
یک مقام مسئول خبر داد؛

وزارت اقتصاد به دنبال تصویب مالیات برعایدی سرمایه 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: 
قبل  تجار  از  برخی  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
کره ای  کاالهای  واردات  ممنوعیت  دستور  از 
کاالهای  باشند  داشته  اجازه  باید  و  کردند  سفارش گذاری 

خود را ترخیص کنند.
سعید محمد، درباره ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره ای 

از  کشورها  همه  داشت:  اظهار  کشور  آزاد  مناطق  تمام  به 
می کنند.  استفاده  سیاسی  مسایل  برای  اقتصادی  ابزارهای 
وقتی کره جنوبی منابع ایران را قفل و بلوکه کرده ما باید 
مقابله به مثل کنیم و اینجا جایی است که می توانیم با کره 

جنوبی رفتار متقابل داشته باشیم.
صفحه3

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 

عدالت استخدامی و عدالت
 در پرداخت باید انجام شود

 اعتیاد، حربه دشمنان برای نابودی جوانان است
ارزش های  نشر  و  آثار  بنیاد حفظ  رییس 
از  برای  دشمنان  حربه  را  اعتیاد  مقدس  دفاع 
ستاد  در  گفت:  و  دانست  جوانان  انداختن  کار 
مبارزه با موادمخدر باید بسیجی وار حرکت کرد 
موادمخدر  گسترش  برای  را  خود  توان  همه  دشمن  زیرا 

بکار می بندد.
سردار بهمن کارگر روز گذشته و در ویژه برنامه ای که 
به مناسبت هفته بسیج با حضور سردار اسکندر مومنی دبیر 
کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
مواد  با  مبارزه  بخصوص شهدای  همه شهدا  خاطره  و  یاد 
فی  مجاهدان  مخدر،  مواد  با  مبارزان  داشت:  اظهار  مخدر 

سبیل اهلل هستند.
وی افزود: قدرت جمهوری اسالمی از شهدا است و 
این عزت و امنیت را به خاطر خون شهدا داریم بر همین 
اساس به مجاهدان فی سبیل اهلل و جانبازان افتخار می کنیم.
صفحه 2

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل خبر داد

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
سفر رئیس جمهوری به اردبیل تا پایان آذر

4
صفحه 7تماشاخانه سیار کانون به مناطق جنوبی کشور 

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1895- چهارشنبه 10  آذر  ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کورش تهامي: 

سینما بي قانون شده 
است!

6ورزش
 با عدم اشراف به 

آیین نامه های فوتبال 
مواجه ایم!

زمین 4ایران 

کوروش تهامی، بازيگر شاخص و محبوب سينما، تلويزيون و 
تئاتر يكي از هنرمنداني است که به اين وضعيت گاليه دارد 
و معتفد است که سينما بی قانون شده است! او مي گويد: به 
نظرم حال که برخی تهيه کنندگان و کارگردانان دست به انتخاب 

برخی خوانندگان در عرصه بازيگری می زنند...

عجيب ترين  از  يكی  دوشنبه  روز  ايران  فوتبال  برتر  ليگ 
اتفاقاتش را در ديدار پرسپوليس و نفت مسجد سليمان تجربه 
کرد؛ جايی که شرکت توسعه و تجهيز اماکن ورزشی با ادعای 
سهم خواهی از تبليغات محيطی اجازه اجرای اين تبليغات از سوی 
سازمان ليگ فوتبال در ورزشگاه آزادی را نداد و باعث شد ...

مديرکل کميته امداد ايالم از راه اندازی سامانه الكترونيكی 
امداد هوشمند و کارآمد با هدف ارائه خدمات بهينه تر به 
راه  آيين  در  طاهری  داد.رضا  خبر  مددجويان  و  نيازمندان 
بهبود  به منظور  اين سامانه  تاکيد کرد:  اين سامانه  اندازی 
و  اطالعات فردی  به روزرسانی   ، ، مديريت خدمات  عملكرد 

پااليش اطالعات مددجويان مورد حمايت ، ايجادشده است.

 راه اندازی سامانه 
امداد هوشمند و 
کارآمد در ایالم

صرافی های رمزارز ساماندهی می شوند ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی
 برای کارگران و بازنشستگان

امضای تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و 
بازنشستگان از مهم ترین اقدامات معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در 
سه ماه اخیر به شمار می رود.معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با هدف 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی مهر ماه امسال تفاهم نامه ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند.
صفحه3

رئیس جمعیت هالل احمر در بازدید سرزده از 
داروخانه مرکزی هالل احمر بر ضرورت تجهیز و 
نوسازی این داروخانه با هدف ارتقای کیفی خدمات 

به مراجعه کنندگان تاکید کرد.
صبح روز گذشته پیرحسین کولیوند با حضور در داروخانه 
مرکزی هالل احمر از روند ارائه خدمات در این داروخانه بازدید 

کرد و با مراجعه کنندگان به گفت وگو پرداخت.وی در حاشیه 
این بازدید، گفت: کاهش آالم مردم، از اصلی ترین دغدغه های 
ما در جمعیت هالل احمر است. باید با توجه به اعتمادی که 
مردم به داروخانه های هالل احمر دارند، برای جلب رضایت 

حداکثری مراجعه کنندگان به داروخانه تالش شود.
صفحه2

تالش هالل احمر برای تامین داروهای کمیاب

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 00-8013

تهیه و اجراي پروژه انبار اسقاط و ضایعات و اتاق پسماند
 و زباله هاي عفوني در پاالیشگاه هشتم 

نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه و اجراي پروژه انبار اسقاط و ضایعات و اتاق پسماند و زباله هاي عفوني در پاالیشگاه هشتم، از طریق 
انتشار فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 8۰13-۰۰ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد 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 فراخوان در سامانه ستاد :  1۴۰۰/۰9/13 

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران :  2۰۰۰۰93۴98۰۰۰588
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :  ساعت ۰8:۰۰ روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰9/2۰ 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :  ساعت 16:۰۰ روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۴ 

برآورد اولیه معادل ۴5,521,577,۴22 ریال و تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 2,277,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به صورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 
شماره 123۴۰2/ت5۰659 هـ مورخ 9۴/۰9/22 هیات وزیران است.           مناقصه گران تایید صالحیت شده، در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت، پس از تهیه و بارگذاری تصویر 

آن در سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پیمانهای پاالیشگاه هشتم واقع در عسلویه تسلیم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران تایید صالحیت شده ارسال خواهد شد.

استان بوشهر، عسلویه،  به نشانی  یا  WWW.SPGC.IR و  به سایت  بیشتر  توانند جهت کسب اطالعات  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فازهای 2۰و21، پاالیشگاه هشتم، ساختمان اداری، خدمات پیمانها، مراجعه و یا با شماره تلفن های 

3-31319681-۰77 و313192۰1-۰77 و دورنگار ۰77-313192۰7تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۴193۴- ۰21      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" سایت سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود است.

شناسه آگهی: 1231363
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله اي با ارزیابي ساده

نوبت اول 
شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي ساده تهیه و طبخ غذاي گرم کارکنان انبار نفت سنندج و 
سو ختگیري هواپیمایي در سال 1۴۰۰ به شماره فراخوان 2۰۰۰۰922۴7۰۰۰۰۰6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.الزم است کلیه مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي دیجیتال الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴۰۰/۰9/1۰ مي باشد. مضافًا اینکه محل برگزاري جلسه توجیهي سالن جلسات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي واقع 

درکردستان- سنندج- میدان آزادي- ابتداي خیابان کشاورز، تلفن تماس  332۴1337-۰87 مي باشد. 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجاع کار 
)ریال(

مهلت دریافت اسناد از 
سامانه

مهلت بارگذاري 
و ارسال پاکات 

نرخ پیشنهادي در 
سامانه

تاریخ بازگشایي  
پاکات نرخ 

پیشنهادي )الف- 
ب و ج(

زمان جلسه 
توجیهي

تهیه و طبخ غذاي 
گرم کارکنان انبار نفت 
سنندج و سوختگیري 

در سال 1۴۰۰
1۰,226,25۰,۰۰۰511,312,5۰۰

از ساعت 12روز چهارشنبه 
تاریخ 1۴۰۰/۰9/1۰ لغایت 
ساعت 19روز سه شنبه 

تاریخ  1۴۰۰/۰9/16

ساعت 19  روز 
شنبه تاریخ 
1۴۰۰/۰9/27

ساعت 11 روز 
دوشنبه تاریخ 
1۴۰۰/۰9/29

ساعت 11 روز 
شنبه بتاریخ 
1۴۰۰/۰9/2۰

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي و به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد) در صورت واریز وجه نقد 
به شماره حساب سییا  92۰۰۰25395 بانک ملت با شناسه واریز  312۰۰۰۰۰۰32.(

شرایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز:  
1-بارگذاري کلیه مدارك مرتبط شرکت خدماتي شامل اساسنامه ،آگهي ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات روزنامه جهت شرکت هاي حقوقي

2-بارگذاري گواهي صالحیت کار معتبراز اداره کارو امور اجتماعي جهت شرکت هاي حقوقي
3-بارگذاري گواهي صالحیت ایمني معتبراز اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعي جهت شرکت هاي حقوقي

۴-بارگذاري پروانه کسب  فعالیت معتبر جهت رستوران
5-بارگذاري گواهي امضاء صاحبان مجاز شرکت/ رستوران از دفاتر اسناد رسمي

6-بر اساس بند )الف( ماده 22 آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 12 قانون برگزاري  مناقصات، ارزیابي مناقصه گران به صورت ساده انجام      مي پذیرد؛ لذا تاکید مي گردد 
پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که مستندات فوق را ارائه ننمایند ناگشوده مسترد مي گردد. 

7-حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه 3 شرکت خواهد بود .
8-کلیه اسناد و مدارك مي بایست به صورت الکترونیکي مهر و امضا و در سامانه بارگذاري گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار( آدرس : سنندج- میدان 
آزادي ابتداي خیابان کشاورز شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان تلفن تماس ۰87-332۴1337  

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰21-۴193۴

دفتر تماس: 85193768 و 88969737 
ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/۰9/13

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي
شناسه آگهی : 1232726 منطقه کردستان

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بازار  اینکه کارشناسان ستاد تنظیم  بیان  با 
درباره نرخ خودروها به جمع بندی نرسیده اند، 
ستاد  نشست  شدن  موکول  احتمال  گفت: 
تنظیم بازار به هفته آینده و یا ثابت ماندن 

قیمت ها، وجود دارد.
در حالی که از 18 آبان ماه، شرکت های 
قیمت  افزایش  مجوز  ایران خودرو  و  سایپا 
به طور  و  ترتیب  به  را  محصوالت شان 
میانگین تا 16 و 15 درصد از ستاد تنظیم 
بازار دریافت کرده بودند، اما تنها 2 روز بعد 
رئیس جمهوری با هدف حمایت از مصرف 
کنندگان به این موضوع ورود کرد و سپس 
وزیر صنعت دستور بازگشت به قیمت های 

قبلی را صادر کرد.
پس از این تحوالت، اعالم شد که بعد 
از بررسی های همه جانبه، قیمت های جدید 

خودرو اعالم خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز برخی رسانه ها از 
احتمال افزایش متوسط 1۰ درصدی قیمت 
خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و مطرح 
جاری  هفته  در جلسه چهارشنبه  آن  شدن 

ستاد تنظیم بازار خبر داده بودند.
مفتح«  »محمدصادق  زمینه،  این  در 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
پاسخ  در  )سه شنبه(  گذشته  روز  بازرگانی 
امروز)چهارشنبه(  است  قرار  آیا  اینکه  به 
قیمت  یش  ا فز ا رخصوص  د تصمیمی 

افزود:  شود،  اتخاذ  خودروها  کارخانه ای 
تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار 
سپرده شده، اما اینکه این موضوع در دستور 
کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار می گیرد 

یا خیر هنوز مشخص نیست.
وی تاکید کرد: انجام این کار، مستلزم 
است  کارشناسان  سوی  از  کارشناسی  کار 
هنوز  دارم  اطالع  تاکنون  آنچه  مطابق  و 
مقدمات الزم فراهم نشده است و اعضا به 

جمع بندی نرسیده اند.
و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
خاطرنشان کرد:  بازرگانی  امور  در  تجارت 
مصرف  یت  حما ن  ما ز سا ز  ا یی  عضا ا
کارخانجات  تولیدکنندگان،  و  کنندگان 

خودروسازی، شورای رقابت و غیره در این 
تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم 
ارائه  برای  بندی  و جمع  قطعی  نتیجه  به 
تاکنون  بود،  رسیده  بازار  تنظیم  ستاد  به 

از آن خبردار می شدم.
ارائه  منتظر  باید  تصریح کرد:  وی 
اینکه  احتمال  و  بمانیم  کارشناسان  نظر 
قیمت ها  د  جو مو یط  ا شر به  جه  تو با 
دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند 

است. بیشتر  حتی 
در  اجماع  این  اگر  ادامه داد:  مفتح 
هفته جاری انجام نشود، بررسی قیمت ها به 
جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار موکول 

خواهد شد.

کنار  شدن  مطرح  خصوص  در  وی 
گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیم سازی 
در خصوص قیمت خودرو، تاکید کرد: چنین 
مطلبی که در برخی رسانه ها مطرح شده به 
هیچ عنوان درست نیست و به هیچ وجه نمی 
توان این شورا را از تصمیم سازی در بحث 

خودرو کنار گذاشت.
و  خودرو  صنایع  مدیرکل  همچنین، 
نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز گفت: باید منتظر ماند و دید آیا فرصت 
اصالح قیمت به خودروسازان داده می شود 
یا خیر؟ و هنوز اطالع دقیقی از این موضوع 

در دست نیست.
خاطرنشان کرد:  معمارباشی«  “سهیل 
مطابق رویه قبلی، افزایش قیمت خودرو هر 
6 ماه یک بار با اعالم تورم از سوی بانک 
مرکزی توسط شورای رقابت اعالن می شد 
هزینه های  افزایش  کفاف  نیز  همان  که 

خودروسازان را نمی داد.
وی ادامه داد: با این حال همین افزایش 
نیز اکنون اعمال نشده و خودروسازان بیش 

از گذشته تحت فشار هستند.
معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با یک 
مسووالن  سوی  از  منطقی  گیری  تصمیم 
از  اعم  کشور  در  خودرو  تولید  زنجیره  امر، 
تامین  زنجیره  و  قطعه سازان  خودروسازان، 
شده،  ایجاد  زیان دهی  و  باطل  حلقه  از 

خارج شوند.

قائم مقام وزیر صنعت مطرح کرد؛

افزایش قیمت کارخانه ای خودرودر هاله ای از ابهام

صفحه3

بورس،  بین المللی  نمایشگاه  هشتمین   
و سیزدهمین  بیمه و خصوصی سازی  انک،  ب
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  مایشگاه  ن
کشور با حضور موثر بانک صادرات ایران و 
شرکت های زیرمجموعه این بانک در جزیره 

کیش آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، این نمایشگاه با سخنرانی سعید محمد، 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی 
لواسانی، مدیرعامل  نوایی  کشور، محمدرضا 
آزاد  منطقه  سازمان  هیئت مدیره  رئیس  و 
بر  نظارت  معاون  ناصرپور،  علیرضا  یش،  ک
بهادار،  اوراق  بورس  سازمان  مالی  هادهای  ن
علیرضا دلیری، مشاور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، ستار هاشمی، معاون فناوری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حسین 
سالح ورزی، نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور 
مسئوالن وزارت ارتباطات و  فناوری اطالعات 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
صنعت  فعاالن   ، بانک ها عامل  دیران  م
در  فعال  صنایع  سایر  مدیران  و  تروشیمی  پ

بازار پول و سرمایه آغاز به کار کرد.
بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، 
و  بانک  ارشد  و مدیران  اعضای هیأت مدیره 
شرکت های  کارشناسان  و  مدیران  همچنین 
تابعه از جمله گروه مالی سپهر صادرات، بیمه 
سرمد، پرداخت الکترونیک سپهر، تأمین سرمایه 
سپهر، صرافی سپهر صادرات و کارگزاری بانک 
صادرات ایران و با برپایی غرفه ویژه در این 

نمایشگاه مشارکت راهبردی دارد.
ویژه  آزاد  مناطق  عالی  شورای  بیر  د
»کیش  افتتاحیه  آیین  در  کشور  قتصادی  ا
اینوکس 2۰21«، فعاالن بازار پول و سرمایه 

این  در  حاضر  مختلف  صنایع  مدیران  و 
نمایشگاه را جهادگران عرصه جنگ اقتصادی 
هر  از  بیش  ما  »مردم  گفت:  و  کرد  نوان  ع
زمان دیگری نیازمند تالش ها و زحمات این 

رزمندگان نبرد اقتصادی هستند.«
را  بیمه  و  بانک  بورس،  محمد،  سعید 
دشمنان  با  اقتصادی  جنگ  اصلی  عرصه 
برشمرد و گفت: »باید بدون در نظر گرفتن 
منافع بخشی و جزیره ای، با نگاه ویژه به منافع 
تاب آوری  همگانی،  انسجام  تقویت  و  لی  م
وضعیت  و  دهیم  افزایش  را  کشور  قتصاد  ا
معیشتی بهتری برای مردم کشور رقم بزنیم.«

به  مشکالت  از  »بسیاری  افزود:  ی  و
مختلف  بخش های  در  جزیره ای  نگاه  لیل  د
اقتصادی به وجود آمده است و باید برای حل 
این مشکالت به سوی منافع ملی و خیر جمعی 
حرکت کنیم.«سعید محمد از برنامه ریزی برای 

بین المللی،  بورس   ،offshor بانک  یجاد  ا
تاسیس شرکت تامین سرمایه در مناطق آزاد 
و همچنین تدوین نقشه راه برای دست یابی 

به نسل هفتم در تحول دیجیتال خبر داد.
نمایشگاه،  این  افتتاحیه  مراسم  ر  د
از  مالی  تامین  راهبردهای  تقویت  همیت  ا
توسعه  برای  سرمایه  و  پول  بازار  طریق 
تحقق  روند  آزاد،  مناطق  در  سرمایه گذاری 
اصل ۴۴، آسیب شناسی  بازار پول و سرمایه، 
به  توجه  مولد،  سرمایه گذاری های  وسعه  ت
سرفصل های جدید کسب و کارهای اینترنتی، 
مواجهه با رمزارزها، توجه ویژه به نگاه فناورانه 
مالی و فین تک ها برای تقویت ارتباطات مالی 
و  دیجیتال  تحول  و  هوشمندسازی  دنیا،  ا  ب
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای 
اقتصادی کشور،  و  مالی  تنگناهای  با  مقابله 

مورد تاکید قرار گرفت.

