کارکنان زن مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، 
های  جوک  و  ناخوشایند  های  نقاشی  معرض  در  گرفتن  قرار  جمله  از 

.)۲0۱۲ ،Grossman( بدخواهانه برای خواندن و نوشتن

فرصت های برابر و تنوع
افراد باید استخدام، ارزیابی، ترویج و پاداش بر اساس شایستگی، 
 VII نه ویژگی های شخصی باشند. این نیز قانون است - یعنی عنوان
قانون حقوق مدنی ۱964. همانند بسیاری از شرکت ها، P & G دارای 
سیاست رسمی در استخدام و ارتقاء است که تبعیض را بر اساس نژاد، 
یا  گرایش جنسی  ملی، شهروندی،  منشا  رنگ، مذهب، جنسیت، سن، 
معلولیت ممنوع می کند. P & G انتظار دارد همه کارکنان از تعهد خود 
به فرصت برابر برای اشتغال حمایت کنند و هشدار می دهد که افرادی که 
سیاست های شرکت را نقض می کنند با اقدامات انضباطی شدید، از جمله 
سرانجام استخدام )Procter & Gamble، ۲0۱۲( روبرو می شوند.

حقوق برابر و پرداخت حقوق
قانون حقوق برابر برای سال ۱963 نیاز به حقوق برابر برای هر 
دو مردان و زنان را در مشاغلی که مستلزم مهارت برابر، تالش برابر، 
مسئولیت مساوی یا شرایط مشابه است. پس از چهل سال اثر قانون چه 
بوده است؟ در سال ۱963، زنان به طور متوسط $ 0.5۸9 برای هر $ 
۱ به دست آورده از مردان درآمد. تا سال ۲0۱0، این اختالف، که ما آن 
را »شکاف دستمزد« می نامیم، تا 0.۸۱۲ تا ۱ دالر یا تقریبا ۸۱ درصد 
بسته شده است )Aamodt، ۲0۱۱(. شکل ۲.۱0 »میانگین درآمد ساالنه 
جنسیتی و مسابقه« برخی از عناوین جالب را در مورد تفاوت درآمد ساالنه 
ارائه می دهد که نه تنها بر اساس جنس بلکه بر نژاد نیز وجود دارد. شکل 
از طریق سطح تحصیالت«، هنگامی که  ۲.۱۱ »درآمد ساالنه ساالنه 
آموزش در نظر گرفته می شود، نور بیشتری را در مورد شکاف دستمزد 

و بیکاری نشان می دهد.

شکل ۲.۱0 میانگین درآمد ساالنه جنس و نژاد

 به رغم قانون فدرال، چه تفاوت هایی را برای آن ایجاد می کند؟ 
برای یک چیز، شغلهایی که معموال توسط زنان برگزار می شود، تمایل 
به پرداخت کمتر از آنچه که معموال توسط مردان انجام می شود، پرداخت 
می شود. عالوه بر این، مردان اغلب فرصت های شغلی بهتر دارند. به 
عنوان مثال، یک مرد تازه استخدام شده در همان زمان به عنوان یک زن 
اغلب دریافت وظیفه باالتر پرداخت در سطح ورود. همراه با این حقیقت 
که همان نوع تبعیض در هنگام آموزش و ارتقا وجود دارد، زنان معموال 

به عمر درآمد پایین تر می روند.

شکل ۲.۱۱ میانگین درآمد ساالنه توسط سطح تحصیالت
 

تحصیالت در درآمدهای باالتر و نرخ بیکاری پایین تر است.
نکته: داده ها سال ۲0۱0 ساالنه برای افراد باالی ۲5 سال و باالتر 

است. دستمزد برای کارگران دستمزد و دستمزد تمام وقت است.

ایجاد نیروی کار متنوع
از  بسیاری  برابر،  شغلی  های  فرصت  قوانین  با  انطباق  بر  عالوه 
شرکت ها تالش های ویژه ای برای استخدام کارکنانی که در نیروی 
کار با توجه به جنس، نژاد و یا برخی از ویژگی های دیگر کمتر مورد توجه 
قرار می گیرند، تالش می کنند. در کمک به ایجاد نیروی کار متنوع تر، 
چنین ابتکاراتی به دو دلیل به مزیت رقابتی منجر می شود: )۱( افراد با 
زمینه های متنوع، استعدادهای جدید و دیدگاه های تازه ای را برای یک 
سازمان به وجود می آورند، که معموال خالقیت را در توسعه محصوالت 
جدید تقویت می کند. )۲( با بازتاب دقیق تر جمعیت جمعیت شناختی 
بازار، نیروی گوناگون نیروی توانایی شرکت در خدمت به یک جمعیت 

گوناگون قومی را بهبود می بخشد.

حقوق و مزایا
حداقل، کارفرمایان باید قوانین مربوط به حداقل دستمزد و اضافه 
کاری پرداخت کنند. حداقل دستمزد توسط دولت فدرال تعیین شده است، 
هرچند دولت ها می توانند نرخ های خود را تنظیم کنند. به عنوان مثال، 
نرخ فدرال فعلی 7.۲5 دالر است، در حالی که نرخ در ایالت واشنگتن ۸.67 
دالر است. هنگامی که تفاوت وجود دارد، نرخ باالتر اعمال می شود )وزارت 
امور خارجۀ ایاالت متحده، ۲0۱۲(. طبق قانون، کارفرمایان همچنین باید 
مزایای خاصی را تأمین نمایند - امنیت اجتماعی )که منافع بازنشستگی را 
فراهم می کند(، بیمه بیکاری )که از دست دادن درآمد در صورت از دست 
دادن شغل محافظت می کند( و غرامت کارگران )که شامل دستمزد از 
دست رفته و هزینه های پزشکی در صورت آسیب در محل کار(. اکثر 
شرکت های بزرگ بیشتر از حداقل دستمزد کارگران خود را پرداخت می 
کنند و مزایای قابل توجهی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و مراقبت از 

چشم و همچنین مزایای بازنشستگی را ارائه می دهند.

مشتریان
هدف هر کسب و کار این است که مشتریان را برآورده کند، که به 
کسب و کار با خرید محصوالت خود پاداش می دهند. فروشندگان نیز 
مسئول اخالقی بودن و قانونی هستند که برای برخورد با مشتریان نسبتا 
مناسب هستند. حقوق مصرف کنندگان نخستین بار توسط جان اف کندی 
رئیس جمهور در سال ۱96۲ مطرح شد، زمانی که او به پیامی رئیس 
 ،Waxman( جمهور به مسائل مربوط به مصرف کننده به کنگره فرستاد

۱993(. کندی چهار حقوق مصرف کننده را شناسایی کرد:
باید هیچ محصولی را که  ایمن. یک شرکت  ۱. حق محصوالت 
مظنون به عدم اطمینان برای خریداران است، به فروش برساند. بنابراین، 
تولید کنندگان قبل از انتشار آنها برای مصرف عمومی، تعهدات خود را 
برای آزمایش محصوالت ایمنی دارند. برای مثال، صنایع خودرو، پیش از 

معرفی مدل های جدید، آزمون ایمنی گسترده را انجام می دهند )هرچند 
یادآوری ها همچنان رایج هستند(.

۲. حق دریافت اطالعات در مورد محصول فروشندگان باید مصرف 
کنندگان را با اطالعات مربوط به محصول که نیاز به تصمیم گیری خرید 
آگاهانه دارند، ارائه دهند. به همین دلیل است که بالش برچسب ها برای 

شناسایی مواد استفاده شده برای ساخت آنها، به عنوان مثال.
3. حق انتخاب چه چیزی برای خرید مصرف کنندگان حق دارند 
تصمیم بگیرند کدام محصوالت را خریداری کنند و فروشندگان باید به 
آنها اطالع دهند که گزینه های آنها چگونه است. برای مثال داروخانه 
ها باید بیماران را هنگامی که یک نسخه با نام تجاری نام تجاری یا 
داروهای عمومی ارزان تر می شود، بگویند. شرکت های تلفن باید برنامه 

های تلفنی جایگزین را توضیح دهند.
4. حق شنیدن شرکت ها باید به مشتریان نحوه تماس با آنها را با 
شکایات یا نگرانی بگویند. آنها همچنین باید گوش دهند و پاسخ دهند.

با  کنندگان  مصرف  اخالقی  و  قانونی  رفتار  مسئولیت  ها  شرکت 
 ،)FTC( چندین سازمان دولتی را در اختیار دارند: کمسیون تجارت فدرال
که قوانین حفاظت از مصرف کنندگان را اجرا می کند؛ اداره غذا و دارو 
)FDA(، که بر روی برچسب زدن محصوالت مواد غذایی نظارت می 
کند؛ و کمیسیون ایمنی مصرف کننده، که قوانینی را برای حفاظت از 

مصرف کنندگان از خطر آسیب مربوط به محصول به اجرا می گذارد.

جوامع
به دالیل آشکار، اکثر جوامع می توانند کسب و کار جدیدی را به 
عنوان یک دارایی به ارمغان بیاورند و از دست دادن یکی از کارفرمایان 
بزرگ به عنوان زیان آور. پس از همه، تأثیر اقتصادی فعالیت های تجاری 
در جوامع محلی قابل توجه است: آنها مشاغل، پرداخت مالیات و حمایت 
از برنامه های آموزشی، بهداشتی و تفریحی محلی را تأمین می کنند. 
پروژه های جامعه می  به  مالی  و کوچک کمک  بزرگ  هر دو شرکت 
دهند، کارمندان را تشویق می کنند تا زمان خود را داوطلبانه و تجهیزات 
و محصوالت را برای فعالیت های مختلف اهدا کنند. شرکت های بزرگ 
می توانند کمک های مالی بیشتری را انجام دهند. با نگاهی سریع به 

فعالیتهای بشردوستانه چند شرکت آمریکایی، شروع کنید.

کمک مالی
بسیاری از شرکت های بزرگ درصد فروش یا سود را به دالیل 
ارزشمند اهدا می کنند. برای مثال، خرده فروشان 5 درصد از سود خود 
را - حدود ۲ میلیون دالر در هفته - به مدارس، محله ها و پروژه های 
محلی در سراسر کشور اهدا می کند. کمک های مالی مبتنی بر آن تحت 
برنامه آموزشی در دوران کودکی، هنر، و پیشگیری از خشونت خانوادگی 
نیومن  پول  اواخر  بازیگر   .)۲0۱۱  ،.Target Brands Inc( است 
۱00 درصد از سود خود را از غذاهای »نیومن« خود )سس ساالد، سس 
ماکارونی، پاپ کورن و سایر محصوالت فروخته شده در هشت کشور( اهدا 
کرد. شرکت او همچنان میراث خود را برای اهدا تمام سود و توزیع آنها 
به هزاران سازمان، از جمله سوراخ در اردوگاه دیوار گنگ برای کودکان 
مبتال به بیماری به طور جدی )بارت، ۲003، نیومن، ۲0۱۱( ادامه می دهد.

داوطلبانه
بسیاری از شرکت ها از تالش های کارکنان برای کمک به جوامع 
محلی حمایت می کنند. برای مثال Patagonia سازنده ابزار و تجهیزات 
در فضای باز است و می تواند کارکنان شغل خود را ترک کند و برای هر 
گروه زیست محیطی به مدت دو ماه کار کند و حقوق و مزایای کامل 
داشته باشد. تا کنون، بیش از ۸50 کارمند از این برنامه استفاده کرده اند 

.)۲0۱۱ ،Patagonia(

حمایت از علل اجتماعی
شرکت ها و مدیران اغلب نقش فعال در ابتکارات برای بهبود سالمت 
و رفاه اجتماعی در ایاالت متحده و جاهای دیگر را ایفا می کنند. بیل 
گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت، قصد دارد بیش از 3 میلیارد دالر 
از طریق بنیاد بیل و ملیندا گیتس توزیع کند که برنامه های سالمت جهانی 
را به ویژه برای تحقیقات واکسن برای جلوگیری از بیماری های عفونی 
 ،Ackman( کشورها )مانند فلج اطفال )بیل و ملیندا گیتس بنیاد، ۲0۱۱
۲0۱۲(. با توجه به اینکه کودکان از خانواده های کم درآمد دارای دو برابر 
 P ،حفره ها و اغلب به علت بیماری های مرتبط با دندان از دست رفته اند
G & یک میلیون دالر در سال برای راه اندازی مناطق »ناحیه خالی« 
برای 3.3 میلیون کودک محروم از نظر اقتصادی در باشگاه های پسران 
و دختران سرمایه گذاری کرد. در سراسر کشور. P & G عالوه بر دادن 
مسواک و خمیر دندان، برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت دهان و 
دندان ارائه می دهد. در بعضی از نقاط، این شرکت حتی کلینیک هایی 
را برای مراقبت از دهان مقرون به صرفه برای کودکان فقیر و خانواده 
 Proctor & Gamble .)۲004 ،هایشان در نظر گرفت )کوتلر و لی
اخیرا قصد داشت بیش از دو میلیارد لیتر آب آشامیدنی پاکیزه را برای 
بزرگساالن و کودکان فقیر در کشورهای در حال توسعه تامین کند. این 
شرکت معتقد است که این ابتکار، حدود ده هزار نفر را نجات خواهد داد 

.)۲0۱۱ ،Procter & Gamble وب سایت(

گیرنده های کلیدی
• مسئولیت اجتماعی شرکتی به رویکردی است که سازمان در انجام 
تصمیمات حقوقی، اقتصادی، اخالقی و اجتماعی، متعادل نمودن مسئولیت 

های خود را نسبت به سهامداران مختلف، اشاره می کند.
• شرکت ها به صاحبان سهام، صاحبان کار، مشتریان و جوامع که 

در آن تجارت را انجام می دهند، مسئولیت اجتماعی دارند.
• مالکان در شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. در عوض، افرادی 
که شرکت ها را اداره می کنند مسئولیت افزایش ارزش سرمایه گذاری 

های صاحبان را از طریق عملیات سودآور دارند.
با  را  سهامداران  سایر  و  صاحبان  که  دارند  مسئولیت  مدیران   •

اطالعات مالی دقیق و قابل اطمینان ارائه دهند.
• آنها همچنین دارای مسئولیت محرمانه برای حفاظت از دارایی 

های شرکت و مدیریت وجوه خود را به روش قابل اعتماد.
• شرکت ها مسئولیت حفاظت از ایمنی و سالمت کارگران را بر 
عهده دارند و آنها را در محیط کاری که از آزار و اذیت جنسی آزاد است، 

فراهم می کند.
• بازرگانان باید حقوق و مزایای مناسب را پرداخت کنند، به طور 
برای همه  برابر  فرصت های  و  کنند  برخورد  کارگران  با همه  عادالنه 

کارکنان فراهم کنند.
• بسیاری از شرکت ها مزایای ارزیابی تنوع را کشف کرده اند. افراد 
با زمینه های متنوع، استعدادهای جدید و دیدگاه های تازه را به ارمغان 
می آورند و توانایی شرکت در خدمت به یک جمعیت متنوع اخالقی را 

بهبود می بخشد.
• فروشندگان مسئول اخالقی و قانونی هستند - برای درمان مناسب 
از محصوالت  مشتریان. مصرف کنندگان حقوق خاصی دارند: استفاده 
ایمن، اطالع رسانی در مورد محصوالت، انتخاب آنچه که برای خرید 

و شنیده می شود.
• شرکت ها نیز مسئولیت جوامع تولید و فروش محصوالت خود 
را دارند. تأثیر اقتصادی کسب و کار در جوامع محلی قابل توجه است. 