آغاز »کیش اینوکس٢۰٢۱« با حضور راهبردی بانک صادرات ایران
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 
عدالت استخدامی و عدالت در پرداخت باید انجام شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: ما عدالت استخدامی و عدالت 
در پرداخت نداریم، این دو عدالت جزو شعارهای آقای رئیسی بوده و باید انجام شود.

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، درخصوص آخرین 
وضعیت طرح یا الیحه ساماندهی کارکنان دولت، گفت: من احساس می کنم در 
آن جلسه ای که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری-استخدامی مهلت 

خواستند، در واقع یک جور تاخیر انداختن در کار بود که کار انجام نشود.
وی ادامه داد: یعنی این اراده در دولت وجود ندارد، البته یک دلیل هم ممکن 
است نگرانی مالی از طرح باشد که باید به دولت حق بدهیم و یک بحث هم ادعا 
می کردند که باید کار کارشناسی دقیق تری بکنیم و همه ابعاد موضوع را ببینیم. 
اما عمده مساله آن بخش مالی طرح است که برای مجلس هم مهم است و ما 
هم به این موضوع توجه داریم که یک طرحی را بیاوریم و تصویب کنیم اما اگر 

بخش مالی اش را حل نکنیم، خب طبیعی است که می رود و برمی گردد.
نماینده سبزوار در ادامه بیان کرد: بنابراین برای ما هم مهم است که دولت 
کمک کند که مساله مالی این موضوع را با کمک هم حل کنیم، اما اصل اینکه 
اینکار باید انجام شود و دولت باید این را بپذیرد کامال منطقی است که تا االن 

دولت این را نپذیرفته است. 
عنابستانی همچنین تصریح کرد: ما عدالت استخدامی و عدالت در پرداخت 

نداریم، این دو عدالت جزو شعارهای آقای رئیسی بوده و باید انجام شود.
به  مثال  می شود  سیستمی  یک  وارد  نفر  یک  ندارد  معنا  کرد:  اضافه  وی 
عنوان شرکتی، پیمانی، خرید خدمت و.... بدون هیچگونه امنیت شغلی دارد کار 
می کند، حقوق کمتری هم می گیرد اما یک نفر مانند همان فرد با کارکرد کمتر، 
به نظرم درست نیست،  این  پایین تر، حقوق بیش تر و خیال راحت تر.  بهره وری 
حتما باید اصالح شود، کمیسیون به جد دنبال آن است و در نتیجه ما در اولین 

جلسه کمیسیون آن را مجددا بررسی می کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس:
مشکالت مردم با حرف  های کلی حل نمی شود

با  مردم  مشکالت  حالیکه  در  می کنند  بیان  کلی  اظهارات  وزرا  از  رخی  ب
حرف  های کلی حل نمی شود

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: متأسفانه برخی از وزرا اظهارات کلی 
ارائه شد، فقط مواردی  بیان می کنند؛ مانند همین گزارشی که امروز در صحن 
کلی بیان می شود در حالیکه مشکالت مردم با حرف  های کلی حل نمی شود لذا 

در این مسیر بایستی از ظرفیت کمیسیون های تخصصی مجلس استفاده کنیم.
احمد دنیامالی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خطاب به نمایندگان مجلس، عنوان کرد: نشست مشترکی با دولت داریم 

و سئوال اصلی مردم از ما این است که برای معیشت مردم چه کرده  ایم.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه واقعیت 
این است که ما و دولت در حوزه معیشتی عملکرد قابل دفاعی نداشته ایم، افزود: 
دولت  به  باید  ما  و  دارد  قرار  راه خود  ابتدای  در  دولت هنوز  پذیرفت  باید  لبته  ا

فرصت الزم را بدهیم.
وی ادامه داد: دولت با توجه به مشکالت جاری کشور باید به فکر بودجه 

1۴۰1 و تدوین برنامه هفتم کشور باشد.
دنیامالی با یادآوری اینکه قطعا مجلس در کنار دولت قرار دارد و این موضوع 
را نیز تا کنون ثابت کرده است، اضافه کرد: در بحث معیشت، کنترل تورم و رونق 

اقتصادی باز هم به دولت کمک خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: الزامات عملکرد دولت را بایستی مبتنی بر سرعت تصمیم 
گیری و برداشت موانع تولید دانست. متأسفانه برخی از وزرا اظهارات کلی بیان 
می کنند؛ مانند همین گزارشی که امروز در صحن ارائه شد، فقط مواردی کلی بیان 
می شود در حالیکه مشکالت مردم با حرف  های کلی حل نمی شود لذا در این مسیر 

بایستی از ظرفیت کمیسیون های تخصصی مجلس استفاده کنیم.
امروز در دولت  یادآور شد: آن چیزی که  عضو کمیسیون عمران مجلس 
جدید به عنوان مزیت شناخته می شود و باید مورد حمایت قرار گیرد؛ جوان گرایی 
و تربیت مدیران جدید و همچنین مسئله برجام است که دولت مسائل مردم را 

به برجام گره نزده است.

اجرای طرح های مقابله با سرقت در تعطیالت آخر هفته
رییس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه اقدامات پلیس باعث کاهش ترافیک 
صبحگاهی و عصرگاهی شده است، گفت: به صورت شبانه روزی و حتی روزهای 

تعطیل در حال اجرای برنامه هایمان هستیم.
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت درباره وضعیت ترافیک در شهر 
تهران گفت: موضوع کاهش ترافیک در صدر اولویت های پلیس تهران قرار گرفته 

است و ما هر روز برای آن برنامه ریزی می کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ترافیک تهران ادامه داد: با همین 
اقداماتی که پلیس انجام داده است ترافیک عصرگاهی بین 13 تا 15 درصد کاهش 

داشته و همچنین ترافیک صبحگاهی حدود 1۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
رییس پلیس تهران بزرگ دربخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اقدامات پلیس تهران برای برخورد با سارقان منازل تصریح کرد: موضوع برخورد با 
سارقان همانند کاهش ترافیک یکی از اولویت های ما است که بر روی آن کار می کنیم 
و به صورت شبانه روزی و حتی روزهای تعطیل در حال اجرای برنامه هایمان هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح های مقابله با سرقت در روزهای پایانی 
هفته گفت: در پنج شنبه و جمعه هفته گذشته طرح ویژه مبارزه با سارقان منازل 
را اجرا کردیم. با توجه به اینکه برخی شهروندان پنجشنبه و جمعه خانه هایشان را 
ترك می کنند و بعضا به شهرستان می روند از همین رو ما این طرح را در تعطیالت 

پایان هفته اجرا کردیم.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح در همین هفته 33 درصد کاهش سرقت 
را داشتیم. همانطور که گفتم موضوع سرقت از اولویت های برنامه های ما است و 

امیدواریم آثار آن را در جامعه نیز شاهد باشیم.
سردار رحیمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ویژه ای برای برخورد 
با مالخران و مناطقی که در آن اموال سرقتی به فروش می رسد دارید، گفت: ما نقاط 
اموال سرقتی در آنجا به فروش می رسد را رصد می کنیم  لوده و محل هایی که  آ
و برخورد با این افراد نیز از برنامه های ما است. در دو روز گذشته نیز برنامه ای را 

طراحی کرده ایم تا شدت کنترل هایمان را در این مناطق باال ببریم.
تهیه  به  اقدام  باندی که در پوشش عطاری  با  برخورد  وی همچنین درباره 
بودن  به سودآور  باتوجه  توزیع قرص های روان گردان و الغری می کرد، گفت:  و 
و تجارت قرص های الغری برخی از افراد سودجو با استفاده از قرص های الغری 
مواد روان گردان را در پوشش قرص های الغری به جوانان عرضه می کنند. الزم 

است که جوانان در این زمینه هوشیار بوده و مراقبت و توجه ویژه داشته باشند.

تالش هالل احمر برای تامین داروهای کمیاب
رئیس جمعیت هالل احمر در بازدید سرزده از داروخانه مرکزی هالل احمر بر 
ضرورت تجهیز و نوسازی این داروخانه با هدف ارتقای کیفی خدمات به مراجعه 

کنندگان تاکید کرد.
صبح روز گذشته پیرحسین کولیوند با حضور در داروخانه مرکزی هالل احمر از 
روند ارائه خدمات در این داروخانه بازدید کرد و با مراجعه کنندگان به گفت وگو پرداخت.
وی در حاشیه این بازدید، گفت: کاهش آالم مردم، از اصلی ترین دغدغه های 
ما در جمعیت هالل احمر است. باید با توجه به اعتمادی که مردم به داروخانه های 
هالل احمر دارند، برای جلب رضایت حداکثری مراجعه کنندگان به داروخانه تالش 

شود.
کولیوند افزود: یکی از الزامات برای ارتقای کیفی خدمات داروخانه های هالل، 
تجهیز و نوسازی داروخانه است، بسیاری از مردم از شهرستان ها برای تهیه دارو به 
این داروخانه مراجعه می کنند و صحیح نیست که عالوه بر درد بیماری، برای تهیه 

دارو هم با مشکلی مواجه شوند.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، وی با تاکید بر تالش 
برای تامین داروهای کمیاب با همکاری سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: استقرار 
جمعیت  برنامه های  جزو  نیز  شهرستان ها  دیگر  در  هالل احمر  اروخانه های  د
با سازمان غذا و دارو هماهنگی های  قانونی آن طی شود و  باید مراحل  است، 

الزم انجام شود.

معاون اسبق وزارت رفاه:

کاهش نابرابری های اجتماعی الزمه حکمرانی خوب است
معاون  و  دانشگاه  استاد   
اینکه  بیان  با  رفاه  وزارت  اسبق 
نرخ  تعیین  سیاست های  امروز 
که  انرژی  یارانه   پرداخت  و  ارز 
شده  سال ها  این  در طول  گرانی  به  منجر 
ما  ضدرفاهی  سیاست های  مهمترین  است 
بوده اند، به سیاست غلط یکسان سازی نرخ 
ارز اشاره کرد گفت: تورم ساختاری اقتصاد 
ایران ناشی از افزایش مکرر نرخ ارز است 
که بار تورمی اش دارد کمر مردم را می شکند.
وبینار  در  مهدوی  واعظ   محمدرضا 
رفاهی  سیاست های  و  اجتماعی  عدالت 
تأمین  به همت موسسه عالی پژوهش  که 
اجتماعی و با همکاری پژوهشکده مطالعات 
عالمه  دانشگاه  اجتماعی  سیاستگذاری  و 
مفهوم  به  اشاره  با  شد  برگزار  طباطبایی 
)ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  گفت:  عدالت 
می فرماید عدالت مفهومی است که در سخن 
و کالم، دایره گسترده و وسیعی دارد، اما در 
واقع  در  است.  باریک  و  تنگ  بسیار  عمل 
عمل به عدالت بسیار ضعیف است، اما در 
میدان سخن همه از آن می گویند و چه بسا 
بسیاری از قاتالن تاریخ با مفهوم عدالت به 
قتل پرداختند. هیچ حکومتی در جهان نیست 
که داعیه ظلم داشته باشد. همه می گویند ما 

برای ارتقای عدالت آمده ایم.
وی افزود: بنابراین ضروری است وقتی 
را  آن  ابتدا  باید  از عدالت سخن می گوییم 
باره  این  در  تعاریف مختلفی  کنیم.  تعریف 
وجود دارد. مثاًل آنها که با مالیات موافق اند 
شماری  اما  می دانند  عدالت  مصداق  را  آن 
بنابراین  می دانند.  ضدعدالت  را  آن  دیگر 
عدالتی  چگونه  که  کنیم  تعریف  ابتدا  باید 

مدنظر ماست.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
کرد:  اظهار  و  ارائه  عدالت  واژه  از  تعریفی 
یک نگاه این است که عدالت را برابری و 
حقوق یکسان انسان ها بدانیم. از آموزه های 
حقوق  انسان ها  همه  که  برمی آید  اسالمی 
یکسان و حق برخورداری از سطوحی از رفاه 
اجتماعی دارند. این نگاه در قانون اساسی ما 

تبلور عینی پیدا کرده است.
واعظ  مهدوی ادامه داد: لذا اگر قصد 
باید  داریم  را  رفاهی  سیاست های  واکاوی 

در  مقدار  چه  رفاهی  سیاست های  ببینیم 
داده  جهت  و  طراحی  رویکرد  این  راستای 

شده است.
به  درادامه  رفاه  وزارت  اسبق  معاون 
اصول 3، 29 و ۴3 قانون اساسی اشاره کرد 
و  این شرایط  با  اینکه هنوز  و گفت: علت 
اهداف تعیین شده در قانون اساسی فاصله 
داریم ناشی از عملکرد خود ما و عدم اجرای 
این سیاست ها است. نابرابری های اجتماعی، 
عملکرد مسئوالنه ما را در برابر حل مسائل 
نابرابری می طلبد. روند عادی حرکت بازارها، 
از  گروهی  می شود  باعث  و  نابرابری زاست 
افراد به دالیل مختلِف مشروع و نامشروع 

پیش بیفتند و عده ای عقب بمانند.
وی تاکید کرد که کاهش نابرابری های 
توسط  مسئوالنه  عملکرد  به  نیاز  اجتماعی 
دولت ها دارد که الزمه حکمرانی خوب است. 
دولت ها باید سیاست های بازتوزیعی را دنبال 
و برای کاهش نابرابری ها هدف گذاری کنند. 
واگذاری امور به بازارها، نابرابری زا است و 
کشورهایی که بازار در آنجا عملکرد مطلق 
امریکای  و  افریقایی  کشورهای  مانند  دارد 
 8۰ تا   ۴۰ دهک ها  بین  اختالف  التین 
که  کشورهایی  برعکس  اما  است  برابر 
نابرابری  این  دارند  بازتوزیعی  مکانیزم های 
ایران  رسانده اند.  برابر   5 و   ۴ نسبت  به  را 
دارد  این جهت، شرایط متوسطی  از  تقریبًا 
قانون  برسیم،  این هدف  به  اینکه  برای  و 
باید  که  است  سیاستی  مهمترین  اساسی 

مدنظر قرار دهیم.
واعظ  مهدوی با طرح این پرسش که 
»وقتی از دستیابی به عدالت سخن می گوییم 

و  بپردازیم  فرابخشی  سیاست های  به  باید 
مکانیزم های کالن توسعه را درنظر بگیریم 
یا به سیاست های درون بخشی بپردازیم؟« 
تنهایی  به  رفاه  و  عدالت  ارتقای  آیا  گفت: 
وظیفه وزارت رفاه و ساختار رفاه اجتماعی 
اقتصادی  نظام  کل  معتقدیم  یا  و  است 
نظام  و  باشد  داشته  فرابخشی  کارکرد  باید 
را  اهداف  با  مترادف  اجتماعی  و  اقتصادی 
می آموزد  ما  به  جهانی  تجربه  دهد؟  شکل 
از  باالتر  فرابخشی  سیاست های  اثر  که 
سیاست های بخشی بوده و عملکرد مسئوالنه 
دولت ها و رسیدن به بسته سیاست اجتماعی 

مورد نیاز است.
ه  فا ر سلب  عامل  مهم ترین  وی 
نامولدها  به  دادن  بها  و  تورم  را  اجتماعی 
است  نامولد  سیاست های  گفت:  و  دانست 
که بخش انگلی و پارازیتی اقتصاد و بخش 
واسطه گری را رشد می دهد و باعث می شود 
جوانان ما به جای اینکه به کار و تالش امید 
امروز  بسازند،  را  آینده خود  و  باشند  داشته 
ناامید می شوند، زیرا می بینند تورم روز به روز 
قدرت مالی و امکان برنامه ریزی شان برای 
آینده را از آنها می گیرد، به همین علت است 
که آنها به کشورهای خارجی امید می بندند 
کنند  احساس  اگر  اما  می کنند  مهاجرت  و 
که مولدها در کشور مقبولیت دارند و رشد 
می کنند و می توان در راستای کار و تولید 
و رفتن به عرصه های خدمات، کشاورزی و 
صنعت موفق شد، خب می مانند و این کار را 
انجام می دهند، اما متاسفانه اینطور نیست و 
فکر می کنند برای رشد باید به سمت واسطه 

گری و استفاده از رانت بروند.