شرکت ها دارای توابع زیر هستند:

۱. مشاغل را فراهم کنید
۲. پرداخت مالیات

3. حمایت از فعالیت های آموزشی، بهداشتی و تفریحی محلی
4. کمک مالی به پروژه های جامعه

5. کارمندان را تشویق کنید تا وقت خود را داوطلب کنند
6. کمک به تجهیزات و محصوالت برای فعالیت های مختلف

تمرینات
مسئولیت  دانشگاه(  یا  کالج  )مانند  انتفاعی  غیر  های  سازمان   .۱
اجتماعی خود را به ذینفعان خود دارند. ذینفعان مدرسه را شناسایی کنید. 
برای هر دسته از ذینفعان، روش هایی را که مدرسه شما به لحاظ اجتماعی 

مسئولیت آن گروه است را نشان می دهد.
)AACSB ۲. )ارتباطات

Pfizer یکی از بزرگترین شرکت های داروسازی در ایاالت متحده 
است. این در زمینه کشف، توسعه، تولید و بازاریابی داروهای تجویزی 
سراسر  در  محصوالت  است،  آن  مقر  نیویورک  در  که  حالی  در  است. 
جهان به فروش می رسند، و ابتکارات مسئولیت شرکت ها نیز جهانی 
http://www.pfizer.com/( بروید Pfizer است. به وب سایت
 )responsiability/global_health/global_health.jsp
و در مورد برنامه های جهانی شرکت های شهروندی )که در نوار کناری 
سمت چپ موجود است( می خوانید. یک گزارش مختصر درباره تمرکز 
تالش های Pfizer و شناسایی چندین برنامه کلیدی بنویسید. به نظر 
شما، چرا باید شرکت های ایاالت متحده مسئولیت های مسئولیت های 

مسئولیت های شرکت را در افراد خارج از ایاالت متحده انجام دهند؟

2.6 محیط زیست
اهداف یادگیری

و توضیح دهید که  را شناسایی کنید  تهدیدات محیط طبیعی   .۱
چگونه کسب و کارها به آنها رسیدگی می کنند.

۲. تعریف پایداری و درک اینکه چرا شرکت ها در حال حاضر بر 
اجتماعی  مسئولیت  و  زیست  محیط  های  مسئولیت  به  مربوط  مسائل 

متمرکز هستند.
تولید  چگونگی  باید  ها  شرکت  که  موافقند  همه  تقریبا  امروز، 
محصوالت را بدون به خطر انداختن حق نسل های آینده به نیازهای 
خود تشخیص دهند. واضح است که حفاظت از منابع طبیعی کار درستی 
اما این نیز به ضرورت کسب و کار تبدیل شده است. مشتریان  است، 
شرکت ها تقاضا می کنند که به محیط زیست احترام بگذارند. بیایید برخی 
از مسائل مهم محیط زیستی را شناسایی کنیم و راه هایی را که در آن 

جامعه کسب و کار آنها را رفع کرده است، برجسته کنیم.
آلودگی زمین

زمین هایی که در آن زندگی می کنیم، با تخریب زباله ها و افزایش 
وابستگی به مواد شیمیایی کشاورزی آلوده شده است. این موارد توسط 
دفن زباله هایی که بیش از یک جامعه پرتالش پر شده اند، ترسیم شده 
است. این بمب گذاری شده و جنگل زدایی شده است و انحالل شهری 
در هر قاره از تاالب ها و زمین های زراعتی فشرده و زیستگاه های حیات 

وحش را نابود کرده است.
شکل ۲.۱۲

آیا می دانید ژاکت پشم گوسفند دلپذیر شما به احتمال زیاد ساخته شده 
از بطری های پالستیکی بازیافتی است؟

.۲.0 CC BY - ۲0۱0 استیون قطلو - ماکروهای آب بطری 0۲ دسامبر

سپس، حفاظت از زمین از آسیب بیشتر، به معنی دفع زباله در راه 
مسئوالنه )یا، بهتر است، کاهش میزان زباله(. در سطوح ملی و جهانی، 
باید منافع متقابل بین کسانی که از لحاظ اقتصادی از ورود به سیستم و 
معدن بهره مند شده اند و کسانی که استدالل می کنند که حفاظت از 
محیط زیست، موضوع فوری است، باید حل شود. احتماال شهرداری ها 

باید برای حفظ فضاهای باز و تاالب ها اقدام کنند.
تولید کننده پوشاک Patagonia برای سال ها در صف مقدم 
تالش برای حفاظت از زمین است. هر ساله این شرکت متعهد می شود 
۱ درصد از درآمد فروش یا ۱0 درصد سود )هر کدام که بیشتر است( برای 
 .)۲0۱۱ ،Patagonia محافظت و بازگرداندن محیط طبیعی )وب سایت
طبق اعالمیه »هدف«، »پاتاگونا به عنوان یک کسب و کار برای الهام 
بخشیدن به راه حل هایی برای بحران زیست محیطی وجود دارد«. به 
جای مواد سنتی برای ساخت لباس )مانند پنبه و پشم معمولی(، پاتاگونا 
به پنبه های زراعتی رشد می کند که گرانتر است زیرا مواد شیمیایی مضر 
را نیاز ندارد )وب سایت Patagonia »Fabric«، ۲0۱۱(. محصوالت 
 )PCR( پشم گوسفند خود را با پلی کربنات بازیافت شده پس از مصرف
ساخته شده است که در واقع ساخته شده با بطری های پالستیکی بازیافت 
شده است. تا کنون تالش های این شرکت برای ساخت یک سیستم 
پایدار، ۸6 میلیون بطری پالستیکی را از بین بردن دفن زباله ها نجات 

.)۲0۱۱ ،Patagonia، Fabric داده است )وب سایت

آلودگی هوا
شگفت انگیز است که ما می توانیم به چیزی به اندازه جو به اندازه 
کافی انجام دهیم. با گذشت زمان، ما توانستیم هوا را با انتشار گازهای 
سمی و ذرات از کارخانه ها، نیروگاه ها، ساختمان های اداری، اتومبیل 
ها، کامیون ها و حتی مزارع آلوده کنیم. عالوه بر این، روش ترجیح داده 
شده از جنگل زدایی، یک منبع اصلی آلودگی هوا است. در برخی نقاط، 
آلوده آلوده باعث مشکالت تنفسی، به ویژه برای جوانان و سالمندان می 
شود. انتشارات کارخانه، از جمله گوگرد و گازهای دیگر، با هوا و باران 
مخلوط می شوند تا باران اسیدی تولید کنند که به جنگل ها، دریاچه 
ها و جریان های آبی تبدیل می شود. شاید مهمتر از همه، بسیاری از 
کارشناسان-دانشمندان، مقامات دولتی و تجار- متقاعد شده اند که انتشار 
سنگین دی اکسید کربن باعث تغییرات آب و هوا در زمین می شود. پیش 
بینی های بروز خیزش ناشی از گرمایش جهانی شامل شرایط آب و هوایی 
بسیار زیاد، سیل، اختالالت اقیانوسی، تغییر الگوهای طوفان، خشکسالی، 

.)۲004 ،Carey( کاهش تولید مزرعه و حتی انقراض حیوانات است
از  بیش  دارد.  المللی  بین  به همکاری  نیاز  گرمایش جهانی  مهار 
با  را  ابتکار  این  از  متحده( حمایت خود  ایاالت  نه  )هرچند  ۱90 کشور 
تایید پروتکل کیوتو، توافق برای کاهش گرم شدن کره زمین با کاهش 

انتشار دی اکسید کربن در سراسر جهان اعالم کرده اند.
کسب و کار چیست؟ آنها می توانند با انتشار وسیله نقلیه، کارخانه 
ها و سایر امکانات، انرژی بیشتری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه 
ای کاهش دهند. در واکنش به ممنوعیت دولت برای کلروفلوئوروکربن ها، 

که باعث آسیب به الیه اوزون، DuPont در طول بیست سال گذشته، با 
بهبود فرایندهای تولید و تعهد به افزایش بهره وری انرژی، میزان تولید 
گازهای گلخانه ای خود را 7۲ درصد کاهش داده است )Carey، ۲004؛ 

.)۲0۱۱ ، DuPont وب سایت
چندین تولید کننده خودرو در ایاالت متحده و ژاپن در حال حاضر 
 )۲0۱۱ ،HybridCars( خودروهای الکتریکی و هیبریدی گاز الکتریکی
را عرضه می کنند. ژنرال الکتریک در حال طراحی لوازم مصرفی با صرفه 
تر انرژی )وب سایت عمومی الکتریک، ۲0۱۱( و سرمایه گذاری به شدت 

.)۲004 ،Carey( به تحقیق در مورد قدرت باد

آلودگی آب
هیچ  و  دهد  می  تشکیل  را  زمین  سطح  درصد   70 از  بیش  آب 
مخفی نیست که بدون آن ما اینجا نخواهیم بود. متاسفانه، این دانش ما 
را متوقف نمی کند از آلودگی اقیانوس ها، رودخانه ها و دریاچه های ما 
و به طور کلی استفاده از آب ما را ناتوان است. آلودگی های عظیم زمانی 
اتفاق می افتد که مواد شیمیایی مانند نفت و مواد شیمیایی به بدن آب 
ریخته شوند. آسیب به آب، به اکوسیستم دریایی و حیات وحش ساحلی 
از ریختن تصادفی نفت از کشتی های سوپروایزر و عملیات حفاری دریایی 
می تواند فاجعه آمیز باشد و پاکسازی می تواند میلیاردها دالر باشد. بیشتر 
آالینده ها از کود کودهای کشاورزی، آفت کش ها، فاضالب، فاضالب 
خام و خاکستری است که در طول زمان به سیستم های آب می پردازند 
)Krantz & Kifferstein، ۲006(. در برخی از نقاط جهان، از جمله 
مناطق خاصی در این کشور، منابع آب کاهش می یابد، به طبع، به دلیل 

کاهش بارندگی و تا حدی به دلیل افزایش مصرف.
آژانس حفاظت از محیط زیست )EPA( نیروی اصلی در تمیز کردن 
آبهای ایاالت متحده بوده است. شرکت ها در حال ترخیص استانداردهای 
سخت تر در تخلیه زباله ها در سیستم های تصفیه آب قرار دارند. در بعضی 
از نقاط، بویژه در مواردی که منابع آب به طور خطرناکی کم است، مانند 
جنوب غربی، دولت های محلی برنامه های حفاظت از خود را تأسیس 
)که دچار کمبود شدید است(  آریزونا  در   Home Depot اند.  کرده 
با سازمان های دولتی و غیرانتفاعی با یک کمپنی حفاظت از آب ۱.۸ 
میلیون دالر کار می کند. از 40 فروشگاه آن، شرکت کارگاه های آخر 
هفته را برای آموزش مصرف کنندگان در زمینه های حفاظت از باغات، 
 Kotler &( از جمله تکنیک های باغبانی مقاوم در برابر خشکسازی

Lee، ۲004( اجرا می کند.

پایداری
 ،Lorax )آیا تا به حال خوانده شده )یا به شما خوانده شده است
 Seuss یک کتاب کودکان شناخته شده است، نوشته شده توسط دکتر
در سال ۱97۱؟ این داستان را شرح می دهد که چگونه حریم خصوصی 
صاحبان کسب و کار از بین بردن یک اکوسیستم. برای ساختن و فروش 
محصولی که صاحب همه افراد مورد نیاز را متقاعد کرده بود، درختان را 
در جنگل قطع کرد، رودخانه را آلوده و هوا را فرو ریخت. این اقدامات 
زیستگاه را برای خرسانی که بر روی میوه سقوط کرده از درختان، ماهی 
هایی که در رودخانه ها شنا می کنند و پرندگان که در آسمان باال پرواز 
می کردند نابود کردند. در سال ۱97۱ این اقدامات منفی نبودند صاحبان 
کسب و کار معتقد بودند هدف از کسب و کار، بدون توجه به تأثیر بر 

محیط زیست، سود ایجاد می کند.
این کتاب برای جوانان نوشته شده است اما پیام مهمی برای مدیران 
اجرایی امروز می فرستد. هنگامی که در سال ۱97۱ نوشته شد، تعداد 
کمی از افراد کسب و کار به پیام خود گوش دادند. اما، به نظر می رسد 
که گوش دادن به حال حاضر. در ده تا پانزده سال گذشته، اکثر شرکت 
های بزرگ ما اقداماتی را اتخاذ کرده اند که محیط زیست را خوشحال 
می کند. این ابتکارات تحت عنوان »پایداری« نامیده می شود. اما آیا 
پایداری به چه معنی است؟ البته، بسیاری از تعاریف وجود دارد، اما در 
اینجا یکی است که باید برای ما کار کند: پایداری - اصل ارائه محصوالت 
امروزه که توانایی نسل های آینده را در برآورده ساختن نیازهای خود قرار 
نمی دهد. شرکت هایی که طرح های پایداری را برعهده می گیرند بر 
این باورند که برآورده ساختن نیازهای تجاری و حفاظت از محیط زیست 

متقابال منحصر به فرد نیستند. آنها باید هر دو را انجام دهند.
چگونه می توان یک شغل در زمینه پایداری را دوست داشت؟ رابین 
بیور، بیست و شش ساله خوب دارد. به عنوان مدیر اجرایی گوگل، مدیر 
عامل شرکت Green Business Ops را اداره می کند و مسئول 

.)۲0۱۱ ،Keefe( کاهش تاثیر گوگل در محیط زیست است
شرکت  این  شرکت  ستاد  در  اخیرا  که  خورشیدی  پانل   9،۲00
)بزرگترین سیستم خورشیدی در جهان( نصب شده است قطعا مصرف 
برق این شرکت را از سوختهای فسیلی کاهش خواهد داد. هنگامی که 
او پیدا کردن راه های کاهش ریزش گوگل در جهان نیست، او مشغول 
نگه داشتن ادارات گوگل با استفاده از انرژی سبز می شود، ساخته شده با 
محصوالت گهواره به گهواره و سالم است. او می تواند موکت را انتخاب 
کننده  تولید  به  تواند  می  است،  شده  فرسوده  آن  از  که  وقتی  که  کند 
بازگردد تا بتواند به جای فرش در محل دفن زباله، آن را از بین ببرد. او 
تنها پس از اطمینان از اینکه آنها بدون سموم هستند، سایه پنجره ها و 
سایر پارچه هایی را که در حیاط ها استفاده می شود، پاک می کند. و او 
اطمینان می دهد که مقدار زیادی آب فیلتر شده برای همه و 90 درصد 
هوای تازه در ساختمان در طول روز وجود دارد. هرچند که او در تصمیم 
گیری های زیادی در اختیار دارد، هر پروژه باید بررسی شود تا مطمئن 

شود ارزش آن افزوده می شود و به معنای مالی است.
گوگل، مانند بسیاری از شرکت های دیگر که در مسائل مسئولیت 
زیست محیطی و اجتماعی مشغول فعالیت هستند، اغلب دارای تمرکز 
»سه گانه« هستند. آنها بر این باورند که مدل گزارشگری در حال حاضر 
از یک خط پایین سود، تمام ابعاد عملکرد را ضبط نمی کند. آنها به جای 
آن می اندیشند که شرکت ها باید عملکرد خود را با استفاده از سه خط 
جداگانه پایین: سود، مردم و سیاره )یا 3P( اندازه گیری کنند. شرکت ها 
عالوه بر گزارش درآمد خود از گزارش درآمد خود، باید از پیشرفت خود در 
زمینه مسؤولیت اجتماعی به دیگران )ذینفعان، از جمله کارمند، مشتریان، 

صاحبان( و به سیاره )محیط زیست( گزارش دهند.