اسبق  معاون  و  دانشگاه  استاد  این 
وزارت رفاه افزود: توجه به خدمات نامولد و 
بنگاه داری از جمله سیاست هایی است که 
در داخل وزارت رفاه و در درون این بخش 
فرابخشی  سیاست  بلکه  نمی شود،  تعیین 
ارزیابی سه دهه سیاست گذاری  در  است. 
زا و  ایران به سیاست های تورم  رفاهی در 
حمایتی از بخش نامولد می رسیم که باعث 
بخش های  و  واسطه ای  های  بنگاه  شده 
مالی  و  پولی  عملیات  و همچنین  غیرمولد 
شود.  ایجاد  ثروت  و  کنند  رشد  ربامحور 
همین است که می بینیم بخشی قابل توجهی 
مؤسسات  اما  شدند،  تعطیل  کارخانه ها  از 

خصوصی و بانک ها رشد می کنند.
امروز  اینکه  بیان  با  مهدوی  واعظ 
سیاست های تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه  
انرژی که منجر به گرانی در طول این سال ها 
شده است مهمترین سیاست های ضدرفاهی 
ما بوده اند، به سیاست غلط یکسان سازی 
ساختاری  تورم  گفت:  کرد  اشاره  ارز  نرخ 
نرخ  مکرر  افزایش  از  ناشی  ایران  اقتصاد 
ارز است که بار تورمی اش دارد کمر مردم 
را می شکند. نظام رفاهی در چنین شرایطی 
هیچ کاری نمی تواند بکند؛ چقدر می خواهد 
بسته معیشتی بدهد؟ این ها مسّکن است و 

راهکار قطعی نیست.
مستمر  کاهش  با  داد:  ادامه  وی 
ارزش پول ملی شاهد کاهش قدرت خرید 
پزشکان،  اساتید،  هستیم.  دستمزدبگیران 
و  عشایر  کارگران،  بازنشستگان،  معلمان، 
... همه گروه های اجتماعی هستند که در 
اند.  برابر سیاست های تورمی متضرر شده 
اگر قرار باشد رفاه اجتماعی ارتقا یابد، باید 
واردات،  سیاست های  یعنی  فرابخش  در 
و  بودجه  کسری  تأمین  نحوه  ارز،  نرخ 
دنبالش  کشور  کالن  های  سیاست  سایر 
باشیم. عالوه بر این درآمد زایی دولت از 
نادرست  و  خیانت  مالیات،  از  غیر  مسیری 
است و تجربه تاریخی می گوید دولت ها با 
این روش کشورفروشی کرده و آسیب های 
شدیدی به استقالل کشور وارد کردند زیرا 
به مسیرهای دیگری به جز تأمین مالی از 
عمل  این ها  آورده اند.  روی  مالیات  طریق 

ضدرفاهی هستند.
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زیر نظر: علی هوشمند

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی:
به معنای رفع کمبود پزشک  افزایش ظرفیت رشته های پزشکی، 

نیست
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با بیان اینکه افزایش ظرفیت 
رشته های پزشکی، به معنای رفع کمبود پزشک نیست، گفت: وزارت بهداشت در 
برنامه مشخص و مدونی پیگیر این موضوع خواهد بود تا این ظرفیت ها متعادل 
و مناسب شود؛ همچنین برای حل مشکل توزیع عادالنه و دسترسی مناسب 

پزشکان نیز برنامه هایی خواهیم داشت.
دکتر غالمرضا حسن زاده، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ما با افزایش 
ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی مخالف نیستیم، اما با اینکه کار غیرعلمی و 
غیرکارشناسی انجام شود هم موافق نیستیم. باید برای هرکاری هزینه اثربخشی 
و زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرد و چنانچه نتوانیم زیرساخت های الزم را 
فراهم کنیم، هزینه زیادی را به کشور تحمیل خواهیم کرد، ضمن اینکه همیشه 

افزایش ظرفیت معادل رفع مشکل نیست.
وی افزود: اگر مثال 3۰۰۰ دانشجوی پزشکی بپذیریم یا 3۰۰۰ دانشجو وارد 
کشور کنیم، آیا مشکل کمبود پزشک را می توانیم رفع کنیم؟ باید زیرساخت های 
الزم و انگیزه کافی برای خدمت در مناطق مختلف را در پزشکان ایجاد کنیم و 
این موضوع باعث می شود که توزیع عادالنه و دسترسی مناسب داشته باشیم 
و بررسی کنیم که چه دالیلی وجود دارد که این اتفاق نمیفتد. باید حتما بررسی 
کنیم دلیل اینکه دسترسی مناسبی در مناطق مختلف وجود ندارد و پزشکان در 
شهرهای بزرگی مثل تهران مستقر می شوند و در این شهرها سرانه پزشک 
نسبت به سایر شهرها باالتر است، چیست؟ سازمان نظام پزشکی با اصل قضیه 
مخالف نیست، زیرا افرادی که در آنجا هستند، یا استاد دانشگاه و یا عضو هیات 
علمی هستند و آکادمیک فکر می کنند و با سیستم بهداشتی و درمانی کشور 
کامال آشنایی دارند. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم یا رییس 

دانشگاه بودند یا اینکه در دانشگاه ها مسئولیت داشتند.
دکتر حسن زاده بیان کرد: این موضوع یک معادله یک مجهولی نیست 
که مثال ما ظرفیت پذیرش را افزایش بدهیم و بعد تعداد پزشک افزایش پیدا 
کند، بلکه یک معادله چند مجهولی است، یعنی باید عوامل مختلف را درنظر 
ببینیم که ما چقدر داریم هزینه می کنیم و برای این هزینه ای که  گرفته و 
می کنیم، چقدر اثربخشی داریم؟ بهره وری در سیستم را باید افزایش دهیم، با 
صرفا تحمیل کردن بار اضافه به سیستم بهداشتی درمانی و دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور و باال بردن هزینه های کشور که در شرایط فعلی بسیار نگران 
کننده است، نمی توانیم مشکلی که مطرح شده است را حل کنیم و باید تمامی 

عواملی که مشکل ایجاد می کنند را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: چه آمارهایی را که سازمان جهانی بهداشت داده بپذیریم و چه 
آمارهای خود را؛ اگر هر معیاری را بنگریم، براساس آن معیارها باید برنامه ریزی 
هایمان را انجام دهیم. در بسیاری از کشورهایی که از نظر بهداشتی و درمانی 
از نظر سالمتی وضعیت خوبی را دارند، یعنی سیستم بهداشت و درمانشان  و 
موفق است، اینگونه نیست که الزاما درصد و سرانه پزشکانشان باال باشد، چرا 
به کشورهایی که از نظر پزشکی مترقی هستند توجهی نمی کنیم؟ ما نباید خود 
را با کشوری که پزشک در آن به عنوان کارمند کار می کند، مقایسه کنیم. آیا 
در کشورمان با افزایش کارمند، کارآیی مان افزایش پیدا کرده؟ آیا کمّیت کارها 
افزایش داشته است؟ بنابراین صرفا افزایش تعداد، منجر به افزایش کیفیت و رفع 
مشکل، نمی شود. رسانه های مختلف که اینگونه موضوعات را مطرح می کنند 
نباید ذهن مردم را نسبت به جامعه پزشکی مغشوش کنند، زیرا اکنون در شرایط 
سختی قرار داریم و پزشکان زحمات زیادی را برای سالمت جامعه متحمل می 
شوند و نباید تحت فشار قرار گیرند. دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
در پایان تاکید کرد: وزارت بهداشت در برنامه مشخص و مدونی پیگیر این موضوع 
خواهد بود تا این ظرفیت ها متعادل و مناسب شود؛ همچنین برای حل مشکل 

توزیع عادالنه و دسترسی مناسب پزشکان نیز برنامه هایی خواهیم داشت.

دستگیری عامل نشر اکاذیب علیه یک فعال اجتماعی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری 
عامل نشر اکاذیب علیه اقدامات یک فعال اجتماعی در کشور خبر داد و به شهروندان 
توصیه کرد: رعایت اصل اخالق مداری در استفاده از فضای مجازی به ویژه شبکه های 

اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است.
مراجعه  پی  در  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
اکاذیب علیه فعالیت وی  بر نشر  پایتخت مبنی  فتا  به پلیس  از فعاالن اجتماعی  یکی 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فرد یا افرادی ناشناس، اقدامات اولیه برای کشف 

پرونده آغاز شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی های 
علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای 
مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهرهای حاشیه 

تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.
وی گفت: متهم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما 
پس از مواجه  شدن با دالیل، مدارك و مستندات موجود در پرونده، چاره ای جز اعتراف 
پیش روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام جویی و داشتن کینه ای قدیمی 

از شاکی اعالم کرد و از عمل مجرمانه  خود پشیمان بود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: رعایت اصل اخالق مداری 
در استفاده از فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این 
حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از 

روی جهل یا انتقام جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت 
برابر قانون با آن ها برخورد می شود.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی 
به شهروندان بوده و کاربران می توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوك آن 
را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش گزارش های 

مردمی با ما در میان بگذارند.

بازداشت عامالن انتشار تصاویر غیراخالقی
جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان از شناسایی یک آتلیه غیرمجاز و دستگیری 

عامالن انتشار کلیپ غیراخالقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس کرمان، سرهنگ عبدالعلی روانبخش توضیح 
داد: به دنبال رصد فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس امنیت عمومی، یک صفحه 
غیراخالقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد که اقدام به انتشار عکس، فیلم و 

کلیپ های غیراخالقی در فضای مجازی می کرد.
وی افزود: بعد از اقدامات تخصصی مشخص شد یک پسر جوان به صورت غیرقانونی 
و زیرزمینی اقدام به دایر کردن آتلیه عکاسی کرده و با گرفتن فیلم و کلیپ  فعالیت های 

غیرمجاز انجام می دهد.
سرهنگ روانبخش تصریح کرد: ماموران در عملیات غافلگیرانه در کمترین زمان 
پس از انتشار این محتوا در فضای مجازی این فرد را دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت 
این آتلیه غیرمجاز، یک دستگاه دوربین عکاسی، پروژکتور، لپ تاپ، کیس رایانه و یک 

دستگاه تلفن همراه را کشف و یک دستگاه خودرو را نیز توقیف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان افزود: این متهم پس از مشاهده مستندات و ادله 
جرم، به بزه انتسابی اعتراف کرد و به دنبال آن یک خانم که در ساخت کلیپ با این فرد 

همکاری داشت نیز دستگیر شد.
سرهنگ روانبخش با اشاره به غیرقابل جبران بودن تبعات و آسیب های ناشی از 
جرائم فضای مجازی تصریح کرد: پلیس با جدیت فضای مجازی را نیز در کنار پایش 
های فضای حقیقی در دستور کار دارد تا اینگونه مسائل و دیگر موارد مخل نظم و امنیت 

فردی و اجتماعی زمینه وقوع پیدا نکنند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

حق با IBM بود؛ برتری کوانتومی گوگل 
واقعی نیست

سال 2۰19، گوگل مدعی شد زودتر از رقیبان به برتری کوانتومی دست 
یافته و کامپیوتر 53 کیوبیتی اش توانسته است محاسباتی را در سه دقیقه انجام 
دهد که پردازش آن در اَبَررایانه سامیت IBM، سریع ترین کامپیوتر جهان در آن 

زمان، به 1۰ هزار سال زمان نیاز داشت.
شرکت IBM بالفاصله به این ادعا واکنش نشان داد و گفت ادعای گوگل 
به دستیابی به برتری کوانتومی واقعی نیست؛ چرا که این شرکت از تمام ظرفیت های 
کامپیوترهای کالسیک استفاده نکرده است و مطمئنا اَبَررایانه سامیت می توانید به 

همین سرعت این پردازش را انجام دهد.
توانسته  کیوبیتی اش   53 کامپیوتر  و  یافته  کوانتومی دست  برتری  به  بان 
است محاسباتی را در سه دقیقه انجام دهد که پردازش آن در اَبَررایانه سامیت 
IBM، سریع ترین کامپیوتر جهان در آن زمان، به 1۰ هزار سال زمان نیاز داشت.

شرکت IBM بالفاصله به این ادعا واکنش نشان داد و گفت ادعای گوگل 
به دستیابی به برتری کوانتومی واقعی نیست؛ چرا که این شرکت از تمام ظرفیت های 
کامپیوترهای کالسیک استفاده نکرده است و مطمئنا اَبَررایانه سامیت می توانید به 

همین سرعت این پردازش را انجام دهد.
را هم مدیون مطالعه ای  آن  و  این سؤال مشخص شده  گویا حاال جواب 
درباره ی عملکرد پردازنده ی سیکامور کامپیوتر کوانتومی گوگل هستیم که آن را 
سه پژوهشگر چینی انجام داده اند. این مطالعه نشان می دهد گوگل برتری عملکرد 
رایانش کوانتومی خود را با روش حل مسئله بسیار خاصی در کامپیوترهای استاندارد 
مقایسه کرده است؛ درحالی که برای حل این مسئله روش های دیگری نیز وجود 
دارد که یکی از آن ها می تواند به اَبَررایانه ها امکان دهد حتی از رقیب کوانتومی 

خود عملکرد سریع تری داشته باشند.
محاسبات گوگل طوری طراحی شده بود که شبیه سازی آن در یک کامپیوتر 
معمولی دشوار باشد. گوگل 5۴ کیوبیت پردازنده ی سیکامور را در حالت تصادفی 
قرار داد و بعد گذاشت تداخل کوانتومی بین کیوبیت های مجاور بر نحوه ی تکامل 
سیستم در طول زمان تأثیر بگذارد. این پردازنده شروع به اندازه گیری مکرر وضعیت 
کیوبیت ها کرد. هر اندازه گیری هم رشته ای از بیت های تصادفی ایجاد می کرد که 
سیکامور را عمال به مولد اعداد تصادفی لوکس و بسیار گران قیمت تبدیل کرده 
بود؛ اما اگر به اندازه  ی کافی این اندازه گیری ها و تولید رشته   بیت های تصادفی تکرار 
شود، در نهایت الگوهایی خاصی از دِل این حالت های تصادفی نمایان خواهند شد.
با درك قوانین این تداخل کوانتومی، می توان الگوهایی که در ارقام تصادفی 
تولید شده ی سیکامور مشاهده شده بود، در کامپیوترهای مبتنی بر بیت شبیه سازی 
کرد؛  اما انجام این محاسبات به مراحل بسیار بسیار زیادی نیاز دارد و با اضافه شدن 

هر کیوبیت به سیستم، تعداد این مراحل بیشتر هم می شود.
پیشرفته ترین  در  مراحل  این  تمام  انجام  گوگل،  برآوردهای  طبق  در واقع 
اَبَررایانه دنیا که برای پردازش همچنان به بیت وابسته است، َده هزار سال طول 
بزرگ ترین  بسیار عظیم  ادعا، ظرفیت  این  با طرح  اگرچه گوگل  خواهد کشید. 
اَبَررایانه دنیا در آن زمان را نادیده گرفته بود که می توانست با به کارگیری تمام 
این ظرفیت، به طرز چشمگیری سریع تر از سیکامور عمل کند، این واقعیت همچنان 
پابرجا است که انجام این محاسبات در سخت افزار کامپیوترهای کالسیک بی نهایت 

دشوار خواهد بود.
در ادامه، روش محاسباتی جدید با جزئیات بیشتری توضیح داده شده که اگر 

از حوصله شما خارج است، می توانید از خواندنش چشم پوشی کنید.
این  که  روشی  به  محاسبات  کنید،  نگاه  قضیه  به  بخواهید  که  هرطور 
پژوهشگران انجام دادند، از رایانش کوانتومی گوگل بسیار آسان تر است. در واقع، 
این تیم چینی نشان داد با الگوریتم آن ها می توان مسئله ی گوگل را به کمک یک 
خوشه 512 تایی از پردازنده ی گرافیکی انویدیا تسال V1۰۰ تنها در 15 ساعت 
حل کرد. حاال اگر همین روش را در اَبَررایانه به کار برید، زمان رسیدن به جواب 
حتی از پردازنده ی کوانتومی سیکامور هم کوتاه تر خواهد بود! به عبارت دیگر، گوگل 

در اعالم دستیابی به برتری کوانتومی بسیار عجول بوده است.

نشر  و  ر  ثا آ حفظ  د  بنیا ییس  ر
حربه  را  اعتیاد  مقدس  دفاع  ارزش های 
دشمنان برای از کار انداختن جوانان دانست 
باید  موادمخدر  با  مبارزه  در ستاد  و گفت: 
همه  دشمن  زیرا  کرد  حرکت  بسیجی وار 
موادمخدر  گسترش  برای  را  خود  توان 

بکار می بندد.
و  گذشته  روز  کارگر  بهمن  سردار 
هفته  مناسبت  به  که  ای  برنامه  ویژه  در 
مومنی  اسکندر  ر  سردا حضور  با  بسیج 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار 
و خاطره همه  یاد  گرامیداشت  شد، ضمن 
مواد  با  مبارزه  شهدای  بخصوص  شهدا 
مخدر اظهار داشت: مبارزان با مواد مخدر، 

مجاهدان فی سبیل اهلل هستند.
افزود: قدرت جمهوری اسالمی  وی 
به  را  امنیت  و  این عزت  و  است  از شهدا 
خاطر خون شهدا داریم بر همین اساس به 
مجاهدان فی سبیل اهلل و جانبازان افتخار 

می کنیم.
سردار کارگر با تاکید بر اینکه مردم 
بزرگ ایران در دنیا نمونه ندارند و در طی 
چهل و دو سال انقالب ایستادگی مقاومت 
کرده و در عرصه های مختلف پیروز بوده 

اند، تصریح کرد: نماد بزرگ آن دفاع مقدس 
جمهوری  و  انقالب  دفاع،  این  در  و  بود 

اسالمی تثبیت شد.
وی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی 
آمد و آن شعارهایی که داشتیم را به منصه 
ظهور رساند و دفاع مقدس آن را تثبیت کرد، 
یادآور شد: نمایشگاهی از همه ارزش ها و 

معارف اسالمی را در دفاع مقدس دیدیدم.
نشر  و  ر  ثا آ حفظ  د  بنیا ییس  ر
اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  ارزش های 

مهم ترین عنصری که در دفاع مقدس می 
توان از آن نام برد که اگر نبود پیروز نمی 
شدیم، بسیج است، خاطرنشان کرد: نیروی 
بسیج یک نیروی بی توقع و پرکار است که 
از خود و زندگی مایه می گذارد چنانچه در 
دنیا نه در نیروهای مسلح و نه غیره نمونه 

آن را شاهد نیستیم.
در  اینکه  یادآوری  با  کارگر  سردار 
دفاع مقدس اگر بسیج وارد نمی شد پیروز 
نمی شدیم، بیان داشت: بسیج در واقع آن 

جمعیت بزرگ از همه اقوام، مذاهب و اقشار 
دارند  حضور  که  جایی  در  وقتی  که  است 
آرام  وجودشان  و  هستند  دلگرمی  باعث 
بخش است. چنانچه عنصر کلیدی گره گشا 
در جنگ و تمام بحران های بعد از جنگ 
اعم از سیل، زلزله و آشوب ها هستند که 
با حضورشان، دشمن طعمی نخواهد داشت.
روحیه  و  تفکر  باید  کرد:  تاکید  وی 
بسیجی را در همه شئون مملکت گسترش 
بسیجی  تفکر  و  روحیه  داشتن  و  دهیم 
اجتماعی  اقتصادی  مسایل  راهگشای حل 
و فرهنگی است. بسیج کشور را نجات داده، 
به همین دلیل دشمن به دنبال بدنام کردن 
روحیه و تفکر بسیجی است تا آن را کمرنگ 
کند؛ دشمن به دنبال ناامیدی است و اینکه 

نشان دهد قادر به انجام تکلیف نیستیم.
رییس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های 
اینکه کسانی که  بر  تاکید  با  دفاع مقدس 
مردم را ناامید و عنوان می کنند که فقط در 
سایه مذاکره می توان مشکل را حل کرد، 
البته که هیچوقت  خیانت می کنند کفت: 
باید  فقط  نیستیم.  و  نبوده  مذاکره  مخالف 
بازی  دشمن  پازل  در  که  باشیم  مواظب 

نکنیم و تسلیم نشویم.