گیرنده های کلیدی
• شرکت ها مسئولیت تولید محصوالت را بدون به خطر انداختن 

حق نسل های آینده برای رفع نیازهای خود می دانند.
احترام  به محیط زیست  تقاضا می کنند که شرکت ها  مشتریان 

بگذارند. زمین، هوا و آب ما با تهدیدات محیطی مواجه هستند.
• زمین توسط آالینده های زباله و وابستگی بیشتر به مواد شیمیایی 
کشاورزی آلوده است. این موارد به دلیل دفن زباله های ضعیف شده، از 

بین برده شده و توسط جنگل زدایی شده اند.
• انبساط شهری از تاالب ها و زمین های زراعتی فشرده و زیستگاه 

های حیات وحش را نابود کرده است.
از پسماندها در  باید  از آسیب بیشتر، ما  از زمین  • برای حفاظت 
مسوولیت های مسالمت آمیز، کنترل مواد معدنی و ورود به سیستم، و 

حفظ فضاهای باز و تاالب ها استفاده کنیم.
• انتشار گازهای سمی و ذرات از کارخانه ها، نیروگاه ها، ساختمان 
های اداری، اتومبیل ها، کامیون ها و حتی مزرعه ها، هوا را آلوده می 

کنند که همچنین از سوختن ناشی از جنگل زدایی آسیب می رساند.
ادامه دارد
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حسن یزدانی آمد، کامران قاسمپور مصدوم شد!
حسن یزدانی قرارداد خود را برای 
حضور در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی 
آزاد با تیم فوالدین ذوب آمل امضا کرد.

نایفونوف  آرتور  پیوستن  از  پس 
دارنده  و  یزدانی  حسن  روس  رقیب 
مدال های برنز جهان و المپیک در سال 
۲0۲۱ به تیم داروسازی سهند ارس برای 
شرکت در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی 
آزاد، حسن یزدانی دارنده مدال های طال 
و نقره المپیک و طالی جهان نیز قرارداد 
خود را برای حضور در تیم فوالدین ذوب 

آمل امضا کرد.
یزدانی قرار است در مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد برای نماینده آمل در وزن 

۸6 کیلوگرم به میدان برود.
همچنین گفته می شود کامران قاسمپور آزادکار دارنده مدال طالی جهان که 
پیش از این قرارداد خود را با تیم صنایع مازندران امضا کرده بود، به مسئوالن این 
تیم اعالم کرده دچار مصدومیت شده و نمی تواند برای تیم رضا یزدانی در مرحله 
باید دید مصدومیت قاسمپور تا  نهایی لیگ در وزن ۸6 کیلوگرم به میدان برود! 

زمان مرحله نیمه نهایی رفع می شود یا خیر.

پوریا نوروزیان:
تنها تالش تیرانداز برای کسب موفقیت کافی نیست!

هر  گفت:  تیراندازی  ملی پوش 
ورزشکاری برای کسب سهمیه المپیک 
و موفقیت در بازی های آسیایی تالش 
نیازمند  تالش  کنار  در  ما  ا می کند 

امکاناتی هستیم.
خصوص  در  نوروزیان،  پوریا 
کرد:  اظهار  تفنگ  ملی  تیم  اردوهای 
خداراشکر دو هفته ای است اردوها زیر 
نظر حسین باقری به عنوان سرمربی آغاز 
شده است و در حال تمرین هستیم. حدود 
۱3 تا ۱4 نفر در اردو هستیم، البته دقیق 
نمی دانم. خانم نقی لو و آقای مناف نیز به 
عنوان کمک مربی در اردو حضور دارند.

ملی پوش تفنگ با ابراز امیدواری برای بهتر شدن شرایط اردوهای تیم ملی 
تیراندازی گفت: امیدواریم با آمدن رئیس جدید فدراسیون شرایط از لحاظ امکانات و 
فنی خیلی بهتر از این شود. امیدوارم با برنامه ریزی درست، راه درست برای موفقیت 

در بازی های آسیایی فراهم شود.
وی در خصوص مسابقات پیش روی تیم ملی گفت: مسابقات جام جهانی را 
پیش رو داریم. اولین مسابقه، جام جهانی مصر است که اسفند ماه برگزار می شود. 
البته حضور  و اعزام ما به این مسابقات مشخص نیست و به نظرم به تصمیم رئیس 
جدید و بودجه بستگی دارد. قطعا هدف بعدی هم بازی های آسیایی ۲0۲۲ خواهد 

بود و خود را برای این مسابقات آماده می کنیم.
نوروزیان در خصوص هدف بزرگتر خود یعنی کسب سهمیه المپیک گفت: 
المپیک و حضور موفق در بازی های آسیایی  هر ورزشکاری برای کسب سهمیه 
تالش می کند. همه تالش می کنیم اما در کنار تالش نیازمند امکاناتی هستیم که 

فکر می کنم آن نیازمندی ها برطرف نشده است. 
وی افزود: تالش ما به تنهایی برای کسب سهمیه و یا مدال در بازی های 
آسیایی کافی نیست. در کنار کوشش ما امکاناتی نیاز است که باید فراهم باشد تا 
بتوان در مسابقات جهانی سهمیه کسب کرد و یا در بازی های آسیایی روی سکو 

رفت که فکر می کنم آن نیازها هنوز برطرف نشده است.

شگرد مدعی قهرمانی برای هت تریک جام والیبال زنان
کاپیتان تیم والیبال زنان سایپا می گوید این تیم از مسابقات سبک هم برای 
هماهنگی استفاده می کند و بیشتر مواقع ترکیب اصلی خود را به کار می گیرد تا آماده 
مسابقات سخت شود.پنج هفته از لیگ برتر والیبال زنان گذشته است و هم چون 
دوره های گذشته تیم های ذوب آهن، سایپا، باریج اسانس کاشان و پیکان به عنوان 
مدعیان قهرمانی به ترتیب در رتبه اول تا چهارم قرار گرفته اند و به نظر می رسد 

با توجه به اختالفی که با سایر تیم ها دارند، پلی آف هم بین آن ها برگزار شود.  
سایپا که دو دوره قبل قهرمان لیگ شده بود، در رتبه دوم ایستاده و برای 

هت تریک قهرمانی، تیم قدرتمند ذوب آهن را پیش رو دارد.
شبنم علیخانی، کاپیتان تیم سایپا به مسابقات لیگ اشاره و بیان کرد: لیگ 
پخش  تیم ها  در  بازیکنان  چون  دارد،  بهتری  کیفیت  گذشته  سال  دو  به  نسبت 
و  نوجوانان  بازیکنان  با  تیم ها  برخی  است.  کمتر  طرفه  بازی های یک  و  شده اند 
جوانان شرکت کرده اند که شاید امتیازهای کم آنها مورد انتقاد قرار بگیرد اما خیلی 
خوب است که این بازیکنان در قالب یک تیم در لیگ شرکت کنند تا ترسشان 
بریزد و از همین االن به میدان های بزرگتر وارد شوند تا در عرصه های بین المللی 

با جسارت بیشتری حاضر شوند.
او در مورد عملکرد تیم سایپا گفت: بعد از بازگشت از جام باشگاه های آسیا، 
وقفه ای بین شروع تمریناتمان افتاد که ما را کمی عقب انداخت. علی رغم نتایجی که 
کسب کرده ایم هنوز به شرایط ایده آل نرسیده ایم اما رفته رفته هماهنگ تر می شویم.

علیخانی اصلی ترین رقبای سایپا را تیم های ذوب آهن، باریج اسانس و پیکان 
دانست و تاکید کرد: فرق ندارد حریف ما چه تیمی است. ما حتی از مسابقات سبک 
هم برای هماهنگی استفاده می کنیم. مقابل تیم بانوان ورامین بیشتر مواقع با ترکیب 
اصلی بازی کردیم چون دوست داریم به هماهنگی بیشتری برسیم تا در مسابقات 

سنگین راحت تر برنده شویم.

۳ شرط مهم IOC برای ماندن وزنه برداری در المپیک 2۰24

کمیته بین المللی المیک سه شرط را برای وزنه برداری در نظر گرفته که 
در صورت عملی شدن آنها سایه حذف از المپیک می تواند از روی سر این رشته 

برداشته شود.
کمیته بین المللی المپیک قرار است در تاریخ ۲9 ژانویه تا اول فوریه ۲0۲۲ 
)9 تا ۱۲ بهمن(  رشته های حاضر در بازی های المپیک ۲0۲4 را تایید  نهایی کند.
وزنه برداری با توجه به رسوایی های دوپینگ و فسادهای مالی  که داشته و 
مهمتر اینکه  مسئوالن آن در این فساد ها دست داشته اند، در بحرانی ترین شرایط 
خود به سر می برد. اولتیماتوم های کمیته بین المللی المپیک هم باعث شده این 
رشته برای حضور در بازی های المپیک۲0۲4 کامال  بر لبه تیغ قرار داشته باشد و 

خطر حذف از المپیک همچنان این رشته با قدمت را تهدید می کند.
نکته مهم این است کمیته بین المللی المپیک سه شرط اساسی برای وزنه 
برداری گذاشته تا در المپیک باقی بماند. اولین شرط آن ایجاد مدیریت جدید در 
فدراسیون جهانی است. شرط دوم پاک بودن این رشته در بازی های المپیک توکیو 
بود و شرط سوم تغییر پرسنل است تا افرادی که قبال در دوران فساد فدراسیون 

جهانی در راس کار بودند دوباره امور را به دست نگیرند.
فدراسیون وزنه برداری در حال حاضر نتوانسته تمام شروط کمیته بین المللی 
المپیک را عملی کند و حتی اکنون بحث این مطرح شده کمه احتماال انتخابات آن 
به تعویق بیفتد. با توجه به مدت زمان کمی که باقی مانده تا IOC مهر تایید نهایی 
روی رشته ها المپیک ۲0۲4 بزند،   وزنه برداری روزهای حساسی را پیش رو دارد 

و اگر شروط را عملی نکند ممکن است مجبور به وداع با المپیک شود.
برگزار  ازبکستان  تاشکند  در  آذر  اواخر  بود  قرار  فدراسیون جهانی  انتخابات 
شود اما هنوز کاندیداها تایید صالحیت و معرفی نشده اند از این رو این احتمال 
وجود دارد انتخابات به اواخر ماه ژانویه ۲0۲۲ موکول شود. پیش از این نیز قرار بود 
انتخابات قبل از المپیک توکیو برگزار شود  و حتی ثبت نام ها انجام شد اما کمیته 
بین المللی المپیک به ماجرا ورود کرد و این اتمام حجت را با وزنه برداری داشت 

که  اول باید اساسنامه اصالح شود سپس انتخابات برگزار شود.

یک پیشنهاد هیجان انگیز؛ 
کی روش را به منچستر برگردانید!

اسطوره منچستریونایتد درخواست کرد تا سران باشگاه کارلوس کی روش 
را برگردانند. او مطمئن است که کارلوس برای منچستر هدایت مصر را رها 

خواهد کرد.
منچستریونایتد روزهای بحرانی ای را سپری می کند و پس از برکناری 
اوله گنار سولسشر فعال با مایکل کریک به عنوان مربی موقت ادامه می دهد 

تا یک مربی جدید روی نیمکت بنشیند.
از گزینه های مختلفی برای هدایت منچستریونایتد نام برده می شود. ابتدا 
نام زین الدین زیدان مطرح شد ولی مربی فرانسوی پیشنهاد یونایتد را رد کرد. 
سپس از مائوریسیو پوچتینو نام برده شد ولی او دیروز اعالم کرد که از هدایت 

پی اس جی رضایت تمام دارد و به چالشی دیگر فکر نمی کند.
اریک تن هاگ سرمربی آژاکس و ارنستو والورده سرمربی سابق بارسا نیز 
دیگر گزینه های مطرح شده هستند ولی ریو فردیناند اسطوره منچستریونایتد 
معتقد است در این شرایط کارلوس کی روش بهترین گزینه برای هدایت شیاطین 
سرخ است. کسی که دو دهه پیش به عنوان دستیار سر الکس فرگوسن انتخاب 
شد و تاثیری شگرف در موفقیت های این تیم داشت. کی روش که سال ها نیز 
مربی تیم ملی کشورمان بود، پس از ناکامی در تیم ملی کلمبیا اکنون سرمربی 
تیم ملی مصر است و با این تیم شانس باالی برای صعود به جام جهانی دارد.
ریو فردیناند که خاطرات خوشی از کار با کی روش دارد گفت:» صحبت 
از مائوریسیو پوچتینو است. زمانی که او از تاتنهام برکنار شده بود نیز یکی از 
گزینه های منچستر بود و می دانیم که او رویای رسیدن به نیمکت یونایتد را 
دارد ولی پوچتینو اکنون سرمربی پی اس جی است و باید به این باشگاه احترام 
گذاشت. پی اس جی جزو باشگاه هایی نیست که در نیم فصل مربی یا بازیکن 
خود را به راحتی از دست بدهد. من اگر باشم روی پوچتینو برای فصل بعد 
حساب می کنم و بهتر این است که او پروژه خود را از ابتدای فصل شروع کند.

خوب، حاال سوال من این است که چرا کارلوس کی روش نه؟
من فکر می کنم اگر منچستریونایتد به دنبال کارلوس کی روش باشد، او 

هر کاری که انجام می دهد را کنار می گذارد.«
کی روش در منچستریونایتد

سال ۲00۲ بود که سر الکس فرگوسن در تصمیمی شجاعانه و رویایی 
کارلوس کی روش را به عنوان دستیار خود انتخاب کرد.

 کارلوس کی روش به اولدترافورد آمد تا جانشین استیو مک الرن شود. 
کی روش پیش از آن با تیم های ملی امارات و آفریقای جنوبی کار کرده بود و 
فرگوسن قصد داشت کسی را به تیمش بیاورد که کارایی بسیار بیشتری نسبت 

به مک الرن داشته باشد.
کی روش در نخستین فصل حضور در یونایتد بسیار عالی کار کرد و این 
تیم توانست جام قهرمانی در لیگ برتر را از آرسنال پس بگیرد. در تابستان 
همان سال یونایتد تصمیم گرفت شیوه بازی خود را تغییر دهد. به همین دلیل 
دیوید بکام را به رئال مادرید فروخت و بازیکن جوانی به نام کریستیانو رونالدو 
مورد  در  رونالدو، صحبت هایی  آمدن  از  پیش  کرد.  اضافه  خود  ترکیب  به  را 
حضور رونالدینیو و آرین روبن در یونایتد شنیده شده بود ولی هیچ کدام از این 
انتقال ها انجام نشدند. این آغاز فصلی جدید برای یونایتد بود تا بازی سازی و 
دریبل زنی جای سانترهای زیاد در این تیم را بگیرد. البته در همان تابستان 
کارلوس کی روش هدایت رئال مادرید را پذیرفت و به اسپانیا رفت تا سرمربی 

پر افتخارترین تیم اروپا شود.
کی روش: از منچستر تا تهران برخالف مسیر آب

دلیل  به  نبود.  آمیز  موفقیت  کی روش  برای  برنابئو  سانتیاگو  در  حضور 
نتیجه هایی که در دوران افت رئال مادرید با این تیم بدست آورد از رئال کنار 
گذاشته شد. حضور کی روش در یونایتد و همکاری دوباره با فرگوسن به سود 
هر دو طرف بود. در آن فصل آرسنال ۱5 امتیاز بیشتر از یونایتد جمع آوری 

کرده بود و فرگوسن قصد داشت از والتر اسمیت در این زمینه کمک بگیرد.
در همان زمان بود که کارلوس کی روش به یونایتد بازگشت و قرارداد 3 
ساله ای را به امضا رساند. زیر نظر او بود که کریستیانو رونالدو رشد کرد و با 
آموزش های او بود که به بهترین بازیکن جهان تبدیل شد. در پایان آن فصل 
یونایتدها هیچ جامی را به خانه نبردند ولی فرگوسن و تیمش توانستند با راه 
اندازی شیوه بازی جدیدی در این تیم به فکر پرورش بازیکنان جوان و بسیار 

با استعداد این تیم یعنی رونالدو و رونی باشند.
آمدن بازیکنانی مانند نمانیا ویدیچ، ادوین فن در سار و پاتریس اورا خط 
دفاعی بسیار محکمی را ساخت. رفتن روی کین از این تیم در سال ۲005 نیز 
یکی از تصمیم های تاثیرگذار در یونایتد بود. گفته می شد دلیل اصلی خروج کین از 
یونایتد، کارلوس کی روش بوده است. کین به هیچ وجه از تاکتیک های کی روش 
خوشش نمی آمد و از آزادی عملی که به او داده بودند ابراز نارضایتی می کرد.

بازیکنانی که در آکادمی جوانان یونایتد پرورش یافته بودند، یکی پس از 
دیگری از این تیم می رفتند. دیوید بکام، فیل نویل، نیکی بات و حاال هواداران باید 
شاهد خروج روی کین از این تیم می بودند. تمام این رخدادها نشان از آن داشت که 
فرگوسن به دید باز و ایده های کی روش اعتماد کرده و در حال ساخت تیمی است 
که نه تنها می خواهد در انگلیس آقایی کند، بلکه به دنبال فرمانروایی در اروپا است.

تغییر از یک تیم انگلیسی به یک تیم اروپایی
یکی از انتقادهایی که همواره از الکس فرگوسن می شود این است که 
تیم او همواره در اروپا ناکام است. رسیدن به 4 فینال اروپایی در دوران طوالنی 
حضور او روی نیمکت شیاطین سرخ نشان از آن دارد که موفقیت های اروپایی 
او به هیچ وجه قابل مقایسه با موفقیت های داخلی او نیستند. حضور دستیارانی 
مانند برایان کید و استیو مک الرن اگر چه در این تیم موفقیت های زیادی را به 
همراه داشت ولی در هر حال در اروپا به هیچ وجه موفق عمل نکردند. تفکری 
که کی روش به من یونایتد آورد این بود: »موفق شدن منچستریونایتد در اروپا 

با مدرن کردن شیوه بازی آنها«.
تغییرات کی روش تابستان ۲006 با خروج رود فن نیستلروی از این تیم 
ادامه پیدا کرد. او معتقد بود حضور نیستلروی مانع بروز استعدادهای کریستیانو 
انتخاب کرد و بدین  را  این دو، رونالدو  از میان  رونالدو خواهد شد. فرگوسن 
ترتیب نیستلروی به رئال مادرید فروخته شد. پسر پرتغالی در آن فصل بسیار 
عالی بود و ۲3 گل برای تیمش به ثمر رساند،  کاری که در مقایسه با 3 فصل 
قبل  حضور او در این تیم بسیار عالی به نظر می رسید. از این پس رونالدو به 
عنوان یک گلزن در یونایتد مطرح شد. در ادامه دگردیسی یونایتد، تاکتیک و 
تکنیک بیش از هر زمان دیگری وارد سیستم بازی آنها شد و سانتر کردن از 

کناره ها ذهنیتی بود که کمتر از آن استفاده می شد.
و  است  توسعه  و  پیشرفت  حال  در  فوتبال  می دید  درستی  به  کی روش 
هافبک های کناری مانند رونالدو را در مواقع مورد نیاز به یک گلزن بالفطره 
تبدیل کرد. به نظر می رسید کی روش آینده فوتبال را می دید و از بازیکنانی 

مانند رونالدو برای مدرن کردن فوتبال در یونایتد استفاده کرد.
شیوه جدید کی روش موجب شد او گل های فراوانی به ثمر برساند و با 
ذهنیتی که کی روش به او داده بود، موفقیت بی نظیری برای خود و باشگاهش 
بدست آورد. او در سال های اوج خود توانست عنوان بهترین بازیکن سال، بهترین 
بازیکن جوان و بهترین بازیکن از دید هواداران را بدست آورد. او در سال ۲00۸ 
به همراه تیمش لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد و به عنوان نخستین 

هافبک، توانست کفش طالی فوتبال اروپا را بدست آورد.
کی روش همچنین سیستم ۲-4-4 سنتی در فوتبال انگلیس را به شکلی 
قابل انعطاف درآورد. خواست فرگوسن این بود که یونایتد فوتبالی روان و پر 

تحرک مانند تیم های هلندی و بارسلونا ارائه کند.
از آن پس همه نوع مدرن و شیوه بسیار عالی فوتبال یونایتدها را دیدند. 
تمام این تغییرها مدیون کارهایی بود که کی روش در این تیم انجام داده بود. او 
معمار خالقیت در خط دفاع، حمله و هافبک منچستریونایتد بود. این تیم فوتبالی 

روان ارائه می کرد و دل هواداران را به تسخیر خود درآورده بود. 

حمیدرضا سجادی وزیر 
آمیز  کنایه  لحنی  با  ورزش 
یحیی  رات  اظها مورد  در 

گل محمدی صحبت کرد.
از  »تجلیل  مراسم  حاشیه  در 
در  ورزش  وزیر  بسیجی«  ورزشگاران 
به سواالت  تا  ایستاد  مقابل خبرنگاران 
آنها در پیرامون همین برنامه پاسخ داد 
اما در میانه های مصاحبه او، ناگهان بحث 
به سمت فوتبال و تیم پرسپولیس چرخید 
و البته سجادی هم بی میل نبود که درباره 
اظهارات یحیی گل محمدی صحبت کند.
مصاحبه،  این  از  پیش  ساعاتی 
یحیی گل محمدی با اشاره به مشکالت 
این  وضعیت  که  بود  گفته  پرسپولیس 
تیم و راهکار برای خروج از این شرایط 
مشخص هستند. او همچنین با تاکید بر 
اینکه شرایط مدیریتی باشگاه در نتایج 
تیم موثر هستند گفته بود که بازیکنان و 

اعضای تیم آرامش روانی ندارند.
سجادی با کنایه نسبت به یحیی 
گل محمدی گفت: »]وضعیت مدیریتی 
من  نیست.  بالتکلیفی  پرسپولیس[ 
نمی دانم چرا مسائل فنی را به مسائل 
مدیریتی ارتباط می دهند؟ من با آقای 
صدری کاماًل در ارتباط هستم و او آدمی 
خدوم و پرتالش است. من و او کاماًل 
با هم هماهنگ هستیم. ما در مدیریت 
روز  نیست هر  داریم که الزم  مسائلی 
تمام  بخواهم  اگر  کنیم.  عنوان  را  آنها 
و  استقالل  با  که  را  روزم  هر  اتفاقات 

پرسپولیس، بین همکارانم و بین این دو 
باشگاه دارم را اطالع رسانی کنم اصاًل 
مصحلت نیست. زندگی ما فقط استقالل 
در  داریم  وظیفه  نیست،  پرسپولیس  و 

خدمت همه ورزش کشور باشیم.«
او در مورد تغییرات در پرسپولیس 
توضیح داد: »می خواهم این اطمینان را 
هیأت  مسائل  اصاًل  که  بدهم  همه  به 
مدیره پرسپولیس هیچ نقشی در مسائل 
فنی و نتیجه گیری تیم ندارد. چون هر 
اقتداری که یک مدیرعامل بخواهد آقای 
او  اختیاری بخواهد  دارد و هر  صدری 
دارد. کامالً  با هم هماهنگ هستیم و در 
آخرین جلسه ای که در خدمتش بودم به 

او گفتم که به من نظر بدهید. مثل زمانی 
که با استعفای مدیرعامل قبلی موافقت 
هیأت  اما  بودم  مخالف  بنده  کردید 
مدیره موافقت کرد. هیأت مدیره از من 
مدیرعامل  استعفای  که  کرد  خواهش 
قبلی را بپذیرم. به زور که نمی شود من 

مقابل هیأت مدیره بایستم.«
صحبت  ادامه  در  ورزش  وزیر 
هایش بار دیگر به این مسئله پرداخت: 
»... خواهش می کنم مسائل فنی تیم را 
مدیریتی  مسائل  به  بیخودی  بعضی ها 
ربط ندهند. کجای دنیا نتایج فنی یک 
که  می شود  مربوط  مدیریت  به  تیم 
و  بهانه است  اینها  اینجا مربوط شود؟ 

خواهش می کنم جامعه ورزش وارد این 
حاشیه ها نشوند.«

صحبتهای  از  دیگری  بخش  در 
با لحنی کنایه آمیز گفت:  او  سجادی، 
ببرند  همه  نیست  قرار  ورزش  »در 
کنیم؟  مساوی  است  قرار  کی  پس 
ورزش  در  ببازد؟  تیم  است  قرار  کی 
و  دارد  وجود  باخت  و  برد  باالخره 
با  امیدوارم  نداریم.  مساوی  همیشه 
فرهنگ سازی هم ظرفیت باخت داشته 
باشیم، هم ظرفیت تساوی و هم ظرفیت 
برد؛ اینها زیبایی های ورزش هستند و 
داشتن  با  ما  که  است  اتفاقی  آن  مهم 
هم میهنان  به  را  امید  نور  باشگاه  یک 

عزیزمان می تابانیم.«
سجادی در بخش پایانی صحبتش 
اگرچه خطاب به هواداران صحبت کرده 
مخاطبش شخص  می رسد  نظر  به  اما 
به  هواداران  »وقتی  باشد:  دیگری 
استادیوم می آیند و یک تیم را تشویق 
می شود.  تخلیه  هیجان شان  می کنند 
اینها خوبی های ورزش است. امیدوارم 
با یک باخت حال مان بد نشود و از همه 
هواداران عزیز به ویژه هواداران دو تیم 
پایتخت  پرسپولیس و استقالل که یار 
و یاور وزارت ورزش هستند می خواهم 
که کادر مدیریتی و هیأت مدیره هر دو 
بدهند  اجازه  و  را حمایت کنند  باشگاه 
مسائل مدیریتی در جای خودش اتفاق 
جایش  سر  هم  فنی  مسائل  و  بیفتد 

خودش؛ اینها را به هم گره نزنند. «

شرایط مدیریتی در نتایج تیم موثر نیست؛

وزیر ورزش: ورزش ما فقط استقالل و پرسپولیس نیست

در  تهران  پیکان  تیم  سرمربی 
نشست خبری پس از مصاف با نساجی 
پاسخ  خبرنگاران  سواالت  به  مازندران 

داد.
تیم  بی  مر سر حسینی  مجتبی 
فوتبال پیکان بعد از اتمام دیدار تیمش 
مساوی   ۲ -۲ نتیجه  که  نساجی  با 
از  خاتمه یافت، در نشست خبری بعد 
بازی حاضر شد؛ او ابتدا درباره شرایط 
با  تیمی که  بازی  بازی گفت: در کل 
انرژی  تر کار می کرد، ما بودیم؛ دو گل 
روی اشتباهات فردی خوردیم و در این 
زمینی که نمی شود فوتبال بازی کرد، 
دو گل زدیم و بازی را برگرداندیم، به 
تشکر  بازیکنانم  از  موضوع  این  خاطر 

می کنم.
حسینی با اشاره به امکانات استان 
ساری  شهدای  ورزشگاه  و  مازندران 
گفت: امیدوارم مسئوالن فکری به حال 

و  بکنند  مازندران  پرور  قهرمان  استان 
امکانات بیشتری را فراهم کنند.

به  واکنش  در  پیکان  سرمربی 
حضور چند لیدر در ورزشگاه و درگیری 
در  تماشاگر  اینکه  داد:  پاسخ  داده  رخ 
ورزشگاه باشد، اشکالی ندارد، اما اینکه 

لیدرها بخواهند صحبت و پرخاش کنند، 
درست نیست؛ یک مقدار با نیمکت ما بد 
صحبت کردند و من هم به آنها گفتم 

صحبت نکنید.
عملکرد  درباره  حسینی  مجتبی 
داور مسابقه گفت: وقتی زمین ناهموار 

است و بازی فیزیکی می شود، بازیکنان 
روی تصمیمات داور اعتراض می کنند؛ 
در یک صحنه بازیکن حریف در محوطه 
جریمه روی بازیکن ما خراب شد که فکر 

می کنم پنالتی بود.
او درباره غیبتش در نشست خبری 
پیش از بازی هم توضیح داد: با توجه 
به اینکه هتل ما با محل برگزاری یک 
ساعت و ربع فاصله داشت و جاده هم 
کم عرض بود، به همین دلیل نرسیدیم، 

امیدوارم مرا ببخشید.
نی  یا پا بخش  ر  د حسینی 
صحبت های خود درباره خوشحالی بعد 
از گلش هم عذرخواهی کرد و گفت: به 
بود،  این خوشحالی که هیجانی  خاطر 
نشینان  نیمکت  می کنم؛  عذرخواهی 
خودم  و  هستند  من  دوستان  نساجی 
عاشق مازندران هستم، اگر یک مقدار 

تند رفتیم، عذرخواهی می کنم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تساوی پر گل پیکان و نساجی؛

سرمربی پیکان: دو گل روی اشتباهات فردی خوردیم!