سردار کارگر: اعتیاد، حربه دشمنان برای نابودی جوانان است
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک روانشناس:
تمسخر کودکان و نوجوانان مصداق آزار روانی است

و  اقوام  در حضور  و  والدین  از سوی  فرزندان  تمسخر  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
و  اقوام  حضور  در  و  والدین  توسط  نوجوانان  و  کودکان  کردن  مسخره  گفت:  آشنایان، 
آشنایان اگرچه با هدف شوخی و خنده نیز باشد اما نوعی آزار روانی محسوب می شود که 

آن را آزار خاموش نیز می نامند.
متلک  یا  و  زدن  طعنه  با  می کنند  تصور  والدین  گاهی  کرد:  اظهار  طلوعی،  شبنم 
انداختن به کودك و نوجوان می توانند او را به انجام کاری وادار کنند اما این روش به هیچ 
وجه جواب نمی دهد بلکه شاید برعکس باعث شود فرزند در مقابل نظر و گفته والدین 
بایستد و حرفی بزند که موجب ناراحتی بیشتر والدین شود و اینگونه والدین و فرزند در 

یک دور باطل قرار گیرید. 
و  کودك  سوی  از  احترام  انتظار  اگر  والدین  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 

داد:  ادامه  بگذارند،  احترام  نوجوان  و  کودك  به  هم  خودشان  باید  دارند  را  نوجوان 
می کنند  تمسخر  را  او  دیگران  درآن  که  گیرد  قرار  ناسالمی  محیط  در  که  نوجوانی 
دنیای متفاوتی را تجربه خواهد کرد، چراکه نوجوانان به خودی خود با بحران هویت 
یابی و زودرنج بودن درگیر هستند و در این بین اگر والدین نیز در حضور اقوام آنها 
را تمسخر کنند این درگیری بیشتر هم می شود، از این رو والدین باید در انتخاب نوع 

کلمات و جمالت خود دقت کنند. 
کردن،  تمسخر  کشیدن،  رخ  به  کردن،  مقایسه  دادن،  فحش  کردن،  تحقیر  وی 
صحبت کردن درباره نقاط ضعف و منفی نوجوان در حضور دیگران، القاء حس ناامنی به 
نوجوان و محدود کردن او را از جمله مصادیق آزار روانی نوجوان عنوان کرد و افزود: حتی 
در مواقعی که کودك یا نوجوان مورد تمسخر یا سخنان نیش دار از سوی هم ساالن قرار 
گرفت والدین باید او را حمایت کنند و در حد درکش به او توضیح دهند که چینن کاری 

نشان دهنده نقطه ضعف دیگری و نه او است. 
طلوعی در پایان سخنانش به والدین توصیه کرد: والدینی که تحمل اشتباهات کودك 
و نوجوان خود را ندارند و یا با انجام هر اشتباهی از سوی فرزندان آنها را دائما سرزنش 
می کنند، یا در حضور دیگران آنها را نقد و تمسخر می کنند و بر این باور هستند که اگر 
کودك و نوجوان از این رفتار والدین ناراحت شود مشکل از زودرنجی او است چراکه هدف 
والدین شادی و خنده و نه تمسخر فرزندان  بوده، در واقع ترس از اشتباه و تنبیه شدن را 
در کودك و نوجوان خود تقویت می کنند. اینگونه به مرور زمان کودك و نوجوان به این 
باور می رسد که ساکت و منفعل بودن بهتر از انجام کارهایی است که ممکن است آنها 
را در معرض انتقاد و سرزنش و تمسخر قرار دهد و در نهایت کم رویی و خجالتی بودن 

کودك و نوجوان ماحصل این رفتار والدین است.
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ن  همچنا لیکه  حا ر د
زدن  دور  و  فرار  راه های 
تجربه  و  است  باز  مالیات 
چون  مالیاتی  جدید  پایه های  اجرای 
و  لوکس  خودروهای  و  خانه  مالیات 
نبوده،  موفق  تاکنون  خالی  خانه های 
سمت  به  می خواهد  اقتصاد  وزارت 
ایجاد مالیات های جدیدی چون مالیات 
مجموع  بر  مالیات  سرمایه،  عایدی  بر 

درآمد و ... حرکت کند.
غیرتورمی  برنامه  از  بخشی  در 
وزارت اقتصاد که چند روزی از رونمایی 
ناترازی  رفع  منظور  به  می گذرد،  آن 
این  بودجه،  منابع  افزایش  و  بودجه 
وزارتخانه سه برنامه چون ایجاد پایه های 
سرمایه،  عایدی  بر  )مالیات  مالیاتی 
بر  مالیات  درآمد،  مجموع  بر  مالیات 
ارزش زمین و ...(، اصالح نظام مالیاتی 
از رویکرد ممیز-محور به سیستم محور 
)سامانه مودیان، شفافیت تراکنش ها و 
مالیاتی  معافیت های  ساماندهی  و   )...
پایه  معافیت های  به  آن ها  تبدیل  و 

خانوار دارد.
هادی سبحانیان، معاون خاندوزی 
در تشریح جزئیات این برنامه نیز اعالم 
در  سرعت  به  اقتصاد  وزارت  که  کرد 
حال حرکت به سمت مالیات بر عایدی 
درآمد  مجموع  بر  مالیات  و  سرمایه 
آماده  آن  مقدمات  از  یکی  که  است 
در  که  است  مودیان  سامانه  سازی 
به  شروع  سامانه  این  زمان  کوتاه ترین 

فعالیت می کند.
نظام  طبق  ینکه،  ا به  توجه  با 
منابع  همه  درآمد  مجموع  بر  مالیات 
درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال 
با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت 
پایه، هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی 
محاسبه و اخذ می شود، اقتصادانان آن را 
بهترین گزینه برای اصالح نظام مالیاتی 
ایران می دانند و معاون وزیر اقتصاد نیز 
تحقق این مالیات را راهی برای افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد عدالت 
مالیاتی می داند که وزارت اقتصاد در حال 

آماده سازی الیحه آن است.
خردادماه  اوایل  براین،  عالوه 

1۴۰۰ پس از حدود سه سال بحث بر 
سر ارائه الیحه از سوی دولت یا طرح 
مجلس  نجام  سرا مجلس،  سوی  از 
شورای اسالمی کلیات طرح مالیات بر 
رساند.  تصویب  به  را  سرمایه  عایدی 
ارز،  طال،  فردی  اگر  طرح،  این  طبق 
سپس  و  خریداری  خودرو  و  مسکن 
اقدام به فروش آن کند، باید از محل 
این معامله طبق مدت نگهداری  سود 
آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات 
اما کارشناسان نقدهایی  پرداخت کند. 
خارج  که  کردند  وارد  طرح  این  به 
ایراد  مهمترین  تورم،  موضوع  نکردن 

این برنامه عنوان شد.  
مالیات  این  منتقدان،  گفته  به  بنا 
شود  اجرا  عادالنه  بتواند  اینکه  برای 
باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان 
تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر 
را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر 
فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد 
تومان خریداری کرده و پس از شش ماه 
قیمت آن به 1.5 میلیارد تومان رسیده 
محاسبه  با  آن  فروش  زمان  در  است، 
و  درصد(   5۰( قیمت  افزایش  میزان 
این مدت )2۰ درصد( و  رشد تورم در 
اختالف آن ها با هم 3۰ درصد خالص 
که  می شود  فرد  این  سرمایه  عایدی 
دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان 

مالیات دریافت کند.

در این زمینه، طبق آخرین اعالم 
بررسی  ماه  آبان   18 در  اقتصاد  وزیر 
جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی 
براساس  و  می رسد  پایان  به  مجلس 
رئیس   - پورابراهیمی  گفته محمدرضا 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
پایانی  ماه های  در  نیز   - اسالمی  
سال، این طرح به صحن علنی مجلس 

خواهد رسید.
مالیات های  است  قرار  بنابراین، 
متولد  کشور  مالیاتی  نظام  در  جدیدی 
فرار  بسترهای  هنوز  درحالیکه  شوند 
آخرین  طبق  و  نشده  بسته  مالیاتی 
میلیارد  هزار   1۰۰ آن  رقم  اعالم ها 
مربوط  آن  درصد   5۰ که  است  تومان 
به فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب 
مالیاتی است و تا زمانی که بستر فرار 
مالیات های  چه  هر  باشد،  باز  مالیاتی 
شود،  وضع  نیز  سنگین تری  یا  جدید 
وجود  آن ها  زدن  دور  امکان  همچنان 
جدید  مالیاتی  پایه های  ایجاد  که  دارد 

را مثمر ثمر نخواهد کرد.
وزارت  مسئوالن  زمینه،  این  در 
اقتصاد وعده پیاده سازی سامانه مودیان 
در  را  فروشگاهی  پایانه های  قانون  و 
جهت هوشمندسازی و جلوگیری از فرار 
مالیاتی می دهند که وعده جدیدی نیست 
سنئوالن  سوی  از  وعده  این  بارها  و 

مربوطه تکرار شده اما تاکنون به نتیجه 
نرسیده است که باید منتظر ماند و دید 
این وعده خاندوزی نیز همانند مسئوالن 
پیشین صرفا در حرف باقی می ماند یا 

عملی می شود؟
گذشته  سال  از  براین،  عالوه 
چون  جدید  مالیاتی  پایه  دو  اجرای 
مالیات خانه های خالی و مالیات خانه و 
خودروهای لوکس به قانون تبدیل شد 
این  اخذ  برای  جزمی  عزم  تاکنون  اما 
گزارش  طبق  و  نشده  دیده  مالیات ها 
تفریغ بودجه سال گذشته تاکنون هیچ 
لوکس  خودورهای  و  خانه  از  مالیاتی 

دریافت نشده است.
همچنین، اجرای مالیات خانه های 
خالی نیز تاکنون معطل اطالعات این 
که  آنهاست  مالیات  اخذ  برای  خانه ها 
از  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئوالن 
سازمان  به  مربوطه  اطالعات  ارسال 
امور مالیاتی خبر می دهند درحالیکه این 

سازمان این ارسال را تکذیب می کند.
باید  سیاستگذار  تفاسیر،  این  با 
مالیات  مالیاتی  پایه  دو  ایجاد  برای 
مجموع  بر  مالیات  و  سرمایه  برعایدی 
اجرای  بسترهای  و  مقدمات  درآمد، 
اجرای  تجربه  تا  کند  فراهم  را  آن ها 
و  خالی  خانه های  بر  مالیات  ناموفق 
دو سال  در  لوکس  و خودروهای  خانه 

اخیر تکرار نشود.

در هفت ماهه نخست ۱4۰۰ رقم خورد؛
بانک  توسط شعب  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   100 پرداخت  

توسعه صادرات
توسعه صادرات  بانک  بازاریابی  و  امور شعب  مدیر 
ایران اعالم کرد که 38 شعبه این بانک در سراسر کشور در 
هفت ماهه نخست امسال نزدیک به 1۰۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند.

صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز، حبیب احمدی 
در نشست مجازی با حضور سیدعلی حسینی مدیرعامل، 

اعضای هیات مدیره، کارکنان و روسای شعب این بانک به تشریح عملکرد هفت 
ماهه این شعب بانک توسعه صادرات پرداخت و گفت: در بخش اعطای تسهیالت 
ریالی در شعب، 99 درصد از اهداف تعیین شده بانک محقق شده که بالغ بر 6۴ 
نیز رشدی 27  هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به دوره هفت ماهه سال گذشته 

درصدی را تجربه کرده است.
وی میزان تسهیالت ارزی پرداخت شده را نیز 219 میلیون دالر عنوان کرد 
و گفت: این میزان تسهیالت ارزی پرداخت شده توسط شعب بانک توسعه صادرات 
در مقایسه با هفت ماهه سال 1399 رشدی 6 درصدی داشته و از نظر دسترسی به 

اهداف نیز رقم 1۴9 درصد را به ثبت رسانده است.
احمدی مانده تسهیالت ریالی در هفت ماهه نخست امسال را هم 61۰ هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان 97 هزار میلیارد ریال در بخش ریالی 
و 3/2 میلیارد دالر در بخش ارزی بوده است؛ این رقم در هم سنجی با هفت ماهه 
نخست سال 1399 رشدی 36 درصدی در بخش ریالی و رشد 3 درصدی در بخش 

ارزی داشته است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: 35 درصد 
از تسهیالت اعطا شده توسط شعب در هفت ماهه نخست امسال ارزی و 65 درصد 
ریالی بوده که 78 درصد این تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش و 22 درصد 

به بخش طرح ها تخصیص داده شده است.
ایران، 8۴  بانک توسعه صادرات  با توجه به تخصصی بودن  ادامه داد:  وی 

درصد از مانده تسهیالت ارزی و 16 درصد ریالی است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات افزود: با وجودی که بانک های 
توسعه ای بدنبال جذب منابع نیستند اما در هفت ماهه نخست امسال مانده سپرده 
های شعب بیش از 8۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان سپرده های ریالی، 

3۰ هزار میلیارد و سپرده های ارزی 31۴ میلیون دالر بوده است.

حمایت بانک مسکن از اهداف اعتباری دولت سیزدهم
یکی از اهداف دولت سیزدهم، ایجاد رونق اقتصادی 
همراه با کاهش تورم است، در این خصوص بانک مسکن 
به دنبال این است که اهداف اعتباری دولت سیزدهم به 

منظور افزایش رشد اقتصادی تحقق یابد.
مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  گزارش   به 
اقتصادی  رشد  نرخ  که  هستند  درصدد  دولت  مسووالن 
در سال آینده به 8 درصد برسد. در خصوص این موضوع، 

برخی معتقدند که موتور اصلی رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و اعتباردهی 
در بخش مولد اقتصاد است. 

این هدف، مورد تاکید وزارت اقتصاد بوده و در دوره مدیریت جدید بانک 
مسکن نیز مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از مهمترین اهداف مطرح شده از 
سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بحث هدایت مستقیم اعتبارات 
بانک های  توسط  است که  اعتبار روشی  یا هدایت  اعتبار  است. هدایت مستقیم 
پولی  سیاست  به  دستیابی  به منظور  بانکی  اعتبارات  خلق  کنترل  برای  مرکزی 

مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می شود. 
در واقع در قالب این سیاست خلق پول بانک ها در خدمت اهداف توسعه ای 
و رشد اقتصادی قرار می گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون 
سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می تواند خلق پول کند که 
اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیالت به بخش مولِد تعیین شده توسط دولت 

یا بانک مرکزی شود. 
سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین  بار توسط بانک مرکزی 
آلمان در سال 1912 اجرا و سپس در دهه 192۰ توسط فدرال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست 
مذکور به طور گسترده ای توسط بانک های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل 
دهه 19۴۰ در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده ها سال پس از 

دوران جنگ ادامه یافت. 
دخالت  سیاست  که  کرد  اذعان  جهانی  بانک   1993 در سال  که  به طوری 
در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به عبارتی دیگر 
رشد بسیار باالیی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس 
از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. )به نقل 
از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، 1993(. در واقع سیاست هدایت 
اقتصادی و جبران سریع عقب ماندگی های  اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد 
تایلند  تایوان،  اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، 

و اندونزی اجرا شد.
نتایج سیاست  های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین 
موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره ای ارتباط 
تا   192۴ در سال های  آلمان  مرکزی  بانک  کل  )رئیس  یالمارشاخت  با  نزدیکی 
193۰ و 1933 تا 1939 و وزیر اقتصاد هیتلر در سال های 193۴ تا 1937( داشت 
با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. 
ژاپن  در  شد.  اجرا  اعتبار  هدایت  دریچه  عنوان  با  سیاست  این  ژاپن  در 
قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و 
وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معامالت مالی مداخله کند. برای 
ساده سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک ها از 1۴۰۰ بانک در دهه 192۰ به 6۴ 
بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز 

کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.

مدیرعامل پست بانک ایران: 
مهم ترین دستاورد بانک استمرار سوددهی در دوره های متوالی 

بوده است 
مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به رشد 111 
درصدی سود این بانک در هفت ماهه سال 1۴۰۰ اظهار 
داشت: مهمترین دستاورد این بانک استمرار سوددهی در 

دوره های متوالی بوده است.
وی  ایران:  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش  به 
استمرار  بانک  این  دستاورد  مهمترین  داشت:  اظهار 
سوددهی در دوره های متوالی بوده است، بطوریکه سود 

این بانک در هفت ماهه سال 1399 مبلغ دو هزار و 519 میلیارد ریال بوده که 
هم اکنون با رشد 111درصدی به مبلغ 5 هزار و 3۰8 میلیارد ریال در هفت ماهه 

سالجاری رسیده است.
شیری افزود: سود هر سهم پست بانک ایران در مهر ماه سال گذشته 779 
با رشد 111درصدی، این مقدار در مهرماه سالجار به 16۴2  ریال بوده است که 

ریال افزایش یافته است. 
مدیرعامل پست بانک ایران در ادامه با اشاره به رشد 63 درصدی درآمدهای 
بانک در هفت ماهه سال 1۴۰۰ و افزایش آن به 25 هزار میلیارد ریال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزود: رشد مستمر درآمدهای بانک نشان دهنده چشم 

انداز روشن برای این بانک است. 
وی با اشاره به ترکیب درآمدهای بانک تصریح کرد: حدود سه چهارم درآمدهای 
بانک، به مبلغ 18هزار و 823 میلیارد ریال مشاع و یک چهارم آن به مبلغ 6 هزار و 
329 میلیارد ریال غیرمشاع است و این نشان دهنده آن است که بانک از درآمدهای 

مشاع به سمت درآمدهای غیرمشاع در حال حرکت است. 
به  منتهی  ایران  بانک  پست  های  هزینه  مجموع  درخصوص  شیری 
 ۴/19 مذکور  در مدت  بانک  1۴۰۰ گفت: مجموع هزینه های  مهرماه سال 
درصد   53 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  است  ریال  میلیارد  هزار 
درآمدها  رشد  گرفتن  پیشی  راستا  این  در  مهم  نکته  و  است  یافته  افزایش 
پی  در  را  بانک  سوددهی  که  باشد  می  بانک  های  هزینه  رشد  به  نسبت 

است.  داشته 
مدیرعامل بانک در پایان افزود: سهم هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی 
پست بانک ایران در هفت ماهه سال 1۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 
ترتیب با مبالغ هزار 12 و 6۴1 میلیارد ریال و 6 هزار و 815 میلیارد ریال به 65 

و 35 درصد رسیده است.

افزایش 3.۶ میلیون بشکه ای تولید ساالنه نفت ایران 
در خلیج فارس

تولید نفت ایران در خلیج فارس با اجرای پروژه سیری )میادین نفتی نصر 
و اسفند( روزانه 1۰ هزار بشکه در روز معادل 3.6 میلیون بشکه در سال افزایش 
داشته است و طبق برنامه این افزایش تولید باید به 12 هزار بشکه در روز برسد.