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
پاراآسیایی  بازیهای  در  هدفمان  گفت: 
جوانان که در بحرین برگزار می شود، 

حفظ جایگاه قبلی و ارتقای آن است.
محمد تابع دبیر اجرایی کمیته ملی 
پارالمپیک و سرپرست کاروان ایران در 
بازی های پاراآسیایی جوانان در نشست 
خبری که در محل کمیته ملی پارالمپیک 
برگزار شد، اظهار کرد: این کاروان با نام 
مدافعان سالمت در بازیهای پاراآسیایی 
جوانان در بحرین شرکت خواهد کرد. 
بوجود  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
و  کرد  تغییر  ایران  کاروان  لیست  آمد، 
30 نفر از ورزشکاران از اعزام بازماندند. 
امیدوارم  شاهد حضور این ورزشکاران 
چین  هانگژو  پاراآسیایی  بازی های  در 
پاراآسیایی  بازی های  گفت:  باشیم.وی 
و  می شود  برگزار  رشته   9 در  جوانان 
۱65 ورزشکار از ایران شرکت خواهند 
دارد،  البته مشکالتی هنوز وجود  کرد. 
اینکه اطالعات به طور جامع  از جمله 
هنوز  نمی شود.  اعالم  میزبان  از سوی 
طور  به  بازی ها  جدول  و  کالسبندی 
کامل برای ما ارسال نشده و این گونه 
مسائل سبب شده تا نتوانیم برنامه ریزی 

کامل داشته باشیم. 
این  به  پاسخ  در  همچنین  تابع 
پرسش که پیش بینی شما از عملکرد 
پاراآسیایی  بازیهای  در  ایران  کاروان 
ن  نمی توا  : فزود ا چیست،  نان  ا جو
و  مدال ها  تعداد  از  دقیقی  پیش بینی 

نتایج داشت. البته رکورد ورودی برای 
است،   شده  گرفته  نظر  در  ورزشکاران 
برخی رشته ها رقابتی است و نمی توان 

پیش بینی خاصی داشت.
تابع اضافه کرد: امیدوارم در بحرین 
نتایج خوبی بگیریم. البته تکرار جایگاه 
دوره گذشته و ارتقای آن، هدف گذاری 

ما در این دوره است. 
ر  د ن  یرا ا ن  ا و ر کا سرپرست 
پاسخ  در  جوانان  پاراآسیایی  بازی های 
به این پرسش که آیا با مشکالت مالی 
نیز مواجه هستید، افزود: تا االن مشکل 
مالی برای اعزام این کاروان نداشته ایم. 
همه تدارکات انجام و بلیت تهیه شده 
است. ما قصد داشتیم با توجه به تعداد 
اعضای کاروان، پرواز چارتر بگیریم، اما 
این موضوع میسر نشد و کاروان در دو 

بخش اعزام می شود.
وی درباره اعزام تیم ملی پاراوزنه 

برداری به مسابقات جهانی و حضور دو 
ورزشکار در رده جوانان در این رویداد 
نیز خاطرنشان کرد: این تیم مجموعه ای 
از جوانان و باتجربه ها است. مسابقات 
اولین درگاه  قهرمانی جهان گرجستان 
برای پارالمپیک پاریس است و اگر کسی 
پارالمپیک  در  نمی تواند  نکند،  شرکت 
دوره  برای  البته  باشد.  داشته  حضور 
بعدی پارالمپیک هم بحث اعزام کیفی 
به  منجر  سهمیه  کسب  تنها  و  داریم 
کرد:  خاطرنشان  نمی شود.تابع  اعزام 
بازی های  می کردیم  فکر  امروز  به  تا 
اما  دارد،  افتتاحیه  جوانان  پاراآسیایی 
انجام  نمادین  افتتاحیه  یک  شد  اعالم 
می شود و از هر کشور یک نفر با پرچم 
روی  ورزشکاران  سایر  و  می رود  رژه 

سکوها خواهند بود. 
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
همچنین درباره گالیه برخی ورزشکاران 

در خصوص موضوع اشتغال آنها، اظهار 
کرد: تا جایی که من اطالع دارم قانون 
هنوز برای اشتغال مصوب نشده که به 
آن استناد کنیم. البته در برخی استان ها 
به برخی ورزشکاران قول هایی داده شده  
است. ما هم در کمیته پارالمپیک پیگیر 
حضور  جریان  در  دیروز  حتی  هستیم. 
قالیباف در کمیته، قرار شد این موضوع 
در مجلس نیز مطرح شود تا اقدام جدی 

صورت بگیرد. 
در  پرسشی  به  پاسخ  در  تابع 
مجلس  رئیس  صحبت های  خصوص 
ورزش  در  سرمایه گذاری  لزوم  درباره 
ورزش  در  سرمایه گذاری  منکر  افزود: 
نیز  آینده  هفته  اعزام  همین  نیستیم. 
البته  است.  سرمایه گذاری  نوع  یک 
شرایط در اعزام ها متفاوت است. بحث 
است.  فنی  بحث  یک  گرایی  کیفی 
االن بیشتر کشورها روی این موضوع 
حرکت می کنند و این اتفاقی است که 
ما  می دهد.  رخ  مختلفی  جاهای  در 
بحث همگانی و گسترش سازی را در 
بازی های پاراآسیایی داریم، اما شرایط 

در پارالمپیک متفاوت است.
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
پایان درباره رشته های جدیدی که  در 
شرکت  چین  پاراآسیایی  بازی های  در 
پاراتکواندو  حضور  گفت:  کرد،  خواهند 
چین  هانگژو  پاراآسیایی  بازی های  در 
یکی از مواردی است که به مدال آوری 

این رشته امیدوار هستیم.

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک:

هدف در پاراآسیایی جوانان ارتقاء جایگاه قبلی است

ششم  هفته  در  سیرجان  گل گهر  و  استقالل  مصاف 
رقابت های لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان 

رسید.
در جریان هفته ششم رقابت های لیگ برتر، دو تیم 
استقالل و گل گهر سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی 

در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
جایگاه سوم  در  امتیاز   ۱۲ با  استقالل  نتیجه  این  با 
پنجم  رده  در  امتیاز   ۱0 با  گل گهر  و  گرفت  جای  جدول 

ایستاد.
بازی در ابتدای کار،  بیش تر در میانه میدان در جریان 
دروازه  گشودن  برای  راهی  داشتند  سعی  تیم  دو  و  بود 

یکدیگر پیدا کنند.
در دقیقه ۱5 بازی، محمدرضا آزادی روی یک ضربه 
کاشته، فرصتی برای باز کردن دروازه گل گهر داشت اما ضربه 

او با برخورد به دیواره دفاعی به بیرون رفت.
۲ تیم در ادامه بازی در نیمه اول نتوانستند راهی برای 
ایجاد موقعیت پیدا کنند و درگیری بازیکنان ۲ تیم در میانه 
میدان باعث شد شاگردان مجیدی و قلعه نویی نتوانند در امر 

موقعیت سازی موفق عمل کنند.

و  داد  رخ   40 دقیقه  در  بازی  جدی  فرصت  اولین 
محمدرضا آزادی با شوتی محکم از پشت محوطه جریمه، 
دروازه گل گهر را تهدید کرد اما ضربه او با اختالفی کم از 

باالی دروازه به بیرون رفت.
در پایان تالش ۲ تیم برای موقعیت سازی و گلزنی در 
با  نیمه اول ثمری نداشت تا این بازی در پایان نیمه اول 

تساوی بدون گل به پایان برسد.
پیش از شروع بازی، به دلیل ممانعت مسوول برگزاری 
امین  ژستد،  و  یامگا  حضور  از  گل گهر  و  استقالل  بازی 
قاسمی نژاد و محمدرضا آزادی به جای این دو بازیکن در 

این مصاف به میدان رفتند.
با شروع نیمه دوم، ۲ تیم بازهم نتوانستند در نیمه زمین 
یکدیگر کاری از پیش ببرند. بازی بیش تر در میانه میدان در 
جریان بود و استقاللی ها نتوانستند در دقایق اول نیمه دوم 

فرصت خوبی برای خود رقم بزنند.
در دقیقه 6۱ بازی، اولین فرصت جدی آبی پوشان در 
نیمه دوم رقم خورد و جعفر سلمانی در مصافی تک به تک 
اما  آبی ها داشت  برای  با دروازه بان گل گهر فرصت گلزنی 

ضربه او را منادی دفع کرد.

آبی ها چندین بار از ضربه کاشته و ضربه کرنر سعی 
داشتند دروازه گل گهر را تهدید کنند اما این ضربه ها نتوانست 

باعث ایجاد موقعیت خطرناکی شود.
برتری  گل   زدن  برای  استقالل  تالش  پایان  در 
تساوی  با  پایان  در  بازی  این  تا  نداشت  بر  در  نتیجه ای 
بدون گل به پایان برسد. این بازی پنجمین تقابل قلعه نویی 
و فرهاد مجیدی روبروی هم بود که با نتیجه تساوی به 
پایان رسید. در 4 مصاف قبلی این ۲ مربی، مجیدی پیروز 

تمام بازی ها بود.
آرمین  اکبرمنادی،  حسین  محمد  گل گهر:  ترکیب 
سهرابیان، علیرضا علیزاده، مهدی تیکدری، فرشید باقری، 
میالد زکی پور، سعید صادقی، مسیح زاهدی، محمد رضا 

خانزاده، امین پورعلی، اریک بایناما
دانشگر،  محمد  رضایی،  علیرضا  استقالل:  ترکیب 
)دقیقه  کریم زاده  متین  آقاسی،  عارف  یزدانی،  سیاوش 
45- جعفر سلمانی(، مهدی مهدی پور، آرش رضاوند، سعید 
مهری )دقیقه 45- رضا آذری(، وریا غفوری، امین قاسمی 
نژاد )دقیقه 45- ارسالن مطهری( و محمدرضا آزادی )دقیقه 

۸6- امیرحسین حسین زاده(

گل گهر صفر - استقالل صفر

پنجمین مصاف قلعه نویی و مجیدی برنده نداشت
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مدیرعامل خانه کتاب خبر داد: مبلغ پرداختی اعضای سامانۀ پست 
کتاب در شرایط جدید افزایش پیدا کرده است اما حمایت یارانه ای وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنان باقی است.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، علی رمضانی، درخصوص شرایط جدید پست کتاب اظهار کرد: 
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در شرایط جدید تخفیف را 
در سرویس سفارشی از ۲5 درصد به ۱0 درصد و در سرویس پیشتاز 
از 30 درصد به ۲5 درصد کاهش داده است. همچنین مطابق اظهار 
مسئوالن شرکت پست، سرویس سفارشی عمال از خدمات حذف شده 

بود و تنها برای سامانه »پست کتاب« ارائه می شود.
او با اشاره به انتخابی شدن هزینه جمع آوری مرسوالت در قرارداد 
اگر بسته تحویل دفاتر پستی شود مبلغی دریافت  بیان کرد:  جدید 
نمی شود و اگر درخواست جمع آوری اعالم شود هزینه مربوطه به دو 
صورت محاسبه می شود؛ ابتدا در قالب اشتراک ماهانه به مبلغ 3 میلیون 

ریال و دیگری به صورت جمع آوری تکی و با مبلغ ۸0 هزار ریال.
 مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن بیان این که ظرف 
دو یا سه هفته آینده سرویس های مذکور در سامانه های پست کتاب 
پستی  بسته های  تحویل  باجه های  کرد:  عنوان  شد،  خواهد  فعال 

که پیش از این محدود به مراکز مناطق بود اکنون به دفاتر پستی 
بسته های  کننده  دریافت  مراکز  تعداد  و  کرده  پیدا  توسعه  منتخب 

پستی افزایش یافته است.
وی در ادامه مطرح کرد: شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران اعالم داشت که اخیرا برای ارسال کاال در سفارش ها، ۲5 درصد 
اضافه مبلغ بابت بسته بندی »پاکت« اخذ می کند که این اضافه مبلغ 

از کتاب و بسته های سامانه پست کتاب دریافت نخواهد شد.
شده  تمام  قیمت  جدید،  شرایط  در  گفت:  پایان  در  رمضانی 
سرویس سفارشی یک بسته کتاب »دو کیلویی« برای مشتری عادی 
۱۱3 هزار ریال و قیمت تمام شده پست پیشتاز برای مشتری عادی 
۱6۱ هزار ریال خواهد بود. در حالی که مبلغ پرداختی ناشران در پست 
کتاب با شرایط قرارداد جدید 70 هزار ریال است. بر این اساس خانه 
کتاب و ادبیات ایران حدود 40 درصد از مبلغ پست سفارشی تا دو کیلو 

را پرداخت می کند.
در روزهای اخیر با ارائه قرارداد جدید شرکت پست به معاونت 
امور فرهنگی، رایزنی هایی برای ایجاد تغییرات در این قرارداد، صورت 
گرفت، پیش از این یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی، از تصمیم این 

وزارتخانه، برای ادامه همکاری با شرکت پست خبر داده بود. 

خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنان از سامانه پست کتاب حمایت می کند

هفته  نهمین  بیست و  
با  و  پایان رسید  به  کتاب هم 
جایزه ها  جشنواره ها،  برگزاری 
و نشست های مختلف جان تازه ای به یار 

مهربان بخشید.

ایرنا،  به گزارش خبرنگار فرهنگی 
هفته کتاب سال ۱400 که از ۲4 آبان آغاز 
شده بود، روز نخست آذر به پایان رسید. در 
این هفته نشست ها و برنامه های متنوعی 
از سوی  نهادهای مختلف، برگزار شدند. 
جشن های تقدیر، رونمایی ها، نشست های 
تخصصی، بخشی از این برنامه ها بودند 

که به مرور آن می پردازیم.
تقدیر از کتابخوانان در سراسر کشور

آیین  کتاب  هفته  آغاز  با  همزمان 
و  کتاب خوانی  کتاب،  روز  گرامیداشت 
با  آبان(،   ۲4( دوشنبه  روز  کتابدار صبح 
حضور مسئوالن فرهنگی و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با تجلیل از برگزیدگان 
بخش های مختلف ترویج کتابخوانی در 

تاالر وحدت برگزار شد.
مجازی  صفحات  برتر،  خدمتگزار 
کتابخوان  نهادی،  های  کتابخانه  برتر 
برتر، کتابخانه برتر نهادی و کتابداران برتر 
بخشی از معرفی شدگان این دوره بودند.

اینجا  برگزیدگان  نام  مطالعه  برای 
کلیک کنید.

با تشکیل بنیاد مهدی سحابی جایزه 
ترجمه ویژه جوانان برگزار می شود

مجید سحابی، برادر مرحوم مهدی 
و  نویسنده  عکاس،  مترجم،  سحابی، 
مجسمه ساز، از اقدام برای تشکیل بنیاد 
این نویسنده خبر داد و گفت: یکی از برنامه 
های آینده این بنیاد پس از ثبت رسمی، 
برگزاری جایزه مترجمی است، مجوزی 
برای برگزاری جشنواره های هنری و ادبی 
خواهیم گرفت به ویژه در حوزه ترجمه، 
ایده ای دارم امیدوارم بتوانیم جایزه ویژه 

مترجمان جوان را برگزار کنیم.
وی با اشاره به تاکید مهدی سحابی 
بر رشد نسل جوان، اظهار داشت: دلیل 
اصلی شکل گیری این جایزه، کمک به 
پیشرفت نسل جوانی خواهد بود که تازه 
وارد این عرصه شده اند، منابع مالی آن 

هم از بنیاد تامین خواهد شد.
برگزیدگان جایزه کتاب سال کانون 

معرفی شدند
 برگزیدگان جایزه کتاب سال کانون 
در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
کودک،  داستان  مختلف  بخش های 
شعر  و  داستان  کودک،  شعر  داستان، 
 ۲5 )سه شنبه،  تصویرگری،  و  نوجوان 

کانون  های  آفرینش  مرکز  در  آبان( 
معرفی شدند.

کودکان  فکری  پرورش  کانون 
ارتقای  به  کمک  هدف  با  نوجوانان  و 
کیفیت آثار و معرفی کتاب های مناسب 
مخاطبان کودک و نوجوان و حمایت از 
پدیدآورندگان این حوزه، با نگاه به ارزش 
های اسالمی، ایرانی و بومی به کتاب های 
برگزیده ماه  و سال جایزه اهدا می کند.

سیمین  مرغک  شامل  جوایز  این 
)کتاب های برگزیده ماه( و مرغک زرین 
) کتاب های برگزیده سال( است که با 
پدیدآورندگان  به  داوران  هیأت  انتخاب 
مرغک  جایزه  شود.  می  اهدا  ناشران  و 
سیمین، در هر ماه، فقط به یک نویسنده 
یا شاعر یا مترجم و در هر فصل به یک 
ناشر تعلق می گیرد که در پایان هر فصل 
اهدا می شود. جایزه کتاب ماه شامل نشان 
جایزه  و  لوح  تندیس،  سیمین،  مرغک 
نشان  شامل  سال  کتاب  جایزه  و  نقدی 
مرغک زرین، تندیس، لوح تقدیر و جایزه  

نقدی است.
دریافت  به  موفق  که  هایی  کتاب 
مرغک سیمین و مرغک زرین شده اند، 
در فهرست خرید مراکز فرهنگی هنری 
کانون قرار می گیرند و در هر فصل به 
صورت فهرست کتاب های مناسب اعالم 

می شوند.
را  جایزه  این  برگزیدگان  اسامی 

اینجا بخوانید.
انتشار فراخوان یازدهمین دوره جایزه 

ادبی هفت اقلیم
 فراخوان یازدهمین دوره جایزه ادبی 
هفت اقلیم، ویژه آثار داستانی چاپ شده در 

سال ۱399، توسط دبیرخانه این رویداد 
نویسندگان  و  ناشران  شد.  منتشر  ادبی 
جهت شرکت در این دوره از جایزه ادبی 
ازآثار  نسخه  است سه  اقلیم الزم  هفت 
تالیفی منتشر شده در سال ۱399 حوزه 
نشانی  به  را  داستان  مجموعه  و  رمان 
دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم  ارسال 
کنند. مهلت ارسال آثار تا بیستم آذر ۱400 

خواهد بود.
خیابان  تهران،  دبیرخانه:  نشانی 
شریعتی، باالتر از سه راه ملک، روبروی 
ایستگاه آتشنشانی، پالک 609 موسسه 
فرهنگی هنری هفت اقلیم. اسامی داوران 
و عوامل اجرایی این دوره از جایزه ادبی 

هفت اقلیم به زودی اعالم می  شود.
سال  در  اقلیم،  هفت  ادبی  جایزه 
نویسندگان  از  گروهی  توسط   ۱3۸۸
مستقل ایران با دبیری آیت دولتشاه، کار 
به  ابتدا  در  این جایزه  آغاز کرد.  را  خود 
داستان های کوتاه منتشر نشده اختصاص 
داشت اما بعد از یک دوره مقدماتی داستان 
کوتاه، تغییر مسیر داد و در دور اول، به 
جمع جوایز کتاب های منتشر شده پیوست 
و تا امروز بر این منوال حرکت کرده است.

هیات موسس جایزه ادبی هفت اقلیم 
در سال ۱393 و همزمان با چهارمین دوره 
جایزه ادبی، موسسه فرهنگی هنری هفت 
اقلیم را تاسیس کرد و تا به امروز به عنوان 
موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم در 
زمینه آموزش هنر و برگزاری کارگاه های 

تخصصی فعالیت می کند.
ثبت نام ناشران در اولین نمایشگاه 

مجازی کتاب استانی در سال ۱400
برای حضور  ناشران سراسر کشور 
در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان 

اصفهان می توانند از شنبه ۲9 آبان نسبت 
نمایشگاه  اولین  کنند.  اقدام  ثبت نام  به 
حضور  با  اصفهان  استان  کتاب  مجازی 
ناشران سراسر کشور از  ۲0 آذر تا  ۲6 
آذر به مدت هفت روز برگزار خواهد شد.  
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 
اداره  همکاری  با  و  اسالمی  ارشاد  و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
نمایشگاه مجازی کتاب  اولین  اصفهان، 
استان اصفهان را در سال جاری برگزار 

خواهد کرد.  
ناشران سراسر کشور می توانند از ۲9 
آبان تا 7 آذر۱400 برای ثبت نام در اولین 
اصفهان  استان  نمایشگاه مجازی کتاب 
ادبیات  و  کتاب  خانه  اینترنتی  پایگاه  به 

ایران مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، سال گذشته وزارت 
یافتن  پی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بازار  و  ناشران  از  حمایت  برای  راهی 
کتاب کشور با استفاده از تجربیات حضور 
شده  برگزار  مجازی  نمایشگاه های  در 
توسط دیگر کشورها نظیر نمایشگاه بزرگ 
کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب ایران 
را به شکل مجازی از اول تا دهم بهمن 
برگزار کرد. در نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران، بیش از یک هزار ناشر حضور 
داشتند و بیش از ۱00 هزار عنوان کتاب 
برای عرضه در سایت نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران ارائه شد. همچنین ۱۸0 ناشر 
خارجی با ۲0 هزار عنوان کتاب و ۱4۲ 
بخش  در  ادبی  آژانس  و  فرهنگی  نهاد 
حضور  نمایشگاه  این  در  نیز  رایت سنتر 
داشتند. هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی 
شرکت پست جمهوری اسالمی برای همه 

مخاطبان رایگان اعالم شده بود.
و  سال  کتاب  جایزه  علمی  دبیران 

جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
احکام جداگانه ای دبیر علمی سی ونهمین 
علمی  دبیر  و  سال  کتاب  جایزه  دوره 
کتاب  دوره جایزه جهانی  بیست ونهمین 
سال جمهوری اسالمی ایران را منصوب 

کرد.
این  در  اسماعیلی  محمدمهدی   
حمید  والمسلمین  حجت االسالم  احکام 
پارسانیا را به عنوان دبیرعلمی سی ونهمین 
دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
به عنوان  را  حیدری  احمدعلی  و  ایران 
جایزه  دوره  بیست ونهمین  دبیرعلمی  
اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جهانی 

ایران منصوب کرد. 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
عنوان یک جایزه نیمه دولتی ایرانی است 
که هر ساله در بهمن ماه توسط خانه کتاب 
ایران و طی روزهای برگزاری آئین های 
این  در   ۱357 سال  انقالب  بزرگداشت 
وزیر  نهایی  تأیید  با  فجر(،  )دهه  کشور 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به نویسندگان 
تقدیر در بخش های  برگزیده و شایسته 
کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم 
هنر،  کاربردی،  علوم  زبان،  اجتماعی، 

ادبیات و تاریخ و جغرافیا اعطا می شود.
اختتامیه جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران با هدف حمایت و تشویق 
ناشران  و  مترجمان، مصححان  مؤلفان، 
جامعه  فرهنگ  ارتقای  و  کشور  سراسر 
هویت  و  استقالل  حفظ  ایران،  اسالمی 
برگزار  ماه  بهمن  در  فرهنگی، هر سال 

می شود.
برای  دالر  میلیون   40 احمدوند: 

واردات کاغذ اختصاص یافته است
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
تولید  کارگروه  گفت:  اسالمی،  ارشاد  و 
تشکیل  فرهنگی  امور  معاونت  در  کاغذ 
برای  دالر  میلیون   40 تاکنون  و  شده 

واردات کاغذ اختصاص داده شده است.
پنجشنبه  روز  احمدوند صبح  یاسر 
)۲7 آبان( در نشست رسانه ای، در پاسخ 
مضمون  این  با  ایرنا  خبرنگار  سوال  به 
که تا زمان به نتیجه رسیدن تولید کاغذ 
برنامه ای  چه  آن  واردات  برای  داخلی، 
در  کاغذ،  تولید  کارگروه  گفت:  دارید؟ 
معاونت امور فرهنگی تشکیل شده است 
و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری  با  و 
رییس  اول  معاون  همراهی  و  تجارت 
قابل  نتایج  زودی  به  امیدواریم  جمهور، 

توجهی را شاهد باشیم.
وی افزود: اختصاص ارز ترجیحی به 
جز در بخش دارو و گندم، میسر نیست؛ 
با این حال، 40 میلیون دالر برای واردات 
از سوی  کاغذ نشر در نظر گرفته شده، 
پرونده های  از  که  کاغذ  مقداری  دیگر 
زودی  به  است  آمده  دست  به  قضایی 

توزیع خواهد شد. 
نظر  به  داشت:  اظهار  احمدوند 
می رسد این کاغذها بتواند تا زمان رسیدن 
به نتیجه درست برای تولید کاغذ داخلی، 

پاسخ مناسبی باشد.
پاییزه کتاب ۱400 آغاز به کار کرد

پاییزه کتاب ۱400 با مشارکت 9۸0 
کتابفروشی از سراسر کشور، از شنبه )۲9 

آبان( آغاز شد.
توزیع  طرح های  از  دوره  این  در 
کتابفروشی ها  طریق  از  کتاب  یارانه 
کتاب( حضور  فروش  فصلی  )طرح های 
تایید  ایران  سراسر  از  کتابفروشی   9۸0
در  کتابفروشی   ۱50 تعداد  این  از  شد. 
در  کتابفروشی   ۸30 و  تهران  استان 
تعداد  از  دارند.  فعالیت  استان ها  سایر 
 746 استان ها،  سایر  کتابفروشی    ۸30
فعالیت  استان ها  مراکز  در  کتابفروشی 
دارند و 4۱ کتابفروشی نیز در شهرهای 

کمتر برخوردار واقع شده اند.  
این طرح به مدت پنج روز، یعنی 
از شنبه تا چهارشنبه )سوم آذر ۱400( 
بهتر  اجرای  برای  شد.  خواهد  اجرا 
عدالت فرهنگی این طرح در شهرهای 
روز   ۱0 کتابفروشی  از  برخوردار  کمتر 
است. بنابراین روز پایانی طرح در این 
آذر  هشتم  دوشنبه  روز  پایان  شهرها 

بود. خواهد 
در طرح پاییزه کتاب ۱400 خریداران 
می توانند کتاب های تالیفی را با یارانه ۲0 
با  را  شده  ترجمه  کتاب های  و  درصدی 
کتابفروشی های  از  درصدی   ۱5 یارانه 
مجاز  کنند. سقف  خریداری  عضو طرح 
یارانه  تومان و سقف  خرید سیصد هزار 

خرید برای هر خریدار شصت هزار تومان 
و  مشخصات  اسامی،  است.  شده  تعیین 
آدرس کتابفروشی های عضو طرح پاییزه 
کتاب ۱400 نیز اینجا قابل مشاهده است.

تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب 
»تنها گریه کن« رونمایی شد

خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  تقریظ 
تنها گریه  کتاب  بر  انقالب  رهبر معظم 
سادات  اشرف  زندگی  از  روایتی  کن، 
منتظری، مادر شهید محمد معماریان در 
جنگ  اسالمی،  انقالب  مبارزات  دوران 

تحمیلی و پس از آن، منتشر شد.
یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت با رونمایی از تقریظ مقام معظم 
قلم  به  گریه کن  تنها  کتاب  بر  رهبری 
و  کتاب  هفته   با  اسالمی همزمان  اکرم 
کتابخوانی )۲4 آبان تا اول آذر( در تاالر 

وحدت همراه بود.
متن تقریظ مقام معظم رهبری به 

این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

کتاب  این  عطش،  و  شوق  با   
را  دل  و  چشم  و  خواندم  را  شگفتی ساز 
شستشو دادم. همه چیز در این کتاب، عالی 
است؛ روایت، عالی؛ راوی، عالی؛ نگارش، 
عالی؛ سلیقه ی تدوین و گردآوری، عالی، 
نگاه مرحمت ساالر شهیدان  و شهید و 
به او و مادرش در نهایت علّو و رفعت .. 
هیچ سرمایه ی معنوی برای کشور و ملّت 
و انقالب برتر از اینها نیست. سرمایه ی 
و  لطیف  نگارش  قدرت  دیگر،  باارزش 
گویایی است که این ماجرای عاشقانه ی 

مادرانه به آن نیاز داشت.
 ۱0  اسفند ۱399

   از نویسنده جّداً باید تشّکر شود.
اکرم  قلم  به  کن  گریه  تنها  کتاب 
اسالمی تدوین و توسط انتشارات حماسه 

یاران در سال ۱399 منتشر شده است.
برگزیدگان جشنواره کتاب بچه های 

مسجد معرفی شدند
جشنواره  اولین  اختتامیه  مراسم   
کتاب بچه های مسجد، سی ام آبان ماه 

در مسجد امام حسین )ع(، برگزار شد. 
قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی، 
وزارت  فرهنگی  معاون  احمدوند  یاسر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی،  حجت االسالم 
حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی 
و  مساجد  هنری  فرهنگی  کانونهای 
اسماعیل آذر، شاعر و مدرس دانشگاه، در 
این مراسم حضور داشتند. در این برنامه 
از نفرات برتر در چهار بخش تقدیر شد. 

همچنین در این مراسم همزمان با 
آغاز هفته بسیج از گلعلی بابایی نویسنده 
کتاب های حوزه دفاع مقدس تجلیل شد.

برای خواندن نام برگزیدگان، اینجا 
کلیک کنید.

جشنواره  اولین  ایرنا،  گزارش  به 
عنوان  با  ایران  مساجد  های  کتابخانه 
هنر  و  )فرهنگ  فهما  کتاب  جشنواره 
ستاد  سوی  از  طراحی  با  ایران(  مساجد 
هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی 
کشور و با اجرای ستاد کانون های استان 
تهران برگزار شد. این جشنواره طی سه 
ماه گذشته در سطح کتابخانه ها و کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار 
های  فعالیت  به  مندان  عالقه  و  شده 
کتابخانه ای آثار خود را در چهار بخش 
کتابدار  برتر،  کتابخوان  برتر،  کتابخانه 
دبیرخانه  به  کتاب  خیر  و  سفیر  و  برتر 

ارسال کردند.
اهالی  نکوداشت  ملی  آیین  دومین 

ویرایش برگزار شد
 دومین آیین ملی نکوداشت اهالی 
ویرایش با تقدیر و تجلیل از ۱00 نفر در 

۲0 گروه برگزار شد.
دومین آیین ملی نکوداشت اهالی 
نفر   ۱00 از  تجلیل  و  تقدیر  با  ویرایش 
ویرایش  انجمن  همت  به  گروه   ۲0 در 
و درست نویسی در خانه کتاب کتاب و 
ادبیات ایران برگزار شد و از برگزیدگان 
ویرایش،  مدرسان  گروه  بخش های  در 
گروه  بلد،  ویرایش  مترجمان  گروه 
برنامه ساز فارسی دوست،  گروه ویراستار 
خبر  ویراستاران  گروه  شعر،   و  داستان 

و... تقدیر شد. 
اینجا  برگزیدگان  نام  مطالعه  برای 

کلیک کنید.
به گزارش ایرنا، آیین ملی نکوداشت 
همت  به   ۱399 سال  از  ویرایش  اهالی 
انجمن ویراستاران و موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران، برای تجلیل از ویراستاران 
اندازی  راه  و متخصصان درست نویسی، 

شده است. 

در هفته کتاب چه گذشت؟

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ:
منافع طرح های فصلی باید بیشتر شود

 معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشاره به طرح های فروش 
فصلی کتاب این طرح ها را مسیر خوبی برای ارائه یارانه کتاب دانست و گفت: منافع 

این طرح ها باید در آینده بیشتر شود.
یاسر احمدوند، درباره این که برخی کتابفروشان مستقل معتقدند، طرح فصلی 
برایشان فایده ای ندارد اما اگر عضو طرح نباشند دیگر کتابفروشان که تخفیف دارند، به 
آنها ترجیح داده می شوند، اظهار داشت: طرح های فصلی آورده خوبی  برای کتابفروشان 
دارد کسی از کتابفروشان اگر فکر می کند، طرح آورده ندارد، عضو طرح فصلی نشود 

و از روش های دیگر، برای تبلیغ کار و درآمدزایی استفاده کند.
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: این طرح الزامی نیست 
و خود کتابفروشان داوطلبانه عضو آن می شوند، به طور کلی تصور ما و گزارش هایی که 
دریافت کرده ایم نشان می دهد این طرح برای کتابفروشی ها و مخاطبان، سودآور است.
همه از آن نفع می برند، حاال این که سودآوری آن کافی است، موضوع دیگری 
است که باید در آینده افزایش پیدا کند و شرایط بهتر شود. این مسیر خوبی بوده که 

یارانه به آخرین حلقه نشر، تعلق بگیرد و نتایج قابل توجهی هم داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد که طرح های فصلی در آینده نیز به اهداف خود برسد و 

منافع بیشتری با خود همراه داشته باشد.
برای تداوم کار چاپ تالش می کنیم

احمدوند، درباره برنامه معاونت فرهنگی برای سیاست  دولت برای حذف ارز 4۲00 
تومانی و نحوه تامین مواد اولیه ویژه نشر که شرایط تولید آن در کشور فراهم نیست، 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وظیفه ای برای تامین مواد اولیه چاپ، مثل 
کاغذ، زینک، مرکب وغیره ندارد اما اگر ما به آن نپردازیم، کار متوقف می شود. برای 

همین ما برای تداوم کار فرهنگی تالش کرده ایم.
وی با اشاره به تالش هایی که تا کنون برای تامین و تولید کاغذ انجام گرفته است، 
اظهار داشت: برای ملزومات چاپ نیز تالش شده که به سمت تامین برویم، اگر می 
توانیم تولید کنیم و اگر نه بتوانیم از طریقی آن را وارد کنیم که موقعیت مناسبی باشد.