افزایش ظرفیت تولید نفت هر کشوری به عنوان یکی از ابزارهای چانه زنی 
سیاسی و اقتصادی در جهان به شمار می رود.

از همین رو ایران نیز همواره تالش کرده تا عالوه بر حفظ ظرفیت موجود، 
گام های اساسی برای افزایش تولید و صادرات نفت خود بردارد.

در همین زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از انجام اقداماتی برای 
رسیدن به تولید نفت پیش از خروج آمریکا از برجام تا پایان سال جاری خبر داده بود.
محسن خجسته مهر گفته بود که موظفیم تا 1۰ سال آینده ظرفیت تولید 
گاز را به یک میلیارد و 5۰۰ میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید نفت خام کشور را 
به بالغ بر 5 میلیون بشکه برسانیم که بر این اساس، در بخش نفت  9۰ میلیارد 

دالر و برای توسعه میادین گازی 7۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز است.
بنابراین توسعه میادین نفتی و گازی در کشور در اولویت قرار گرفته است. 
که  کارون  غرب  و  جنوبی  پارس  مانند  مشترك  البته  و  مهم  میادین  بر  عالوه 
برنامه های توسعه  ای در آنها جریان دارد، توسعه میادین دیگر نیز در دستور کار 

است تا ایران بتواند به جایگاه خود در بازار جهانی نفت دست پیدا کند.
از همین رو پروژه های متفاوتی در شرکت ملی نفت ایران تعریف شده که 

از آن جمله می توان به پروژه سیری اشاره کرد.
پروژه ای که در ابتدا در دو میدان نصر و اسفند فعال شد و باتوجه به رایزنی های 

صورت گرفته میدان مشترك نصرت نیز به آن افزوده شده است.
در این راستا، مدیرعامل شرکت حفاری دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد )زیر 
مجموعه پترو ایران و از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت(  در نشستی خبری 
اینکه پروژه سیری اکنون 7۰ درصد پیشرفت را به ثبت رسانده، گفت:  با بیان 
در سال های گذشته شرکت توتال در این پروژه ۴ حلقه چاه حفر کرده بود اما 
به دلیل پیچیده بودن کار در این بخش از خلیج فارس، کار متوقف شد و امکان 

تولید از چاه ها وجود نداشت.
»حمیدرضا ثقفی« با تاکید بر اینکه پترو ایران به عنوان یکی از شرکت های 
تابعه شرکت ملی نفت ایران وارد توسعه پروژه سیری شد، افزود: تنها با احیای 
یک چاه که از سال 9۰ از مدار خارج شده بود و حفاری ۴ هزار و 165 متری در 
میدان اسفند )یکی از بخش های پروژه سیری( روزانه 2 هزار و 75۰ بشکه به 
تولید نفت و 1.7 میلیون فوت مکعب به تولید گاز ایران در خلیج فارس افزوده شد.
وی با تاکید بر اینکه در میدان نصر حتی یک متر حفاری بعد از انقالب 
اتفاق نیفتاده بود، ادامه داد: در میدان نصر 6 حلقه چاه تحویل شرکت نفت فالت 

قاره شده است.
ثقفی گفت: پیشرفت 7۰ درصدی پروژه سیری در حالی به ثبت رسیده که 

تنها 28 درصد از پروژه تامین مالی شده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون با اجرای طرح های توسعه ای 1.5 میلیون بشکه 
نفت از این 2 میدان استخراج شده، افزود: تا به امروز ارزش تولید نفت از این پروژه 

از کل بودجه آن بیشتر بوده است.
به گفته ثقفی در حال حاضر کل تولید نفت منطقه سیری حدود 35 هزار بشکه 
در روز است که 1۰ هزار بشکه آن مربوط به توسعه دو میدان نصر و اسفند می شود.

وی به جابه جایی یکی از دکل های حفاری شرکت به موقعیت میدان نصرت 
اشاره کرد و گفت: میدان مشترك نصرت در خارج از پروژه سیری قرار دارد اما 
برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس، دکل حفاری در آن موقعیت 

قرار می  گیرد و قرار است 3 حلقه چاه در آن میدان احیا و تولیدی شود.
ثقفی ادامه داد: گاز تولید 2 چاه سیری به عنوان خوراك ان. جی. ال سیری 
در نظر گرفته شده و اکنون تولید روزانه گاز در این بخش ۴ میلیون فوت مکعب 
برآورد می شود که بخشی از این گاز در سکو به عنوان سوخت به مصرف می رسد 

و بخشی نیز با خط لوله 1۰ اینچ به خشکی منتقل می شود.
وی تعداد دکل های موجود در شرکت را 3 دکل عنوان کرد و گفت: 2 دکل 
ملکی و یک دکل اجاره ای است و در روزهای آینده یکی از دکل ها در میدان 

مشترك فروزان مستقر خواهد شد.
 ثقفی از بومی سازی تعمیر پایه های دکل حفاری در کشور خبر داد و افزود: 
تعمیر پایه های دکل حفاری تا پیش از این در کشور انجام نمی شد و برای تعمیر 

هر دکل حداقل 5 میلیون دالر هزینه می شد.

یک مقام مسئول خبر داد؛

وزارت اقتصاد به دنبال تصویب مالیات برعایدی سرمایه 
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زیر نظر: محمد امامی

تامین سوخت نیروگاه ها با صرفه جویی 
در مصرف گاز

سخنگوی صنعت برق، از گاز به عنوان سوختی مناسب برای نیروگاه ها 
افزایش کارایی آنها و کاهش آالیندگی را نیز در پی دارد، یاد کرد و  که 
نسبت به تداوم تامین این سوخت با همکاری مشترکان ابراز امیدواری کرد.

»مصطفی رجبی مشهدی« اظهار کرد: صنعت برق یکی از بزرگترین 
مصرف کنندگان گاز است، چرا که 95 درصد تولید برق نیروگاه ها با سوخت 
گاز است. بعد از آن با درصدی کمتر از گازوئیل و مازوت استفاده می شود، لذا 
درصورتی که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها 

با محدودیت مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیروگاه ها عمدتا 75 درصد از سوخت گاز 
و حدود 2۰ درصد از گازوئیل و نزدیک به 5 درصد از مازوت استفاده می کنند. 
البته در صورت کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، 

مجبور می شویم مصرف از سوخت پشتیبان را افزایش دهیم.
رجبی مشهدی افزود: گاز سوخت بهتر و مناسب تری برای نیروگاه ها 
است که همچنین باعث افزایش کارایی نیروگاه ها می شود و آالیندگی کمتری 
نیز در پی دارد. در صورت کاهش مصرف گاز توسط مشترکان، ترجیح ما 

استفاده از این سوخت است.
وی در خصوص میزان مصرف برق در پاییز امسال اظهار داشت: ما 
ساالنه افزایش ۴ تا 5 درصدی مصرف برق را داشته ایم که امسال در پاییز 
این افزایش به 6 درصد رسید. بخشی از این افزایش مربوط به اضافه شدن 
مشترکان جدید است که عمده آنها صنعتی هستد. ساالنه حدود هزار مگاوات 
به بخش تولیدی و صنایع اضافه می شود و حدود یک میلیون مشترك جدید 

خانگی هم داریم که مصرف این گروه هم هزار مگاوات است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: بخش دیگر این 
افزایش مصرف در یکی دو سال اخیر، به مهمان ناخوانده ای به نام مراکز 
استخراج غیرمجاز رمز ارز برمی گردد که مصرفشان ما را در تامین انرژی 
عمومی قدری دچار مشکل کرده است. این عده با سرقت از شبکه عمومی 
البته  برق برای کسب سود کالن خود، به حقوق همگان تجاوز می کنند. 
بدون  تعرفه  از  که  چرا  نمی کنند  ایجاد  مشکلی  مجاز  کنندگان  استخراج 
یارانه استفاده می کنند و قیمت برق برای این گروه با بیشترین تعرفه است، 
اما آنهایی که به صورت غیرمجاز استفاده می کنند در واقع در حال استفاده 
و سود بردن از برق یارانه ای هستند که می توانست به بخش خانگی و یا 

کشاورزی تعلق گیرد.
سخنگوی صنعت برق اعالم کرد: تا امروز 58۰۰ مرکز غیرمجاز با حدود 
222 هزار دستگاه ماینر شناسایی شده که مصرفشان حدود 6۴۰ تا 65۰ 
مگاوات یعنی معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی است. این مراکز به کمک 

مردم و روش های موجود شناسایی شده اند.
رجبی مشهدی تاکید کرد: درصورتی که ما با واحدی خانگی، صنعتی 
و یا کشاورزی مواجه شویم که دستگاه ماینر داشته باشد، عالوه بر اینکه 
نیز  اشتراکشان  برقشان هم قطع و  را خواهند داشت،  مجازات مالی الزم 
جمع آوری می شود و بعد از آن دیگر امکان استفاده از شبکه برق عمومی 

را نخواهند داشت.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی
 برای کارگران و بازنشستگان

و  کارگران  برای  مسکونی  واحد  هزار   ۴۰۰ ساخت  تفاهم نامه  امضای 
بازنشستگان از مهم ترین اقدامات معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در سه 

ماه اخیر به شمار می رود.
واحد  هزار   ۴۰۰ ساخت  با هدف  کار  وزارت  اجتماعی  فرهنگی  معاونت 
تامین  سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  و  کارگران  برای  مسکونی 
اجتماعی مهر ماه امسال تفاهم نامه ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند.
به موجب این تفاهم نامه در مرحله نخست شناسایی، پاالیش و اولویت 

شرایط  واجد  مسکن  متقاضیان  بندی 
بازنشستگان و سایر  از کارگران و  اعم 
حمایتی  تدابیر  اعمال  برای  مخاطبین 
متناسب با هر یک از گروههای هدف 

انجام گرفته است.
و  کار  تعاون،  وزارت  این  از  پیش 
رفاه اجتماعی دی ماه 1398 و در دولت 
تدبیر و امید،   تفاهم  نامه ای با وزارت 
 2۰۰ با هدف ساخت  و شهرسازی  راه 

هزار واحد مسکونی به امضا رساند که بر اساس آن در فاز اول 2۰۰ هزار واحد 
مسکونی برای کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 

ظرف سه سال ساخته شود.
در طرح احداث 2۰۰ هزار واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی متعهد 
شده در حوزه مسکن کارگری نسبت به تجهیز منابع و زمین اقدام کند؛ وزارت 
کار نیز از طریق سازمانهای زیرمجموعه و منابع بانکهای عاملی که در اختیار 
آورده  و  مالی  تامین  به  کارگران  رفاه  بانک  و  تعاون  توسعه  بانک  نظیر  دارد 

متقاضیان کمک خواهد کرد.
در راستای ساخت مسکن کارگران،  بانک توسعه تعاون خط اعتباری ویژه ای 
معادل 75۰۰ میلیارد تومان برای کمک به ساخت مسکن کارگری و تزریق به 
تعاونی های مسکن اختصاص داده است.همچنین مقرر شده تسهیالت الزم برای 
خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز اختصاص یابد و شرکتهای تعاونی مسکن فعال 
و خوشنام در زمینه ساخت مسکن کارگری ضمن ورود به این عرصه، محدودیتی 

در  دریافت وام و تسهیالت موردنظر نداشته باشند.
در حال حاضر ظرفیت های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران 
باورند که در ماده 1۴9 قانون کار برای  این  بر  وجود دارد و فعاالن کارگری 
تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که 
می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت 
مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای 
تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت 
تفاهم نامه  انعقاد  در  کار  وزارت  داد.اقدام 
برای  مسکونی  واحد  هزار   ۴۰۰ ساخت 
کارگران،  بازنشستگان ومستمری بگیران 
جهت  در  بزرگی  گام  اجتماعی،    تامین 
تسهیل شرایط خانه دار شدن کارگران و 
احداث واحدهای مسکونی مناسب و ارزان 

قیمت خواهد بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار 
داشت: باید توجه داشته باشیم که برخی 
از تجار قبل از دستور ممنوعیت واردات 
کاالهای کره ای سفارش گذاری کردند و 
باید اجازه داشته باشند کاالهای خود را 

ترخیص کنند.
سعید محمد، درباره ممنوعیت ورود 
لوازم خانگی کره ای به تمام مناطق آزاد 
از  کشورها  همه  داشت:  اظهار  کشور 
ابزارهای اقتصادی برای مسایل سیاسی 
استفاده می کنند. وقتی کره جنوبی منابع 
ایران را قفل و بلوکه کرده ما باید مقابله 
که  است  جایی  اینجا  و  کنیم  مثل  به 
متقابل  رفتار  جنوبی  کره  با  می توانیم 

داشته باشیم.
کاالهای  حالی  در  داد:  ادامه  وی 
کره ای به وفور وارد کشور می شود که 
کره ای ها منابع فروش نفت ما را بلوکه 
کرده اند. در شرایطی که ایران نیازمند ارز 
است.مشاور رییس جمهوری با تاکید بر 
بسیار  باره  این  در  رهبری  تدبیر  اینکه 
درست بوده و باید این تدابیر به درستی 
اجرا شوند افزود: در این جنگ اقتصادی 
باید با کره جنوبی مقابله به مثل کنیم و 
مناطق آزاد هم جزویی از کشور هستند 
اجرا  آزاد  مناطق  تمام  در  تدابیر  این  و 

خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره 
گله مندی برخی از فعاالن اقتصادی منبی 
خسارت  دچار  سیاست  این  با  اینکه  بر 
می شوند گفت: به دنبال این هستیم که 
تجار از این موضوع آسیب نبینند، یک 

سری از تجار قبل از این سیاست و این 
دستور سفارش گذاری کرده بودند اعالم 
کردیم هر کسی که قبل از این ابالغیه ها 
خرید انجام داده و سفارش گذاری کرده 
می تواند هر زمانی نسبت به ترخیص این 

کاالها اقدام کند.
محمد تاکید کرد: باید توجه داشته 
باشیم که برخی از تجار قبل از دستور 
کره ای  کاالهای  واردات  ممنوعیت 
سفارش گذاری کردند و باید اجازه داشته 

باشند کاالهای خود را ترخیص کنند.
وی درباره مقررات جدید راه اندازی 
اظهار  آزاد  مناطق  در  آف شور  بانک 
و خارجی  داخلی  داشت: سرمایه گذاران 
می توانند با حداقل سرمایه بانک آف شور 
را تشکیل دهند و این مجموعه می تواند 
از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 
خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک 

مرکزی است.
وی ادامه داد: ارزهای ایرانیان خارج 

از کشور یا منابع سرمایه گذاران خارجی 
و  شود  آف شور  بانک های  وارد  می تواند 
هر سرمایه گذاری در صورت عالقمندی 
بانک  آزاد  مناطق  و  ایران  در  می تواند 
افزود:  کند.محمد  راه آندازی  آف شور 
کشورهای خارجی هم می توانند در مناطق 
آزاد بانک آف شور راه اندازی کنند اما در 
بانک های  راه اندازی  مسیر  حاضر  حال 
آف شور را بر مبنای سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی تعریف کرده ایم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه هم 
از جانب اشخاص حقیقی و هم حقوقی 
و همچنین بانک های خارجی تقاضاهای 
بسیار زیادی برای راه اندازی بانک آف شور 
در مناطق ازاد به دستمان رسیده است 
اهلیت   مرحله  در  در حال حاضر  گفت:  
و  حقوقی  اشخاص  تقاضای  سنجی 
حقیقی هستیم و شیوه نامه آن با بانک 

مرکزی در حال تهیه است.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به 

تغییرات مقررات راه اندازی بانک آف شور 
اظهار داشت: در سال های گذشته حداقل 
 15۰ را  آف شور  بانک  تاسیس  سرمایه 
میلیون دالر اعالم کرده بودند که این 
قانونی برای اجرا نشدن راه اندازی بانک 
مسیر  در  بزرگی  سنگ  و  بود  آف شور 
انداخته  آف شور  بانک های  راه اندازی 
بانک  با  شده  انجام  مذاکرات  با  بودند. 
مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک 
میلیون دالر کاهش  پنج  به  را  آف شور 
در  باشیم  داشته  توجه  باید  البته  دادیم 
مهد  که  و سوییس  خارجی  کشورهای 
بانکداری دنیا است حداقل سرمایه برای 
دالر  هزار   15 آف شور  بانک  راه اندازی 
حداقل  ایران  در  افرادی  وقتی  و  است 
سرمایه را 15۰ میلیون دالر اعالم کردند 
تاسیس  نشدن  انجام  معنای  به  اساسا 

بانک های آف شور در ایران بود.
محمد همچنین درباره ساماندهی 
رمزارزها تاکید کرد: در حال حاضر منابع 
عمده ای از کشور به ویژه منابع متعلق به 
جوانان که بسیار به این موضوع عالقمند 
هستند به سمت بازار رمزارزها رفته است 
در حالی که این بازار ریسک باالیی دارد 

و مدیریت آن از دست ما خارج است.
ساماندهی  بحث  ما  افزود:  وی 
دنبال  به  و  کرده ایم  را مطرح  رمزارزها 
پول  کسیه  و  صرافی ها  ساماندهی 
رمزارزها هستیم تا از این طریق ریسک 
این بازار را کاهش دهیم اما در کنار آن 
سازوکار رمزارز ملی را هم دنبال می کنیم 

تا ریسک بازار را پوشش دهیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

صرافی های رمزارز ساماندهی می شوند
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ن  ا پیر پیر  س  مهند
خدمات  از  تقدیر  مراسم  در 
مهندس مجتبی باطنی مدیر 
مدیران  دیگر  و   8 منطقه  برق  اسبق 
مجموعه صنعت برق در شرق اصفهان 
خبر از تغییر مفاد اساسنامه شرکت داد 
و گفت عنوان شهرستان از شرکت توزیع 

برق اصفهان حذف می شود .
به  توجه  :با  گفت  ادامه  در  وی 
،ورزنه  ،هرند  جرقویه  شهرهای  اینکه 
شده  شهرستان  به  تبدیل  کوهپایه  و 
است  مستقر شده  فرمانداری  آن  در  و 
پیگیری های الزم در این خصوص از 
طریق شرکت مادر تخصصی توانیر در 

دست اقدام است .
:ارائه  کرد  تصریح  ادامه  در  وی 
خدمت به مردم کاربزرگی است که باید 
جدی گرفته شود چرا که زمان در گذر 
است و آنچه که از ما به یادگار می ماند 
تالش شبانه روزی ما است که تاثیرات 
آن نه تنها برای زمان حال موثر است 
بلکه در آینده نیز اثر گذار خواهد بود و 
شیوه  ما  از  یادگاری  دومین  همچنین 
در  که  است  مردم  با  ما  رفتار  روش  و 
اذهان آنها به جا ی می ماند واینکه آیا 

فکر مثبتی را برای مردم خلق نمودیم 
و یا دیدگاه منفی از سازمان را به مردم 

تسری می دهیم .
قطع  طور  :به  کرد  تاکید  وی 
می  خلق  به  خدمت  عبادت  بزرگترین 
السالم  علیه  صادق  امام  چنانکه  باشد 
می فرماید یکی از بزرگترین ثواب ها 
طواف خانه خدا است اما آنچه 1۰ برابر 
به مردم  بیشتر است خدمت  فضیلتش 

و تسهیل فرایندها برای عموم است .
از سخنان  وی در بخش دیگری 
خود گفت :به حمد ا...تعامل با فرمانداریها 
،شورای شهر و شهر داری های شرق 

که  است  بوده  خوب  بسیار  اصفهان 
مشکالت  از  زیادی  گره  شده  موجب 
مردم این منطقه باز شود اما به نظر می 
رسد اقتصاد شرق اصفهان باید تغییر کند
:اینکه  ادامه اظهار داشت  وی در 
مردم شرق خواهان حق آبه خود هستند 
بودن شهر  زنده  نماد  و  بجاست  بسیار 
اصفهان نیز وجود زاینده رود است اما 
اصفهان  شرق  مردم  رسد  می  نظر  به 
وابسته  کشاورزی  شغل  به  تنها  نباید 
توزیع  شرکت  راستا  دراین  و  باشند 
برق اصفهان با ایجاد زیر ساخت های 
مختلف شرایط مشاغل مکمل را برای 

ایشان ایجاد می نماید
این مقام مسئول خاطر نشان کرد 
:با توجه به اینکه درمنطقه شرق اصفهان 
انرژی خورشید به وفور موجود است پیاده 
سازی سلولهای فتوولتاییک از اهمیت 
زیادی برخور دار است و کشاورزان می 
توانند در کنار شغل کشاورزی سهم دار 
نیروگاه های خورشیدی نیز باشند و ما 
برای انجام دادن این پروژه بیش از 2۰۰ 
این  در  را  کیلومتر شبکه 2۰ کیلوولت 
منطقه احداث نمودیم و امید است که 
در آینده نزدیک نیز۴۰۰ کیلومترشبکه 
2۰ کیلوولت را عملیاتی و اجرا کنیم ...