به گزارش ایرنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال ۱394 برای هدفمندکردن 
یارانه نشر طرح های فصلی فروش کتاب را آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از 
وزارت خانه دریافت کنند. در این طرح ها که با نام طرح های فروش فصلی مشهور 
شده اند، توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته باشند 
انجام می شود که آن ها می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت 

داشته باشند به خریداران بفروشند.
تاکنون ۱۸ طرح فصلی کتاب برگزار شده و نوزدهمین دوره با عنوان »پاییزه 
کتاب ۱400« و با مشارکت 966 کتابفروشی از شنبه )۲9 آبان( تا چهارشنبه )3 آذر( 
در کتابفروشی  های عضو طرح برگزار می شود، البته زمان برگزاری طرح در شهرهای 

کم جمعیت و محروم تا ۸ آذر تعیین شده است. 
در طرح پاییزه کتاب ۱400 خریداران می توانند با مراجعه به کتابفروشی های عضو 
طرح،  تا سقف 300 هزار تومان برای کتاب های تالیفی ۲0 درصد و برای کتاب های 
ترجمه ۱5 درصد تخفیف دریافت کنند. سقف دریافت یارانه نیز 60 هزار تومان است. 
tarh. اسامی و مشخصات کتابفروشی های عضو طرح به تفکیک هر استان بر نشانی

ketab.ir قابل مشاهده است.

دانشنامه امام خمینی )ره( منتشر شد

امام  دانشنامه  دوره ۱0 جلدی  در  نویسنده  و  پژوهشگر   حاصل تالش ۲60 
خمینی )ره( منتشر شد.

دانشنامه امام خمینی )ره( در ۱0 جلد و در شش هزار و ۸00 صفحه از سوی 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در قطع رحلی منتشر و توسط موسسه چاپ 
و نشر عروج عرضه شد. این دانشنامه حاصل تالش ۲60 نفر از عالمان، پژوهشگران، 
نویسندگان، مدیران و مجریان در بخش  های مختلف مدیریت علمی و اجرایی، نگارش، 
ارزیابی، بازنویسی، بررسی  ها و بازبینی   های فردی و گروهِی چندباره و ویرایش علمی 

و فنی و خدمات حروف  زنی و تصاویر است.
این دانشنامه که با مقدمه  ای از حجت االسالم سیدحسن خمینی منتشر شده، 
دارای بیش از ۸60 مدخل اصلی، از جمله مدخل گسترده و جامع ویژه امام خمینی)ره( 
و بیش از 500 مدخل ارجاعی است و افزون بر مجموعه تصاویر پایانی که شامل ۲64 
صفحه برگزیده و بیش از یک سوم مقاله های آن مصور است. در این دانشنامه ابعاد 
مختلف زندگی شخصی ویژگی های شخصیتی دیدگاه ها و عملکرد امام راحل و مسایل 
پیرامونی و افراد مرتبط با ایشان در حوزه های مختلف به شکل مستند با تکیه بر منابع 

فراوان نشان داده شده است.
امام خمینی )ره( افزون بر استعداد و هوش سرشار، محیط خانوادگی و تحصیلی 
مناسب و قدرت فوق العاده، از ویژگی هایی چون خلوص، صداقت، شجاعت، سعه صدر، 
قاطعیت، استواری و مردم داری بهره می جست و عالوه بر جایگاه مرجعیت دینی و 
رهبری انقالب اسالمی ایران، از شخصیت های علمی جهان اسالم و جامع بسیاری 

از علوم گوناگون اسالمی به شمار می رفت.
حضرت امام در بیشتر علوم دینی چون فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان، 
سرآمد روزگار بود و آثار علمی بسیاری در این علوم، از ایشان به یادگار مانده است 
که بسیاری از آنها در سایه حوادث پرشتاب سیاسی، ناشناخته مانده است یا بسیار کم 
مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان که کار سترگ ایشان در احیای فکر دینی و ابعاد 
گسترده اقدامات و خدمات بی شمار ایشان در ربع قرن مبارزه و اداره حکومت، حوادث 
و اتفاقات حیرت آور و کید دشمنان قدرتمند و مانع تراشی جریان تحجر و کج فهم 

دینی، همچنان ناشناخته مانده است.

مفقودی
تی  جی  صبا  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
ایکس به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۸۲ به شماره انتظامی ۲69 
شاسی  شماره  به   0050665۸ موتور  شماره  به  44-ایران46  ق 
S۱4۱۲۲۸۲964906  متعلق به رضا براری برمچی مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
رنگ  به   ۲06 پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه 
93-ایران  م   ۱95 انتظامی  شماره  به   ۱399 مدل  روغنی  سفید 
شاسی  ره  شما به   ۱65A0۱7۱۲96 موتور ره  شما به   46
آسایش  امیر  آقای  به  متعلق   NAAP03EE6LJ00۸7۱4

مقدم مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
زانتیا  سیتروئن  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
سوپرلوکس به رنگ سرمه ای روغنی مدل ۱3۸۱ به شماره انتظامی 
39۲ ن 46-ایران 46 به شماره موتور ۲00347۱ به شماره شاسی 
مفقود  مهر  کیان  محمود  آقای  به  متعلق   S۱5۱۲۲۸۱۱05۱۲4

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱390/09/۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختانهای  و 
ماده یک  اول موضوع  مورخ ۱400/09/0۱ هیات   ۱4006030600500676۸
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
امین نظری فرد فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۲۱۱/75 متر مربع از پالک شماره 3۸6 فرعی از ۱3 اصلی واقع در اراضی گذر 
شوری بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
نظری فرد فرزند مرادعلی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 

شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/09/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/09/۲۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱390/09/۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختانهای  و 
ماده یک  اول موضوع  مورخ ۱400/09/0۱ هیات   ۱40060306005006765
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  علیرضا  فرزند  رادنژاد  ناهید 
۱00/55 متر مربع از پالک شماره 30 فرعی از ۱5 اصلی واقع در اراضی فاروب 
رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی محمد دهنوی 
و رمضانعلی شوری محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
به دادگاه  یا معترض گواهی تقدیم دادخواست  قانونی واصل نگردد  در مهلت 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/09/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/09/۲۱
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از راست: جالل آل احمد، غالمحسین ساعدی و مفتون امینی - دانشگه تبریز، 
اردیبهشت ۱346 اختصاصی دنیای جوانان

دلبرت وقتی کنارت نیست
کوری بهتر است

حامد عسگری

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام... یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

نامه هایم چشم هایت را اذیت می کند
درد دل کردن برای تو حضوری بهتر است

چای دم کن... خسته ام از تلخی نسکافه ها
چای با عطر هل و گل های قوری بهتر است

من سرم بر شانه ات؟ یا تو سرت بر شانه ام؟
فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است؟ 



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

پنجشنبه  4  آذر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1890

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

کامران ملکي مشاور سازمان سینمایي شد

سازمان  رئیس  خزاعی،  محمد 
کامران  حکمی،  صدور  با  سینمایی 
ملکی را به سمت مشاور امور اصناف 
و  ارتباط  ایجاد  کرد.  منصوب  خود 
هماهنگی بین اصناف خانه سینما با 
سازمان سینمایی، تعامل و همکاری 

خانه سینما،  مدیره  هیات  و  عامل  مدیر  با 
بررسی شیوه های دستیابی به امنیت شغلی دست اندرکاران سینما، تهیه 
طرح بیمه بیکاری و لوایح مربوط به امور معیشتی و تسهیالت اجتماعی 
سینماگران با تعامل خانه سینما، تنظیم لوایح حمایت از حقوق مادی و 
معنوی اهالی سینما، تبیین برنامه های توسعه ساختار حقوقی اصناف و 
علمی،  توسعه  برای  کاربردی  روش های  بررسی  سینمایی،  انجمن های 
دانش و مهارت های حرفه ای دست اندرکاران سینما برخي از اموري است 

که کامران ملکي برعهده خواهد داشت.

واکنش علیرضا داوونژاد به یک مستند عجیب

کارگردان  داوودنژاد،  علیرضا 
کشور  سینماي  شاخص  و  برجسته 
به  خاک،  سر  بر  مستند  تماشاي  با 
با  خان جهانی  محسن  کارگردانی 
با  گفت:  زیست،  محیط  محوریت 

دیدن این مستند از زندگی در تهران احساس 
است همه  نظرم الزم  به  نمی کنم.  امنیت 
مردم ایران این فیلم را ببینند. مخصوصا مردم استان مرکزی و تهران. 
اساسا ما در غفلتی سنگین نسبت به آنچه در محیط زیست و زندگی مان 
می گذرد، به سر می بریم. مثل آدم هایی که در خواب خوش به سر می برند 
و از بالیی که بر سرشان در حال نازل شدن است، بی خبر هستند. با دیدن 
این فیلم دیگر از زندگی در تهران احساس امنیت نمی کنم و نسبت به 

ادامه زندگی در این شهر تردید پیدا کردم.

محمدرضا اصالني در نقش مشاور هنري استاد

نویسنده،  اصالنی،  محمدرضا 
فعالیت  تازه ترین  در  و شاعر  فیلمساز 
فیلم  هنری  مشاور  عنوان  به  خود 
استاد،  شد.  انتخاب  استاد،  سینمایی 
بلند  فیلم  کارگردانی  تجربه  اولین 

اصالنی  محمدرضا  و  است  حسینی  عماد 
هنری  مشاور  عنوان  به  فیلمساز  نویسنده 
آثار سینمایی محمدرضا اصالنی می توان  از  این پروژه حضور دارد.  در 
از میان مستندهایی که ساخته  به فیلم های شطرنج باد و آتش سبز و 
می توان به تاریخانه، چیغ، جام حسنلو، جامع فهرج اشاره کرد. ساخت 
نگارش  و  الطیر  منطق  نور،  غبار  عیار،  تلویزیونی سمک  مجموعه های 
فیلمنامه های سینمایی چون سوزنبان، تنگنا، مرثیه و صبح روز چهارم از 
دیگر فعالیت های وی به شمار می رود. مجید رجبی معمار تهیه کننده و 

کیوان کثیریان، مجری طرح این پروژه هستند.
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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

جزئیات جشنواره تئاتر فجر از زیان دبیر جشنواره

بیر  د  ، نه ستا آ فر مسا حسین 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  چهلمین 
فجر درباره زمان قطعی برگزاری این 
دوره جشنواره گفت: چهلمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر از ۱0 تا ۲0 بهمن 
افتتاحیه  مراسم  و  برگزار خواهد شد 

این دوره روز ۱0 بهمن و روز اختتامیه نیز 
زمان  در  چهلم  جشنواره  بخش های  تمامی  بود.  خواهد  بهمن   ۲0 روز 
معین شده یعنی ۱0 تا ۲0 بهمن برگزار می شوند و قبل یا بعد جشنواره 
برگزار نمی شوند. فراخوان بخش بین الملل هم منتشر شده و تعدادی از 
آثار در  ارزیابی  گروه های خارجی متقاضی اجرا در جشنواره هستند که 
دست بررسی است. بخش بین الملل این دوره به صورت رقابتی برگزار 

نمی شود و در قالب بخش ملل برگزار خواهد شد.
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بزرگداشت استاد علی اکبر صادقی...

عاشق سرزمینم و مردمش هستم 
و همیشه به خلیج فارس سوگند می خورم
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

چهارصد و هفتاد و یکمین برنامه 
با  ایران  هنرمندان  خانه  سینماتک 
کبر  علی ا ستاد  ا ز  ا ثاری  آ نمایش 
و  باسابقه  نقاش  و  طراح  صادقی 
برجسته کشورمان به مناسبت هشتاد 
و چهارمین زادروز او در تاالر ناصری 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
آسیه  برنامه  ین  ا بتدای  ا در 
هنری  و  فرهنگی  معاون  مزینانی 
اجرای  که  یران  ا هنرمندان  خانه 
داشت،  برعهده  نیز  را  برنامه  این 
روی سن رفت و با خوشامدگویی به 
حاضران بیان کرد: امروز در شرایطی 
زندگی  خوشی های  است  چندی  که 
به سختی  است،  شده  آغشته  غم  به 
با  یافتن  پیوند  دوباره  برای  بهانه ای 
با عرض  امروز  زندگی پیدا می کنیم. 
اینجاییم  در  رفتگان  همه  به  احترام 
تا به زندگی سالمی دوباره کنیم. در 
یکی از به یاد ماندنی ترین رویدادهای 
خانه هنرمندان ایران، تولد هنرمندی 
ایرانی  هنر  که  می گیریم  جشن  را 
برابر  در  و  رساند  تازه  قله ای  به  را 
را گم  پایمان  و  آثارش دست  نقادی 
را  ایرانی  رندی  که  مردی  می کنیم، 
در سبکی مدرن دمید و سوررئالیستم 
ایرانی را بنیان گذاشت و گنج هایمان 
آورد؛  یادمان  به  بهره مندی  برای  را 
تولدتان  خان صادقی  علی اکبر  استاد 
به  بهانه ای  که  مفتخریم  مبارک. 
ایامی سخت  این بزرگی داریم تا در 
از  باشیم.  هم  کنار  تحمل ناپذیر  و 
خانواده آقای صادقی برای حضور در 

این جشن تشکر می کنم.
ر  رجبی معما مجید  مه  ا د ا ر  د
یران  ا هنرمندان  نه  خا مدیرعامل 
و  سخت  قصه  کرونا  کرد:  عنوان 
شده  دنیا  مردم  همه  برای  تلخی 
این  شاید سخت تر.  ما  برای  و  است 
ایجاد  ما  بین  زیادی  فاصله  بیماری 
ویژه  به  زیادی  مشاغل  است.  کرده 
آسیب  بحران  این  از  هنری  مشاغل 
لطمه هم، حذف  بیشترین  و  دیده اند 
مهرورزی  و  صمیمانه  دورهمی های 
هنرمندانی  دست دادن  از  است.  بوده 
نازنین جبران ناپذیر است؛ بزرگانی که 
نخواهیم  آنها  برای  جایگزینی  هرگز 
داشت. همواره مترصد فرصتی بودیم 
جلسات  شرایط  نسبی  بهبود  با  تا 
جریان  به  دوباره  را  »سینماتک« 
از  بیش  ناکرده  خدایی  و  بیاندازیم 
برگزاری نکوداشت ها و آئین های تلخ 
وداع با هنرمندان، در مراسم هایی شاد 

و صمیمی قدر بزرگان هنر را بدانیم.
باسابقه  طراح  حقیقی  ابراهیم 
علی اکبر  درباره  برنامه  این  در  نیز 
همه مان  برای  امروز  گفت:  صادقی 
است.  مبارکی  و  ماندنی  یاد  به  روز 
درس  زیبا  هنرهای  دانشکده  وقتی 
در  دقی  صا کبر  علی ا ندم،  ا می خو
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان کار می کرد. او به اصطالح 
سال باالیی من بود و هنوز هم هست. 
یک ضرب المثلی آن روزها داشتیم که 
و  نبوده  مقدماتی  باالیی  سال  هیچ 
نمی شود.  باالیی  مقدماتی سال  هیچ 
نقطه عطف زندگی ام زمانی بود که به 
دعوت مرتضی ممیز به کانون رفتم. 
ممیز برایم الگو بود و باقی ماند و همه 
دوستان او برایم عزیزانی محترم بودند 
و همچنان باقی ماندند. زیرا به حرف 
و  داشتند. علی اکبر صادقی  اعتقاد  او 
شاملو  شعر  تعبیر  به  نسالنش  هم 
از  من  که  هستند  زیبا،  غول هایی 
همچنان  اگرچه  آموخته ام.  همه شان 
به  هنوز  ماند.  خواهم  باقی  مقدماتی 
خودم نهیب می زنم که باید به اندازه 
آنها برای کارم وقت بگذارم. تولیدات 
حیرت انگیز  صادقی  علی اکبر  متنوع 
نسالنش  هم  و  او  امیدوارم  و  است 
زیرا چرخ  باشند.  الگو  برای همه مان 
فرهنگی این ملک را به پیش می برند. 
روز،  این  در  دیگر خوشحالی ام  دلیل 
برپایی جشن زادروز علی اکبر صادقی 
در خانه هنرمندان ایران است که به 
است؛  ایران  هنرمندان  خانه  راستی 
وابسته  خاصی  جناح  به  اینکه  بدون 
باشد و با همه مسائل مالی اش تمام 
تالش خود را برای هنرمندان صرف 
و  دولت  جانب  ز  ا کاش  می کند. 
شهرداری، مسئوالنی در اینجا حضور 
داشتند که تنگناهای خانه هنرمندان 
ایران را از نزدیک شاهد باشند و ببینند 
که چطور خانه هنرمندان ایران چشم 
و چراغ هنرمندان است و خواهد ماند.
ن  یا پا ر  د همچنین  حقیقی 
علی اکبر  کرد:  عنوان  صحبت هایش 
بازنشسته  نگفت  وقت  هیچ  صادقی 
با  ندارد.  بازنشستگی  هنر  که  هستم 
افتخار دست او و هم نسالنش یعنی 

این غول های زیبا را می بوسم.
عربانی  احمد  مراسم  ادامه  در 
کبر  علی ا گفت:  و  آمد  سن  روی 
صادقی اهل یک سوم شمالی تهران 
بود و من از یک سوم جنوبی تهران 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  به 
او  محضر  در  و  رفتم  نوجوانان  و 
از  من  خجالت  خاطر  به  او  آموختم. 

شجاعتی  و  جسارت  زیستم،  شرایط 
به من داد تا در کانون احساس غریبی 
و من  آتلیه  در کنج شمالی  او  نکنم. 
در کنج جنوبی آنجا فعالیت می کردم. 
همیشه دیالوگ هایی پینگ پونگی با 
بیان  با هم  را  کلماتی  و  داشتیم  هم 
می کردند  فکر  حاضران  و  می کردیم 
همه  زمان  آن  کرده ایم.  تمرین  قباًل 
رفاقت  و  دوستی  یک  خدمت  در 
هنرمندانه بودند و روابطی بدون عقده 
نبود  از هم  کپی  کارهایشان  داشتند. 
اما  اینکه از هم تأثیر می گرفتند  با  و 
همیشه  می کردند.  خلق  معتبری  آثار 
کارها برای جشنواره ها به اصطالح به 
به عنوان  از 90 می رسید.  بعد  دقیقه 
فیلم  اکران  به  مانده  روز  دو  تا  مثال 
»رخ« هنوز داشتیم طلق رنگ آمیزی 
و آن ها را در آسانسور فوت می کردیم 

تا به نوبت نمایش برسد.
با مجلس  این هنرمند همچنین 
برگزار شده براي استاد اشاره کرد و 
مجلس  امشب  خوشحالم  کرد:  بیان 
دست  یک  تولد  مناسبت  به  سروری 
بسیار  من  است.  شده  برگزار  قوی 
کبر  علی ا که  بودم  شانس  خوش 
و  بود  استادم   5۲ سال  در  صادقی 
مجله  زمان  آن  است.  هم  همچنان 
به  دوستی  و  بودند  بسته  را  توفیق 
من پیشنهاد داد برای کار طراحی به 
کانون بروم. ما تا ساعات پایانی شب 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در 
نوجوانان می ماندیم و کار می کردیم. 
سال های  صادقی  استاد  می کنم  دعا 
سال برقرار بمانند و با دست توانمند 
خود همچنان بنگارند. آثار او شاخص 
طنز  آثارش  تیتراژهای  حتی  است. 
در  ذوق  همه  ین  ا رد.  دا خاصی 
سال   70 از  بیش  ماحصل  کارهایش 
در دست داشتن قلم است. او عالوه 
بر نقاشی و طراحی، در قاب سازی و 
نجاری هم کار کرده است و در حوزه 
فتخار  ا است.  بوده  فعال  نیز  طنز 
می کنم که یک عمر شاگردش بودم، 

هستم و خواهم بود.
بخش بعدی این مراسم به پخش 
در  صادقی  علی اکبر  درباره  مستندی 
اختصاص  هنرمند  این  با  مصاحبه 
یافت. وی در این مستند از عالقه اش 
به گوش دادن موسیقی حین تولید اثر 
هشت  از  اینکه  از  بود.  گفته  هنری 
نقاشی  سطحی  هر  روی  لگی  سا
می کرده و پدرش نیز با نقاش شدن 
او مخالف بوده است. از آشنایی اش با 
اشرف بنی هاشمی همسر خود و رفوزه 
شدنش به خاطر نقاشی در سال های 

متمادی مدرسه.
استاد، ساخته رضا سیاح  مستند 
ماندگار،  نقش  مستند  و  بود  سپانلو 
که  نیز  ملل  فرهنگسرای  محصول 
گفتگو با این هنرمند را دربرمی گرفت، 

در سالن نمایش داده شد.
علی بوذری تصویرگر و طراح نیز 
بزرگداشت  آئین  این  بعدی  سخنران 
بعد  خوشحالم  گفت:  او  بود.  زادروز 
جمع  هم  دور  جمع  این  مدت ها  از 
شده اند. همه دانشجویان و هنرمندان 
علی اکبر  استاد  کارهای  و  شخصیت 
دلیل  به  دارند.  دوست  را  صادقی 
که  می گویم  خود  تصویرگری  عقبه 
سال  در  ایران  تصویرگران  انجمن 
علی اکبر  برای  را  بزرگداشتی   ۸3
برگزار کرد و نشان »آبان«  صادقی 
اهدا شد.  ایشان  به  نیز سال گذشته 
نام استاد برای من و نسل های قبل 
کارنامه  یک  از  نشان  من  از  بعد  و 
مهم  نکته  است.  درخشان  و  بزرگ 
 40 دهه  به  ایشان  آثار  مجموعه  در 
و 50 برمی گردد. زمانی که بسیاری 
به  بودند  از طراحان شاید عالقه مند 
چاپ  و  برجسته  نقش  رگری،  نگا
زیادی  کتاب های  و  برگردند  سنگی 
استاد  اما  شد  چاپ  ویژگی  این  با 
ین  ا که  بودند  هنرمندی  صادقی 
 60 حدود  و  کرده  انتخاب  را  سبک 
سال بر پایه آثار کهن ایرانی تولید اثر 
کردند، این ایده را پروراندند و رنگ 
و بوی جدیدی هم در عین حال به 
داری  مردم  همچنین  بخشیدند.  آن 
ایشان شاخص است و برعکس برخی 
کمتر  که  جدید  نسل  هنرمندان  از 
تالش می کنند با مخاطب در ارتباط 
باشند، در آتلیه ایشان به روی عموم 
باز است و برایشان آرزوی طول عمر 

می کنم.
همچنین محمود شالویی مشاور 
وزیر و سرپرست معاونت امور هنری 
نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
در این مراسم درباره علی اکبر صادقی 
و در واکنش به صحبت این هنرمند 
پخش  او  درباره  که  مستندی  در 
جامعه مان  در  امروز  کرد:  بیان  شد، 
عبداهلل  خواجه  نظیر  اشخاصی  به 
اندیشه هایش  که  داریم  نیاز  انصاری 
نیز  در صحبت های علی اکبر صادقی 
خودش  که  همانطور  او  بود.  مشهود 
ز  ا سته  می خوا نچه  آ هر  می گوید 
خداوند گرفته است و کمال قناعت را 
در این جمله اش شاهد هستیم. عشق 
در زندگی او پس از سال ها همچنان 
شعله ور است و این استمرار را در نسل 
امروز و این روزها کمتر سراغ داریم. از 
مجید رجبی معمار و همکارانش بابت 
برپایی چنین جشنی تشکر می کنم و از 
شنیدن خبر خوب آنها مبنی بر اینکه 
این نوع جشن ها و برنامه ها ادامه دار 
است، خوشحالم. همچنین از خداوند 
عمر بلند برای بزرگان هنر و علی اکبر 

صادقی آرزومندم.
صحبت های  به  نوبت  ادامه  در 
همه  به  او  رسید.  صادقی  علی اکبر 
حاضران در سالن سالم داد و گفت: 
شما،  عاشق  دارم.  دوستتان  بسیار 
سرزمینم و مردمش هستم. همیشه به 
خلیج فارس سوگند می خورم. بعضی 
از دوستانم درباره من غلو کردند. من 
من  انسانم.  یک  من  نیستم.  کسی 
با هر  یک نقاش هستم. من همه را 
عقیده و مذهب دوست دارم. من دیگر 
نمی کنم. من  نقاشی  را  زیبا  گل های 

مناظر فرح بخش را نقاشی نمی کنم. 
من خواب کودکانی را نقاشی می کنم 
که پدرانشان در راه آزادی ایران شهید 
شده اند. شاید من پدر یا برادر همه تان 
ایران خوب هستند و  باشم. فرزندان 
باید سر تعظیم مقابلشان فرود بیاوریم.

در پایان این مراسم هنرمندان و 
خانواده علی اکبر صادقی روی سن رفتند 
و کیک تولد ۸4 سالگی او نیز مقابلش 
قرار داده و عکس های یادگاری نیز ثبت 
شدند. هنرمندان به احترام طراح و نقاش 
تشویق  را  او  و  ایستادند  ایران  مطرح 
کردند و آهنگ تولدت مبارک را برایش 
خواندند. صادقی نیز شمع های تولدش 
را فوت کرد و کیک را برید و لحظاتی 

خاطره انگیز به ثبت رسید.
فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت 
شاهنامه طهماسبی  اسالمی  ارشاد  و 
و خانه هنرمندان ایران فرشی ایرانی 
کرد  اهدا  برجسته  هنرمند  این  به  را 
دست هایی  قربان  گفت:  صادقی  و 

می روم که این فرش ها را می بافند.

من  رخ،  فیلم های  نیز  پایان  در 
هفت  و  خورشید  ملک  که…،  آنم 
برای  صادقی  علی اکبر  ساخته  شهر 

اعضای سینماتک نمایش داده شد.
اشرف بنی هاشمی همسر و اشکان 
صادقی، افشین صادقی و آرش صادقی 
هادی  صادقی،  علی اکبر  فرزندان 

تجسمی،  هنرهای  مدیرکل  مظفری 
معصومی،  خسرو  صمدیان،  سیف اله 
حقیقی،  براهیم  ا ذات،  نیک  ساعد 
کیوان  مهاجر، سام کالنتری،  مستانه 
کثیریان، عباس مجیدی، توکا ملکی، 
فیروزه ای،  محمدرضا  بوذری،  علی 
اردشیر میرمنگره، احسان آقایی رئیس 

مؤسسه هنرهای معاصر تهران، مجید 
معاونت  عمومی  روابط  مدیر  فروغی 
مدیرعامل  پورحسینی  نیکنام  هنری، 
پیشکسوت، حسن  مؤسسه هنرمندان 
نوفرستی، اوژن حقیقی و… از دیگر 
آئین  در  حاضر  مدیران  و  هنرمندان 

بزرگداشت علی اکبر صادقی بودند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
66791265-66

آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای با ارزیابی کیفی 

نوبت اول
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بین المللی از فروشندگان و تولید کنندگان داخلی که دارای تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان می باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی )دو مرحله ای( با ارزیابی کیفی خرید از محل اعتبارات داخلی به شرح ذیل انجام دهد: 

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه شماره مناقصه محل بودجه داخلی شرح کاالردیف 
)به ریال( 

تجدید مرحله اول – خرید تعداد 5۲7 اصله انواع پایه بتونی ۱
چهارگوش

۱3۱۸5۸/000/000-۱400/۲بهسازی – روشنایی معابر

تجدید مرحله اول – خرید تعداد 99۱ اصله انواع پایه بتونی ۲
چهارگوش 

۱3۲90۲/000/000-۱400/۲توسعه روستایی 

بهسازی روستایی طرح بهارستان تجدید مرحله اول خرید انواع یراق آالت کامل خودنگهدار3
)بند ج تبصره 6 و بند و تبصره ۱5(

۱400/۲-۱35۱/050/000/000

تجدید مرحله اول خرید تعداد ۱06- اصله انواع پایه بتونی 4
چهارگوش 

۱36۱۲4/000/000-۱400/۲توسعه روستایی مردادماه ۱400

۱364۸4/000/000-۱400/۲اصالح و بهینه  50 پست آق قالخرید تعداد ۲04 – اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 5

خرید انواع کابل مسی تک رشته با عایق و روکش pvc از نوع 6
 NYY

۱53377/500/000-۱400/۲اصالح و بهینه  50 پست آق قال

خرید مقدار 3000 متر کابل خودنگهدار فشار شعیف آلومینیوم سه 7
فاز با نول و مسنجر 70*3

۱54۱0۲/000/000-۱400/۲اصالح و بهینه  50 پست آق قال

خرید تعداد 50 دستگاه تابلوی عمومی توزیع فشار ضعیف ۲50 ۸
آمپر 

۱55366/000/000-۱400/۲اصالح و بهینه  50 پست آق قال

۱56406/000/000-۱400/۲اصالح و بهینه  50 پست آق قالخرید انواع یراق آالت گالوانیزه 9

۱- فروش اسناد مناقصه: 
متقاضیان می توانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریقه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ 300/000 ریال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر 3۱3603۸۱40 نزد بانک 
تجارت شعبه ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریه ۱400/09/07 لغایت ۱400/09/۱3 به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت مراجعه نمایند. 
۲- نحوه برگزاری و محل تحویل پاکات الف مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات:

www.setadiran. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
ir انجام خواهد شد و تحویل پاکت تلف مهر و موم شده به آدرس گرگان خیابان ولی عصر عدالت 33 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه 
مورخ ۱400/09/۲4 و زمان بازگشایی پاکات شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت ۱0 روز سه شنبه مورخ ۱400/09/30 در دفتر امور تدارکات و 

قراردادها شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد. 
۲-۱- اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.

۲-۲- ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه )الف، ب، ج( در یک لفاف کشی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد. 
3- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ پاکات معتبر بوده و قابل 

تمدید تا به مدت سه ماه دیگر می باشد باید به یکی از صورتهای زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود: 
الف - ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

ب - اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 0۲۲۲۱4۸۸۸6007 نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
پ- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه 

4- اگر شماره مناقصه روی پاکت الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات )الف،ب،ج(با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است.
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 

6- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7- تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی است. 

۸- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد. 
www. 9- فروشندگان و تولید کنندگان باید کد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی به نشانی

setadiran.ir می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد. 
 http://iets.mporg.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی www.Tavanir.org.ir ۱0- ضمنًا این آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی

قابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۲6۸44۱۲-0۱7 و تماس به شماره تلفن 3۲6۲7430-0۱7 فاکس نمائید. 
۱۱- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی استان گلستان 