عنوان شهرستان از شرکت توزیع برق اصفهان حذف می شود مدیرکل کمیته امداد خبر داد:
 راه اندازی سامانه امداد هوشمند و کارآمد در ایالم

امداد  الکترونیکی  سامانه  اندازی  راه  از  ایالم  امداد  کمیته  مدیرکل 
هوشمند و کارآمد با هدف ارائه خدمات بهینه تر به نیازمندان و مددجویان 

خبر داد.
رضا طاهری در آیین راه اندازی این سامانه تاکید کرد: این سامانه 
به منظور بهبود عملکرد ، مدیریت خدمات ، به روزرسانی اطالعات فردی و 

پاالیش اطالعات مددجویان مورد حمایت ، ایجادشده است.
وی افزود: صحت سنجی اطالعات فردی، دسترسی آسان به سامانه، 
عدم مراجعه حضوری به امداد و ارایه درخواست خدمات، بخشی دیگر از 
مزایای این سامانه است و افراد می توانند نیازهای خود را از طریق سیستم 
smart. و یا soha.emdad.ir سامانه امداد هوشمند و کارآمد با نشانی

emdad.irاز طریق اینترنت با استفاده از گوشی همراه یا مراجعه به دفاتر 
پیشخوان ارائه نمایند.

مدیرکل کمیته امداد ایالم تصریح کرد: از امروز ، اطالعات 3۰ هزار 
هوشمند  سامانه  در  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  حمایت  مورد  خانوار 

کارآمد)soha( قرار می گیرند.
رضا طاهری با بیان اینکه شفاف سازی فعالیت های این نهاد یکی از 
مهمترین برنامه های امداد است، ادامه داد: به منظور رعایت کرامت نیازمندان 
و دسترسی آسان آنها و احراز شرایط نیازمندی خانواده ها با بهره گیری از 
بانک های اطالعاتی کشور، ضمن کوتاه سازی و چابک سازی ارائه خدمت، 

تکریم نیازمندان نیز در باالترین سطح رعایت می شود.

رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد؛
اختصاص 3 هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح های 

صنعتی اردبیل
اردبیل- صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
از اختصاص سه هزار و 3۴۴ میلیارد تومان تسهیالت به طرح های صنعتی 

استان اردبیل خبر داد.
تومان  میلیارد   3۴۴ و  هزار   3 اختصاص  به  اشاره  با  صادقی  رامین 
تسهیالت به طرح های صنعتی استان اظهار کرد: با این میزان اعتبار و 
تسهیالت، ۴۰ طرح و واحد صنعتی از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور 

بهره مند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با جذب این تسهیالت و اجرای طرح های صنعتی 

جدید بالغ بر 3 هزار نفر اشتغال جدید در بخش صنعت ایجاد خواهد شد.
اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
این  است،  بوده  بی سابقه  تاکنون  اردبیل  در  اعتبار  میزان  این  اختصاص 

اقدام نقطه عطفی در توسعه صنعتی و رونق اقتصادی استان خواهد بود.
صادقی گفت: برای تحقق جذب این تسهیالت ظرف هفته گذشته در 
تمامی بانک های عامل استان جلساتی با حضورمسئوالن استان برگزار و به 
صورت موردی آخرین وضعیت بررسی بانکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه 17 طرح و واحد صنعتی مشکل دار در اردبیل 
بررسی شده است، افزود: تعداد 15 طرح صنعتی با مجموع تسهیالت بانکی 

81 میلیارد تومان برای استفاده از این تسهیالت به تصویب رسید.

مدیرکل شیالت اردبیل:
میانگین  از  پایین تر  اردبیل  در  آبزیان  سرانه مصرف 

کشوری است
تیزرو، مدیرکل شیالت اردبیل گفت: میانگین مصرف ماهی و آبزیان 

در استان کمتر از سرانه کشوری است.
سیف اهلل تیزرو اظهار کرد: سرانه مصرف ماهی در کشور 26 کیلوگرم 
است در حالی که این سرانه در استان اردبیل به کمتر از 11.5 کیلوگرم رسیده 
است.وی ضرورت تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان و فواید آن را یادآور شد و 
تصریح کرد: البته بخشی از کاهش سرانه مصرف آبزیان در استان اردبیل 
مربوط به افزایش قیمت محصوالت آبزی پروری است که بخش عظیمی 
از خانواده ها توان خرید و تأمین ماهی را ندارند و از همین رو ضروری است 

تا با افزایش تولید و کاهش قیمت به بهبود سرانه مصرف کمک کنیم.
مدیرکل شیالت استان اردبیل حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
را در تولید آبزیان و تنوع محصوالت ارائه شده در این بخش یادآور شد و 
گفت: شهرستان نیر یکی از مناطقی است که از ظرفیت  مطلوبی در توسعه 
آبزی پروری برخوردار است و قطعا حرکت های مؤثر در این بخش می تواند 

به تقویت و توسعه اشتغال و تولید آبزیان کمک کند.
تیزرو هدف گذاری اداره کل شیالت استان اردبیل را در افزایش تولید 
آبزیان تا 5۰ درصد در سال های آینده یادآور شد و افزود: با استفاده از منابع 
آبی که در استان با همکاری شرکت آب منطقه ای شناسایی شده، تولید و 
پرورش آبزیان گرمابی و سردابی جز اولویت ها قرار گرفته که نیر منطقه ای 

مستعد در این زمینه است.

توفیق خدمت، ۱۰۰  روز   ۱۰۰« رهاورد خدمت؛  همایش  در 
میلیون دز تزریق سالمت«؛

تقدیر وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
برای کسب رتبه نخست کشوری در پوشش حداکثری 

واکسیناسیون
در همایش رهاورد خدمت؛ »1۰۰روز توفیق خدمت، 1۰۰میلیون دز 
تزریق سالمت« از دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای کسب رتبه نخست 

کشوری در پوشش واکسیناسیون تقدیر شد.
در راستای اجرای سند ملی واکسیناسیون کووید19 از سوی  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، به منظور تجلیل از دست اندرکاران 
این رخداد مهم و نمایش فعالیت و عملکرد نظام سالمت دولت سیزدهم، 
صبح امروز همایش رهاورد خدمت؛  »1۰۰روز توفیق خدمت، 1۰۰ میلیون 
روسای  و   بهداشت  وزارت  عالی  مقام  حضور  با  سالمت«    تزریق  دز 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور  در مرکز همایش های بین المللی رازی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار  شد.
در این همایش،  از  دانشگاه علوم پزشکی گیالن به عنوان  دانشگاه 

برتر در اجرای موفق سند ملی واکسیناسیون کووید19  تقدیر شد.
دکتر ساالری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه این همایش 
در گفتگویی با اشاره به تزریق یکصدمیلیون دوز واکسن در کشور ،  ضمن تقدیر 
از حرکت جهادی ریاست جمهوری و  مقام عالی وزارت بهداشت  جهت تامین 
واکسن مورد نیاز استانها گفت: در استان گیالن تا کنون حدود  3میلیون و 8۰۰هزار 
دوز واکسن تزریق شده است که از این میان، حدود  2میلیون و 1۰۰هزار دوز 
اول و حدود  یک میلیون و 7۰۰هزار دوز دوم تزریق شده است.وی افزود: میزان 
تزریق دوز اول در گیالن، بیش از 93درصد بوده که باالترین میزان تزریق نسبت 
به جمعیت  در  کشور است.دکتر ساالری ضمن قدردانی از تالش همکاران 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، سپاه،  بسیج، هالل احمر، 
صدا و سیما  و تمامی گروههای جهادی و دانشجویان در اجرای موفق 
این طرح ملی در استان،  خاطرنشان کرد:  در این همایش،  استان گیالن  
توانست  رتبه نخست کشور را در پوشش حداکثری واکسیناسیون کسب  
کند که این موفقیت  مرهون تالش و همدلی تمامی مسووالن استانی و 

همکاران بهداشت و درمان  است.

بهره  مدار  در  جوانرود  شهر  فاضالب  خانه  تصفیه 
برداری قرار خواهد گرفت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه خبر داد: تصفیه خانه 
فاضالب شهر جوانرود در نیمه اول سال 1۴۰1 به بهره برداری خواهد رسید.

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن بیان 
این خبر گفت: ادغام شرکت های آبفا شهری و روستایی در سال گذشته، 
خشکسالی و شیوع ویروس کرونا مشکالتی را برای شرکت آب و فاضالب 
استان به همراه داشت و سال بسیار سختی را به لحاظ تامین آب شرب 

پایدار برای همکاران ما رقم زد.
نزوالت  کاهش  وجود  با  شاکریم  را  خداوند  نمود:  تصریح  کاکاوند 
چالش  کمترین  با  جوانرود  شهرستان  در  گذشته  آبی  سال  در  آسمانی 
باید عرض کنم که فرایند اجرای پروژه  را  این نکته  البته  مواجه بودیم، 
میلیارد   7۴ امسال  اعتبار،  نیازمند  و  است  بر  زمان  فاضالب  و  آب  های 
تومان اعتبار برای شهرستان جوانرود لحاظ شده است که بخشی از آن 
روستایی  آب  حوزه  در  را  مثبت  حرکتی  امر  همین  که  یافت،  تخصیص 

شهرستان به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از وجود مشکالتی 
در حوزه آب شرب شهر خبر داد و افزود: از همکاران آب منطقه ای قول 
گرفته ایم که تا دهه مبارك فجر امسال آب چاه تم تم را در مدار بهره 
برداری قرار دهیم با محقق شدن این وعده مشکل آب شرب شهر جوانرود 
منهای مسکن های جدید طرح هزار واحدی مسکن که قرار است در آینده 
به  نیز  مساکن  این  به  آبرسانی  برای  و  خواهد شد  برطرف  ساخته شود، 
اعتبار نیاز داریم برنامه ما برای تامین بلند مدت آب شرب شهر از چشمه 
قالنی است که آب جوانرود، شاهو و چند روستا آن را تامین خواهد نمود. 
اما در حوزه آب روستایی هر چند تاخیراتی وجود دارد اما به لطف خدا و 

همت همکاران نگرانی زیادی در این مورد نداریم.
این مقام مسئول از نیاز شرکت آبفا به 1۰ دستگاه تانکر آبرسان سیار 
خبر داد و خاطر نشان ساخت: شرکت آبفا استان به علت کمبود تانکرهای 
آبرسان در بخش آبرسانی سیار با مشکالتی روبرو است و چنانچه بتوان 
1۰ دستگاه تانکر سیار را خریداری نمود مشکالت این حوزه تا حدودی 
برطرف خواهد شد. به همین دلیل در راستای رفع این مشکل خرید پنج 
دستگاه تانکر آبرسان جدید را در دستور کار داریم که هزینه خرید آن ها 

نیز از محل اعتبارات آبرسانی سیار در نظر گرفته شده است.
کاکاوند اظهار داشت: در بحث تصفیه خانه فاضالب شهر بجز موضوع 
اعتباری بحث قراردادی و حقوقی مطرح بود که بسیار پیگیری کردیم و 
خداوند را شاکریم این موضوع در شورای فنی استان تصویب شد و بحثی 
حقوقی و قرار دادی مرتفع گردید موضوع باقی مانده مبحث اعتبارات است 
که پیشنهاد ما آغاز پروژه در اواخر سال است تا اعتبارات سال آینده نیز 
به پروژه اختصاص پیدا کند و در مجموع بتوان تا نیمه اول سال 1۴۰1 

این پروژه را به بهره برداری رساند.
گفت:  پایان  در  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
دارد  همراه  به  شرکت  برای  را  مشکالتی  بها  آب  قبوض  پرداخت  عدم 
انتظار ما از ادارات و نهادهای دولتی و مشترکین محترم این است که با 
پرداخت به موقع آب بها همکاران ما را در راستای ارائه خدمات مطلوب 

و پایدار یاری نمایند.

با دستور مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب؛
تعمیرگاه  آتش سوزی  حادثه  بررسی  و  تحقیق  کمیته 

ترابری شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تشکیل شد
با دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کمیته تحقیق 
و بررسی حادثه آتش سوزی تعمیرگاه ترابری شرکت بهره برداری نفت و 

گاز مسجدسلیمان تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز، این کمیته تخصصی متشکل 
HSE و واحدهای مرتبط در ستاد شرکت  ادارات  از روسا و کارشناسان 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، 

موظف شد علل وقوع این حادثه را فوراً بررسی و ارائه نماید .
شایان ذکر است در پی حادثه آتش سوزی تعمیرگاه ترابری شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، امیر امیدیان از کارکنان پیمانکاری 
این شرکت، مصدوم و در اثر صدمات ناشی از سوختگی جان خود را از 

دست داد.
گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت    HSE اداره  اعالم  اساس  بر 
مسجدسلیمان، وقوع این حادثه در ساعت 11 و 6 دقیقه 3۰ آبان ماه 1۴۰۰ 
به واحد آتش نشانی این شرکت اطالع داده شد که همزمان 2 گروه اطفای 
حریق به محل حادثه اعزام شدند و به سرعت حریق مذکور را خاموش 
برخی  آمبوالنس،  حرکت  کندی  و  شهری  ترافیک  به  توجه  با  ساختند. 
همکاران حاضر در صحنه، به صورت خودجوش فرد مصدوم را با خودروی 
شرکتی به سمت بیمارستان حرکت می دهند که البته در مسیر با آمبوالنس 
بیمارستان شرکت نفت مواجه شده و مصدوم را به آن تحویل می نمایند.

از  به سرعت  اولیه،  اقدامات  از  پس  حادثه،  مصدوم  روز،  همان  در 
بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان به بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی 

اهواز منتقل می گردد.
اما در پی  وخامت حال همکار حادثه دیده، روز سوم آذرماه، مدیرعامل 
نفت  مناطق  شرکت  مدیرعامل  تاکید  بر  بنا  مسجدسلیمان  نفت  شرکت 
و  فوق تخصصی سوانح  بیمارستان  به  ایشان  اعزام  خیز جنوب،  دستور 

سوختگی در تهران می دهد.
پس از امتناع شرکت های هواپیمایی و هلیکوپتری از پذیرش مصدوم 
به دلیل شدت سوختگی، مرحوم امیدیان با یک دستگاه آمبوالنس ایزوله 
و پزشک متخصص، به بیمارستان  فوق تخصصی سوانح سوختگی تهران 
اعزام می گردد که متاسفانه روز پنجم آذر، به دلیل شدت جراحات ناشی 

از آتش سوزی و علی رغم تمامی تالش ها، جان خود را از دست داد.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  ایران،  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتخیز جنوب و مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در پیام هایی 
جداگانه درگذشت او را تسلیت گفتند و مدیر توسعه منابع انسانی شرکت 
ملی نفت، مدیران منابع انسانی و HSE شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
و مدیران ارشد نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور در مراسم تدفین و ترحیم 
و یا حضور در منزل مرحوم امیدیان، ضمن اعالم همدردی و تسلیت، از 

خانواده وی اعالم حمایت نمودند.

با اجرای رزمایش خدمت متعالی
شهرستان  طرود  منطقه  برق  توزیع  تاسیسات  و  شبکه 

شاهرود بهسازی شد
مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود اعالم کرد: خطوط برق رسانی 
و  اصالح  طرود،  منطقه  به  مربوط  فیدر سرکویر  برق  توزیع  تاسیسات  و 

بهینه سازی شد.
جمال فرخ زاده با بیان این که در این رزمایش 9 هزار متر شبکه فشار 
متوسط هوایی اصالح و بهینه سازی شده گفت: رفع 2۰۰ مورد کانون های 
راه  و  کیلوولت، نصب   2۰ اصالح جمپرهای شبکه  خطر شناسایی شده، 
اندازی یک ایستگاه هوایی توزیع برق، تعمیرات 1۰ دستگاه پست هوایی 
و یک دستگاه ریکلوزر، در این طرح جهادی- ضربتی اجرایی شده است.

اشاره ظرف شش  مورد  فعالیت های  کلیه  این که  به  اشاره  با  وی 
ساعت به اجرا درآمده افزود: با بهره گیری از 12 اکیپ فنی و عملیاتی 
و دو گروه پشتیبانی به استعداد 52 نفر از برق شاهرود، دامغان، میامی، 
بینی شده  پیش  نفر ساعت، سناریوی   312 با حجم  بسطام،  و  بیارجمند 
به انجام رسیده و چنانچه اقدامات ذکر شده به روال عادی صورت گیرد، 
بیشترین  امکانات،  و  نیروها  بسیج  با  که  دارد  نیاز  زمان  کاری  روِز  پنج 

بهره وری حاصل شده است.
فرخ زاده تصریح کرد: بهبود ولتاژ، کاهش تلفات برق، تقلیل خاموشی 
اطمینان شبکه، کاهش طول  قابلیت  و  پایداری  افزایش  ناخواسته،  های 
فیدرها و انرژی تامین نشده، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی برای زمان 
بحران و هم افزایی امور تجمیعی، از مهم ترین اهداف این رزمایش به 

شمار می رود.

از  بازدید  محمدهادی رستمیان در 
طرح فاضالب دیلم با اشاره به نقش مهم 
اجرا این طرح ها در بهبود وضعیت بهداشتی 
و زیرساخت ها اظهار داشت: خدمات شرکت 
آب و فاضالب در این حوزه ستودنی است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر 
جمع آوری  طرح  اجرا  اینکه  به  اشاره  با 
فاضالب در همه شهرهای استان ضروری 
است گفت: اولویت اجرا طرح های فاضالب 

در شهرهای ساحلی قرار گیرد.
عامل  مدیر  پور  حمزه  عبدالحمید 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم 
با بیان اینکه ایستگاه فاضالب دیلم ظرفیت 
در شبانه روز 28۰۰ متر مکعب است افزود: 
2۰ هزار نفر تحت پوشش طرح فاضالب 

دیلم قرار دارد.
ایستگاه  اینکه  بیان  با  پور  حمزه 
شماره ۴ فاضالب دیلم در منطقه ساحلی 
است تصریح کرد: این ایستگاه قادر است 
در شبانه روز 8۰۰ متر مکعب فاضالب به 
تصفیه خانه منتقل کند و ۴ هزار نفر تحت 

پوشش دارد.
تصفیه خانه  اسمی  ظرفیت  وی 
فاضالب دیلم را 2۴۰۰ مترمکعب دانست 
و بیان کرد: ارتقا تصفیه خانه، احداث کانال 
پساب، اجرا 3۰ کیلومتر شبکه اصلی و 
فاضالب  ایستگاه  یک  احداث  و  فرعی 

دیگر از برنامه های در دست اجرا است.

روند اجرایی فاضالب بندردیلم
 با حضور معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بررسی شد

سازمان  رئیس  شایقی،  اردبیل- 
مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: تا 
پایان آذرماه قرار است از محل اعتبارات 
سفر رئیس جمهور به استان اردبیل 1۰۰ 
های  پروژه  برای  منابع  تومان  میلیارد 

مصوب تخصیص یابد.
داود شایقی اظهار کرد: مسئوالن 
تا  دادند  قول  بودجه  و  برنامه  سازمان 
این منابع را به صورت اسناد خزانه و یا 
نقدی پرداخت کنند که ما تاکید کردیم 
تا  باشد  نقدی  صورت  به  ها  پرداختی 
تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل  صرف 

اولویت دار استان شود.
پیگیری  کنار  در  کرد:  بیان  وی 
و  مدیریت  سازمان  و  اردبیل  استاندار 
برنامه ریزی استان مقرر شد از طریق 
پیگیری  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 

تامین اعتبارات در اولویت قرار گرفته و 
بخشی از منابع مصوب سفر در سالجاری 
و بخش دیگر نیز در بودجه سال آینده 

به استان اختصاص یابد.
برنامه  و  مدیریت  رئیس سازمان 
ریزی استان اردبیل گفت: با همراهی 

با معاونین و  اردبیل در دیدار  استاندار 
مدیران سازمان برنامه و بودجه تاکید 
کردیم تا منابع سفر به  سرعت تامین 
مصوب  های  طرح  بتوانیم  ما  تا  شود 
سرانجام  به  کوتاه  زمان  مدت  در  را 

برسانیم.
تمام  شد  قرار  داد:  ادامه  شایقی 
اطالعات محور »اردبیل – سرچم« از 
از  و  دریافت  زیرساخت  شرکت  طریق 

طریق سامانه به ثبت برسد.
وی صدور مجوز ماده 56 را در این 
زمینه یادآور شد و بیان کرد: مقرر شد با 
بارگذاری شناسنامه طرح و موافقت وزیر 
راه و شهرسازی با پرداخت این منابع به 
پروژه موردنظر از طریق سازمان برنامه 
و بودجه صدور سند تضمینی و ضمانت 

هفته آینده انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل خبر داد

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهوری به اردبیل تا پایان آذر

گفت:  ایالم  بهزیستی  کل  مدیر 
خدمات  معلوالن  هفته  با  همزمان 
ایالم  شهر  توانبخشی  جامع  کلینیک 

برای عموم مردم رایگان شد.
گفت:  ایالم  بهزیستی  کل  مدیر 
خدمات  معلوالن  هفته  با  همزمان 
ایالم  شهر  توانبخشی  جامع  کلینیک 

برای عموم مردم رایگان شد.

خبر  این  اعالم  با  همتی  زهرا 
اظهار داشت: به همین منظور در هفته 
معلوالن از هشت تا 1۴آذرماه خدمات 
این مرکز شامل شنوایی سنجی، گفتار 
افراد  بر  عالوه  فیزیوتراپی  و  درمانی 
نیز  مردم  عموم  برای  معلولیت  دارای 

رایگان خواهد بود.
وی به برنامه های هفته معلوالن 

در این استان اشاره کرد و افزود: انجام 
مصاحبه رادیویی، تهیه مستند معلوالن 
موفق استان، بازدید از مراکز نگهداری 
منازل  از  مسئوالن  بازدید  معلوالن، 
همایش  محیطی،  تبلیغات  معلوالن، 
از  تجلیل  معلوالن،  هفته  بزرگداشت 
نمایشگاه  برگزاری  موفق،  معلوالن 
کارکنان  از  تجلیل  و  معلوالن  هنری 

از  بهزیستی  ادارات  در  شاغل  معلول 
جمله این برنامه هاست.

بهزیستی  کل  مدیر  گفته  به 
ویژه  خبری  نشست  همچنین  ایالم، 
گرامیداشت هفته معلوالن نیز بصورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
جهانی  روز  عنوان  به  آذرماه   12

معلوالن نامگذاری شده است.

مدیر کل بهزیستی ایالم خبر داد :

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد

مهندس مجید دارائی، مدیر مخابرات منطقه سمنان با 
اشاره به فعالیت 167 دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری 
با هدف  را  دفاتر  این  ارزیابی  استان،  و روستایی در سطح 
بهبود ارائه خدمات مخابراتی، از اولویت اقدامات مخابرات 

استان عنوان کرد.
با  منطقه سمنان،  روابط عمومی مخابرات  به گزارش 
و همچنین  برتر  پیشخوان  دفاتر  از  تقدیر  و  تشویق  هدف 
و  مخابراتی  مطلوب  خدمات  ارائه  به  دفاتر  سایر  ترغیب 
ارتباطی به هم استانی های عزیز، جلسه ای با حضور مدیر 
مخابرات منطقه سمنان و مدیران دفاتر برتر استان بصورت 

حضوری و ویدئو کنفرانسی برگزار گردید.
مهندس مجید دارائی، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در  روستایی  و  دولت شهری  پیشخوان خدمات  دفتر   167
این  از  کرد:  تصریح  هستند،  کار  به  مشغول  استان  سطح 
تعداد 79 دفتر در شهرها و 88 دفتر در توابع و روستاهای 

استان فعال می باشند.
دولت  پیشخوان  دفاتر  منطقه سمنان  مخابرات  مدیر 

دفاتر  تقویت  بر  و  معرفی  مشتری  با  ارتباط  مقدم  خط  را 
و تنوع و افزایش سبد محصول و خدمات قابل ارائه دفاتر 

پیشخوان تأکید کرد.
مهندس دارائی خاطرنشان کرد: با هدف جلب رضایت 
مشتریان و بهبود ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، ارزیابی 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت به صورت مستمر و با پایش 

شاخص های کمی، کیفی و مهارتی صورت می گیرد.
گفتنی ست در این دوره از ارزیابی که در بازه 6 ماهه 
و  تقدیر  لوح  اهدای  با  گرفت،  صورت   1۴۰۰ سال  اول 
هدیه ای از آقایان علی کاظمی، بعنوان رئیس انجمن صنفی 
دفاتر پیشخوان دولت استان و مدیر دفتر پیشخوان کاظمی، 
رضا شریعتی، مدیر دفتر پیشخوان شریعتی شاهرود، کاظم 
محمودیان، مدیر دفتر پیشخوان محمودیان دامغان، محمود 
مرادعلیان، مدیر دفتر پیشخوان پاپیلو مهدیشهر و خانم ها 
سیده سمانه سیادت پور، مدیر دفتر پیشخوان سماتک سورن 
پیشخوان  دفتر  مدیر  ایزدبخش،  منیره  و  سمنان  ایرانیان 
کامترونت گرمسار، بعنوان مدیران دفاتر پیشخوان برتر استان 

و همچنین از آقای جعفررضا محمودیان و خانم ها سیده نرگس 
سیادت پور و فهیمه علی محمدی بعنوان متصدیان برتر دفاتر 

قدردانی بعمل آمد.
دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  کاظمی،  دیدار  این  در 
مخابرات  اقدام  از  تقدیر  ضمن  استان،  دولت  پیشخوان 
دفاتر  حوزه  در  شده  انجام  فعالیت های  از  گزارشی  استان، 

پیشخوان ارائه کرد.
کمی  شاخص  ارزیابی ها،  این  در  است  ذکر  شایان 
فروش  شده،  تعریف  خدمات  ارائه  شامل  دفاتر  عملکرد 
محصوالت از جمله تلفن ثابت، اینترنت پرسرعت، شماره های 
ُرند و ثبت مشاغل، شاخص کیفی شامل وضعیت عمومی، 
عملکرد دفاتر، محل دفتر، آراستگی، محل استقرار مدیر و 
متصدیان، نحوه تبلیغات و تجهیزات مورد استفاده از جمله 
دستگاه نوبت دهی، PC-POS، پرینتر، اسکنر و نرم افزارها و 
شاخص مهارتی شامل آشنایی با دستورالعمل ها، نرم افزارهای 
مرتبط، سرعت و دقت در پاسخگویی و همکاری و تعامل با 

نمایندگان مخابرات مورد سنجش قرار می گیرد.

مدیر مخابرات منطقه سمنان؛
با هدف بهبود ارائه خدمات مخابراتی، ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 به صورت مستمر صورت می گیرد
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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.، ٢۰۰8(. 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 ٢۰۰8، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
7۰۰ 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 مشکوك بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 76۰،۰۰۰ 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 شوك تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال ٢۰۰8، 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، ٢۰۰8(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ٢۰۱۱ 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 ۱6 تا ٢4 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 درك نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درك 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 دهم(

حسابداری »استراتژی«، اخالق و قانون

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

تجزیه و تحلیل نسبت
تجزیه و تحلیل درصد عمودی به شما کمک می کند تا روابط بین 
اقالم در بیانیه درآمد خود را تجزیه و تحلیل کنید. اما چگونه نتایج مالی 
خود را با دیگر شرکتها در صنعت و یا در کل صنعت مقایسه می کنید؟ 
بیانیه ای وجود دارد که  این  آیا در  و در مورد ترازنامه شما چه خبر؟ 
همچنین تحقیقات را رعایت می کند؟ آیا شما باید هر گونه رابطه بین 
اقالم در حساب درآمد خود و موارد موجود در ترازنامه خود را بررسی 
کنید؟ این مسائل را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت، روش 

برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت بررسی کرد.
اول، به یاد داشته باشید که یک نسبت تنها یک عدد است که 
توسط یک دیگر تقسیم شده است، و نتیجه نتیجه رابطه بین دو عدد 
است. بگذارید بگوییم، مثال می خواهیم رابطه بین هزینه رفتن به یک 

فیلم و هزینه اجاره فیلم DVD را بدانیم. 

 دو برابر هزینه اجاره دی وی دی به هزینه فیلم
تجزیه و تحلیل نسبت نیز برای ارزیابی عملکرد شرکت در طول 
زمان و مقایسه یک شرکت با شرکت های مشابه یا صنعت کلی که در 
آن فعالیت می کند استفاده می شود. شما فقط از یک نسبت بسیار زیاد 
یاد می گیرید یا حتی تعداد نسبت هایی که در یک دوره مشابه هستند. 
در عوض، ارزش در تجزیه و تحلیل نسبت به در نظر گرفتن روند نسبت 
در طول زمان و در مقایسه مقادیر برای چندین دوره زمانی با رقبا و 
برای  از روش های مختلف  تعدادی  به عنوان یک کل است.  صنعت 
طبقه بندی نسبت های مالی وجود دارد. در اینجا فقط یک مجموعه 

از دسته بندی ها وجود دارد:
• نسبت حاشیه سود به شما می گوید که پس از پرداخت هزینه 

های خاص، مقدار هر دالر فروش به چه صورت است.
• نسبت کارآیی مدیریت به شما می گوید که چگونه دارایی های 

شما مدیریت می شود.
موثر  مدیریت  که  گوید  می  شما  به  مدیریت  کارآیی  نسبت   •
اندازه  را  شرکت  کلی  عملکرد  و  است  کار  و  کسب  اجرای  حال  در 

گیری می کند.
• نسبت های مالی وضعیت به شما کمک می کند تا قدرت مالی 

شرکت را ارزیابی کنید.
با استفاده از هر یک از این دسته بندی ها، ما می توانیم ده ها تن 
از نسبت های مختلف را پیدا کنیم، اما ما بر چند نمونه تمرکز می کنیم.

رگرسیون سود سود
ما قبال دو نسبت رایج ترین سود را تعیین کردیم - حاشیه سود 
ناخالص و حاشیه سود خالص - هنگامی که ما با استفاده از تجزیه و 
تحلیل درصد عمودی برای تعیین رابطه با فروش هر یک از اقالم در 
بودیم  ناخالص  بررسی سود  گزارش درآمد کالج فروشگاه. ما در حال 
وقتی که متوجه شدیم که سود ناخالص برای سال اول ۴5 درصد از 

فروش بوده و در سال 2 به 36 درصد کاهش یافته است.
  ما می بینیم که حاشیه سود ناخالص کاهش یافته است )وضعیتی 
که، همانطور که قبال یاد گرفتیم، احتماال خوب نیست(. اما چگونه می 
برای شرکت شما   2 سالیانه  ناخالص  سود  مارجین  آیا  که  گفت  توان 
مناسب است؟ برای یک چیز، ما می توانیم آن را برای مقایسه نتایج 
کالج Shop به آن از صنعت آن استفاده کنید. هنگامی که این مقایسه 
را انجام می دهیم، می بینیم که صنعت خرده فروشی تخصصی )که 
را  ناخالص ۴1 درصد  در آن شرکت شما عمل می کند( حاشیه سود 
گزارش می دهد. بنابراین، برای سال 1، ما یک نسبت باالتری نسبت 
ما  داشتیم،  کمتری  نسبت  که  هرچند   ،2 سال  در  داشتیم؛  صنعت  به 

هنوز در پارك علمی بودیم.
یا  شما  شرکت  برای  را  ناخالص  سود  مارجین  که  است  جالب 
بدهید،  قرض  یا  گذاری  سرمایه  آنها  به  است  ممکن  که  شرکتهایی 
ارزیابی کنید. به طور خاص، شما درك برخی از تغییرات را که ممکن 
است در یک کسب و کار اتفاق بیفتد، به دست آورید. به عنوان مثال، 
یافته است،  ناخالص شرکت کاهش  اگر متوجه شوید که حاشیه سود 
چه؟ آیا این به این دلیل است که برای شرکت هزینه بیشتری برای 
خرید و یا تولید محصوالت خود دارد یا این که رقابت آن باعث می 

شود که قیمت ها کاهش یابد؟

حاشیه سود خالص
تمامی  پرداخت  از  که یک شرکت پس  است  پولی  خالص  سود 
هزینه های خود، از جمله هزینه های خرید و یا تولید محصوالت خود، 
اجرای عملیات و پرداخت سود و مالیات، درآمد کسب می کند. دوباره 
نگاه کنید به شکل 12,2۰ »گزارش درآمد تطبیقی با استفاده از تجزیه 
و تحلیل درصد عمودی«. با استفاده از تجزیه و تحلیل درصد عمودی، 
ما دریافتیم که برای کالج Shop، سود خالص به عنوان یک درصد از 
فروش در سال 1 6 درصد بود، اما در سال 2 به 3 درصد کاهش یافت. 
متوجه شدید که حاشیه سود خالص خوبی نیست، اما شما تعجب 
می کنید که چگونه با صنعت شما مقایسه می کنید. یک تحقیق کمی 
به شما می گوید که حاشیه سود خالص در صنعت 7 درصد است. شما 
از   2 در سال  اما  دادید  انجام  را  و همچنین صنعت  تقریبا   1 در سال 
هدف خود کاسته شد. این اطالعات به شما چه خبر است؟ یک هدف 
برای سال 3 باید سعی در افزایش حاشیه سود خالص شما داشته باشد.

نسبت کارآیی مدیریت
این نسبت ها نشان می دهد که دارایی ها )نشان داده شده در 
ترازنامه( برای تولید درآمد استفاده می شود )نشان داده شده در بیانیه 
سود(. بنابراین برای محاسبه این گروه از نسبت ها، باید به دو جمله 
نگاه کنید. در شکل 12,19 »گزارش درآمد تطبیقی برای کالج کالج«، 
ما یک گزارش درآمد مقایسه ای برای دو سال اول کالج Shop ایجاد 
کردیم. شکل 12,21 »مقیاس تطبیقی برای کالج کالج« یک ترازنامه 

مقایسه ای برای همان دوره است.

Shop شکل 12,21 مقیاس تطبیقی برای کالج
 

همانطور که می توان از شکل 12,21 »مقیاس تطبیقی برای کالج 
کالج« را مشاهده کردید، حتی در یک کسب و کار کوچک نیز سرمایه 
گذاری قابل توجهی در دارایی ها صورت می گیرد. برای مثال، حتی 
اگر فضای شما را اجاره کنید، هنوز باید مبلمان و تجهیزات را خریداری 
کنید. برای فروش محصوالت به فروش، شما باید پول را در موجودی 
جابجا کنید. و هنگامی که شما آنها را فروختید، ممکن است پولهایی 
که  حالی  در  درآورید،  اید،  کرده  دریافت  دریافتی  در حسابهای  که  را 

بنابراین، سرمایه گذاری  کنند.  پرداخت  به شما  دارید مشتریان  انتظار 
در دارایی بخش عادی کسب و کار است. مدیریت دارایی های شما به 
طور موثر یکی از الزامات اساسی موفقیت تجاری است. بیایید نگاهی 
موجودی،  به  گردش  نسبت  نماییم.  مدیریتی  کارآیی  نسبت  یک  به 
میزان کارایی شرکت در فروش موجودی خود را اندازه گیری می کند.

شما از موجودی فروش نکردید. هنگامی که شما موجودی را می 
فروشید، پول می گیرید و هرچه سریعتر آن را فروختید، پول بیشتری را 
به دست می آورید. برای تعیین اینکه چه مقدار موجودی شما »تبدیل« 

است، باید ارتباط بین فروش و موجودی 1 را بررسی کنید.
برای سال College Shop ،1 موجودی خود را به فروش 
6,25 بار تبدیل کرد: به طور متوسط، کل موجودی شما فروخته شد و 
6,25 بار در طول سال جایگزین شد. با این حال، برای سال 2، موجودی 
تنها 5,۴5 بار به فروش تبدیل شد. این صنعت به مراتب بهتر از میانگین 
میزان  کاهش  احتمالی  دالیل  مورد  در  بحث  از  قبل  بود.  برابر   6,58
توصیف  برای  دیگری  روش  به  بیایید   ،Shop کالج  موجودی  بازده 
این نسبت نگاه کنیم. به سادگی این نسبت را به میانگین روزهایی که 

یک مورد را در موجودی نگهداری کردید تبدیل کنید. 
کالج مغازه در سال 1 خوب کار کرد )نسبت به صنعت(، اما در سال 
2 اتفاق افتاد تا جلوی شما را بگیرد. نگه داشتن در موجودی برای 9 
روز اضافی )67 روز برای سال 2 منهای 58 روز برای سال 1( هزینه 
است. چی شد؟ شاید سطح موجودی بیش از حد باال بود زیرا شما بیش 
از حد پر شده بودید. خوب است که محصوالت در دسترس مشتریان 
باشد، اما موجودی بیش از حد انبوه پرهزینه است. ممکن است بعضی 
از موجودی شما مدت زیادی طول بکشد تا به فروش برسد، زیرا به نظر 
شما به عنوان مشتری جذاب نیست. اگر این مورد باشد، ممکن است 
برای سال آینده مشکل ایجاد کنید زیرا شما باید قیمت ها را کاهش 
دهید )و سودآوری را کاهش دهید( برای فروش همان موجودی که به 

آرامی در حال حرکت است.
گردش انحصاری مطلوب بر اساس صنعت و حتی شرکت متفاوت 
است. یک سوپرمارکت، به عنوان مثال، حجم معامالت موجودی باال 
خواهد داشت چرا که بسیاری از محصوالت آن فاسد می شوند و چون 
با فروش کاالی زیاد )با خرید تنها سکه در هر فروش( پول می گیرند. 
بادبانی گرانقیمت را تولید می کند، دارای  برعکس، شرکتی که قایق 
رساند،  فروش می  به  را  قایق  فروند  است: چند  موجودی  گردش کم 
 Dell مانند  ها،  شرکت  از  بعضی  برد.  می  سود  را  یک  هر  سود  اما 
شده  شناخته  موجودی  پایین  سطح  نگهداری  برای   ،Computer
اند، دل فقط  به منظور سفارش ساخته شده  رایانه ها  آنجا که  از  اند. 
از  خوبی  بسیار  نسبت  بنابراین  و  کند  می  حفظ  را  کمتری  موجودی 

فروش به موجودی دارد.

معیارهای اثربخشی مدیریت
برای پول می گیرد،« گفته قدیمی است و  را  »این هزینه پول 
درست است. حتی کوچکترین کسب و کار از پول برای رشد استفاده 
دهد: چقدر  پاسخ می  این سوال  به  مدیریتی  کارآیی  نسبت  کند.  می 
خوب است که یک شرکت با پولی که صاحبان و دیگران در آن سرمایه 

گذاری کرده اند انجام شود؟
به  ها  عملکرد شرکت  بهترین شاخص  عنوان  به  ها  نسبت  این 
حساب می آیند. شما می توانید شاخص های قوی برای ارسال حاشیه 
سود خوب و یا تبدیل سریع موجودی خود را، اما درجه نهایی بستگی 
دارد که چه مقدار سود آن را با پول سرمایه گذاری شده توسط صاحبان 
و طلبکاران. یا، به روش دیگری، این درجه به پاسخ به این سوال بستگی 

دارد: آیا شرکت بازدهی باالیی از دارایی خود دارد؟
ارتباط  مدیریت  کارآیی  نسبت  مدیریت،  کارآیی  نسبت  همچون 
بررسی  را مورد  ترازنامه  زیان موجود در  اقالم در صورت سود و  بین 
قرار می دهد. از بیانیه درآمد شما همیشه باید بدست آورید. اطالعاتی 
که از ترازنامه نیاز دارید، با توجه به نسبتی که میخواهید محاسبه کنید، 
استفاده در کسب و کار  اما همیشه مقدار سرمایه مورد  متفاوت است 
مجموع  از:  عبارتند  سرمایه  گذاری  سرمایه  مشترك  معیارهای  است. 
حقوق صاحبان سهام، دارایی های کل، یا ترکیبی از سهام و بدهی های 
بلند مدت. بیایید ببینیم که کالج کالج درجه را انجام داده است. آیا سود 
معقلی بر دارایی های سرمایه گذاری شده در این شرکت ایجاد کرد؟

 از آنجایی که بازده دارایی در صنعت به طور متوسط 7,9 درصد 
این  اول خود »A« می شود.  برای عملکرد سال  است، کالج کالکره 

در سال دوم کاهش یافت اما احتماال هنوز در محدوده »B« است.

نسبت هزینه مالی
اندازه گیری  نسبتهای مالی وضعیت مالی قدرت یک شرکت را 
می کند. آنها توانایی خود را برای پرداخت صورتحساب های فعلی خود 
را ارزیابی می کنند؛ و برای تعیین اینکه آیا بار بدهی آن معقول است، 

نسبت بدهی خود به ارزش سهام خود را بررسی می کند.

نسبت فعلی
بیایید ابتدا در توانایی شرکت در انجام تعهدات فعلی نگاه کنیم. 
نسبتی که این توانایی را ارزیابی می کند، نسبت فعلی است که ارتباط 
بین دارایی های فعلی شرکت و بدهی های فعلی آن را مورد بررسی 
بدهی های  و   Shop کالج  فعلی  دارایی های  تعادل  قرار می دهد. 
فعلی در جدول تراز مقایسه ای در شکل 12,21 »مقیاس تطبیقی برای 
کالج کالج« به نظر می رسد. با محاسبه نسبت فعلی آن، خواهیم دید که 
آیا کسب و کار احتماال مشکلی در پرداخت بدهی های فعلی خود دارد.

این   ،1 سال  در  که  دهد  می  نشان   Shop کالج  فعلی  نسبت 
شرکت 3,۰۰ دالر در دارایی های فعلی برای هر 1,۰۰ دالر بدهی های 

فعلی داشت. در سال دوم، این شرکت ۴,۰۰ دالر از دارایی های فعلی 
فعلی  نسبت جریان  میانگین  داشت.  فعلی  بدهی  1,۰۰ دالر  برای هر 
هیچ  باید  کالج  کالج  که  است  این  خوب  خبر  است.   2,۴2 به  صنعت 
مشکلی را در انجام تعهدات فعلی خود نداشته باشد. خبر بد این است 
که، به طرز وحشیانه ای، نسبت فعلی آن ممکن است بیش از حد باال 
باشد: شرکت ها باید به اندازه کافی دارایی های مابقی را برای برآورده 
کردن تعهدات فعلی، داشته باشند، اما نه خیلی زیاد. داشتن بیش از حد 
باشد برای استفاده های جایگزین برای  تواند هزینه ای  پول نقد می 
آن، مانند پرداخت وام یا خرید دارایی هایی که می توانند درآمد کسب 
از  با استفاده  بایستی دارایی های فعلی خود را  کنند. شاید کالج کالج 

برخی از پول نقد خود برای پرداخت بدهی های خود کاهش دهد.

نسبت بدهی به سهام
به  بدهی  نسبت  پرداخت شود.  کالج  کالج  به  اجازه دهید  اکنون 
حقوق صاحبان سهام )همچنین نسبت بدهی به حساب می آید( خطر 
یک ساختار سرمایه شرکت را بررسی می کند - رابطه بین وجوه حاصل 
از طلبکاران )بدهی( و وجوه سرمایه گذاری شده توسط صاحبان )سهام(:
در سال 1، نسبت 1 نشان می دهد که کالج کالج دارای برابر وجوه 
سهام و بدهی است )برای هر 1,۰۰ دالر از سهام، 1,۰۰ دالر از بدهی(. 
اما این نسبت در سال 2 تغییر می کند، زمانی که شرکت دارای سهم 
بیشتری نسبت به بدهی است: برای هر 1,۰۰ دالر از حقوق صاحبان 
سهام، در حال حاضر ۰,85 دالر درامد دارد. این نسبت نسبت به صنعت 
چگونه است؟ به نظر می رسد College Shop در سمت بدهی 
سنگین است: میانگین صنعت ۰,۴9 نشان می دهد که به طور متوسط 
شرکت های صنعت تنها $ ۰,۴9 بدهی را برای هر $ 1,۰۰ از سهام 
 Shop دارند. نسبت باالی بدهی به سهام خود ممکن است برای کالج

برای پول بیشتری در آینده خرج کند.
به یک کسب و کار هنگامی که  را  این مشکل  تواند  چقدر می 
نیاز به بودجه دارد؟ مثال زیر را در نظر بگیرید. بگو که شما دو دوست 
به  تصمیم  شما  بگیرند.  قرض  شما  از  خواهند  می  آنها  دو  هر  دارید، 
وام گرفتن پول به یکی از آنها داده اید. هر دو به طور مساوی مسئول 
هستند، اما شما متوجه می شوید که تنها 1۰۰ دالر در بانک وجود دارد 
و 1۰۰۰ دالر است. دیگر نیز 1۰۰ دالر در بانک دارد، اما تنها 5۰ دالر 
است. کدام یک به شما قرض بدهید؟ اول، نسبت بدهی به سهام به 
1۰ )1۰۰۰ دالر بدهی به 1۰۰ دالر سهام( و دوم نسبت ۰,5۰ )5۰ دالر 
بدهی به 1۰۰ دالر سهام(. شما مانند یک بانکدار، احتماال به دوستتان 
با قرض دادن نسبت به حقوق صاحب امتیاز، حتی اگر دیگران به پول 

بیشتری نیاز داشته باشند، پول خود را قرض بدهید.
با این حال، ممکن است یک شرکت بتواند پرداخت سود خود را به 
راحتی انجام دهد، هرچند که دارای نسبت بدهی به حقوق برابر است. 
بنابراین، مفید است که نسبت میزان پوشش بهره را محاسبه کنید، که 
تعداد دفعاتی را که درآمد عملیاتی شرکت می تواند هزینه های بهره 
خود را تامین کند، اندازه گیری می کند. ما این نسبت را با بررسی رابطه 
بین هزینه سود و درآمد عملیاتی محاسبه می کنیم. نسبت پوشش باال 
بابت باال نشان می دهد که یک شرکت به راحتی می تواند پرداخت 

سود خود را انجام دهد؛ یک نسبت کم به مشکالت نشان می دهد.
همانطور که درآمد شرکت کاهش می یابد، پوشش های بهره آن 
اما مسائل واقعی هنگامی که شما پوشش  بود.  نیز )که خوب نیست( 
شرکت را با صنعت آن مقایسه می کنید، که بسیار باالتر از 1۴,5 است. 
این رقم به این معنی است که شرکت ها در صنعت به طور متوسط 1۴ 
.5۰ دالر در درآمد عملیاتی برای پوشش هر 1,۰۰ دالر از سود مورد 
 The College Shop نیاز است که باید پرداخت کند. متاسفانه

تنها 3,3۰ دالر است.
باز هم، یک نمونه را در یک سطح شخصی در نظر بگیرید. بیایید 
بگوییم که بعد از فارغ التحصیلی، به دلیل برخی از وام های دانشجویی، 
شما به طور منظم پرداخت سود را انجام می دهید. اگر یک شغل نسبتا 
کم پرداخت دارید و درآمد شما فقط 3 برابر مبلغ پرداخت سود شماست، 
شما مشکلی در پرداخت خود ندارید. اگر، از سوی دیگر، یک کار عالی 
انجام دهید و درآمد شما 15 برابر مبلغ پرداخت بهره شماست، شما می 

توانید آنها را بسیار راحت تر پوشش دهید.

نسبت به ما چه می گوید؟
بنابراین، ما در مورد عملکرد کالج کالج آموخته ایم؟ برای آینده 
ما چه چیزی را پیش بینی می کنیم؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، 
بیایید برخی از موارد اساسی را که هرکدام از بازرگانان باید برای رسیدن 

به موفقیت انجام دهند شناسایی کنیم:
• در مورد هر موردی که فروش می دهید، سود خوبی داشته باشید.
بفروشید،  را  • جابجایی موجودی: هرچه سریعتر شما موجودی 

پولی که بیشتر می کنید.
• خود و دیگران را با بازدهی خوب سرمایه گذاری کنید: سرمایه 

گذاری در کسب و کارتان را ارزشمند بدانید.
• پول نقد خود را تماشا کنید: اگر از پول نقد خارج می شوید و 

نمی توانید صورتحساب خود را پرداخت کنید، از کار بیرون آمده اید.
به  قادر  را  ما  است،  شده  محاسبه  بخش  این  در  که  نسبتهای 
ارزیابی کالج فروشگاه در هر یک از این ابعاد، و در اینجا چیزی است 

که ما یافتیم:
• نسبت حاشیه سود )حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص( 
نشان می دهد که این شرکت در فروش خود سود منفی را به دست 

می آورد، گرچه سودآوری کاهش می یابد.
• یک نسبت کارآیی مدیریت )گردش مالی موجودی( نشان می 
دهد که موجودی به سرعت در حال حرکت است، هرچند میزان گردش 

مالی در حال کاهش است.

• یک رویه اثربخشی مدیریت )بازده دارایی( به ما می گوید که 
این شرکت در سال اول خود یک بازده عالی از دارایی های خود را به 
اما دوباره روند  بازدهی خوبی در سال دوم خود داشت.  آورد و  دست 

رو به پایین است.
حقوق  به  بدهی  کل  جاری،  )نسبت  مالی  وضعیت  نسبت   •
برای  را  شرکت  یک  از  تصویر  یک  بهره(  پوشش  و  سهام  صاحبان 
مشکالت مالی تصویر می کند. در حالیکه قبول کردن صورتحسابهای 
فعلی در حال حاضر مشکل نیست، این شرکت بدهی های زیادی دارد 
و پول کافی برای پرداخت سود خود را به راحتی نمی دهد. عالوه بر 
این، بازپرداخت یک وام بزرگ در چند سال، موجب فشار بر نقدینگی 

در شرکت خواهد شد.
بستگی  دارد؟  وجود   Shop کالج  آینده  برای  چیزی  چه  پس 
دارد اگر شرکت به سطح 1 مارس سالیانه بازمیگردد )زمانی که آن را 
۰,۴5 دالر در هر $ 1,۰۰ فروش انجام داد(، و اگر حجم فروش خود 
بلند  بدهی  برای کاهش  کافی  نقد  پول  است  افزایش دهد، ممکن  را 
مدت خود تولید کند. اما اگر کاهش سالیانه سودآوری در سال دوم ادامه 
یابد، در چند سال آینده دچار مشکل مالی خواهد شد. وقتی که بانک 
برای وام بلند مدت خود درخواست پرداخت می کند، می تواند حتی از 

کسب و کار مجبور شود.

گیرنده های کلیدی
• دو تکنیک رایج برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت عبارتند از 

تجزیه و تحلیل درصد و تجزیه و تحلیل نسبت.
• تجزیه و تحلیل درصد عمودی نشان می دهد که رابطه هر یک 
از اقالم در صورت سود و زیان به یک پایگاه مشخص - به طور کلی 

فروش - با بیان هر مورد به عنوان یک درصد از آن پایه.
• درصد به شما کمک می کند تا در طول زمان، تغییراتی را در 

اقالم صورت حساب سودمند تحلیل کنید.
• مقادیر نسبت یک عدد به عدد دیگر را نشان می دهد، مثال 

سود ناخالص به فروش یا سود خالص به کل دارایی ها.
• تجزیه و تحلیل نسبت استفاده می شود برای ارزیابی عملکرد 
و وضعیت مالی شرکت در طول زمان و مقایسه یک شرکت با شرکت 

های مشابه یا یک صنعت کلی.
• نسبتها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: نسبت حاشیه سود، 
نسبت کارایی مدیریت، نسبت کارآیی مدیریت، و نسبت بدهی به سهام.
از پرداخت هزینه  • نسبت حاشیه سود نشان می دهد که پس 

های خاص، مقدار هر دالر فروش باقی می ماند.
• دو نسبت سودآوری مشترك، حاشیه سود ناخالص )که نشان 
و  فروخته شده  کاالهای  برای  پرداخت  از  دالر پس  هر  که  دهد  می 
میزان سود خالص( میزان سود خالص )نشان می دهد که هر دالر پس 

از پرداخت تمام هزینه ها باقی می ماند.
• نسبت کارآیی مدیریت به شما می گوید که چگونه دارایی های 

شما مدیریت می شود.
موجودی   - بندی  دسته  این  در  موجود  های  نسبت  از  یکی   •
موجودی - اندازه گیری کارایی شرکت در فروش موجودی خود با نگاه 

کردن به رابطه بین فروش و موجودی.
موثر  مدیریت  که  گوید  می  شما  به  مدیریت  کارآیی  نسبت   •
مدیریت کسب و کار است و عملکرد کلی شرکت را با مقایسه سود خالص 
تا مقداری از سرمایه مورد استفاده در کسب و کار اندازه گیری می کند.
برای مثال، نسبت بازده دارایی، سود خالص را به مجموع دارایی 
را  مناسبی  این شرکت سود  آیا  که  کند  تعیین  تا  کند  می  مقایسه  ها 

در دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری شده است، تولید می کند.
استفاده  شرکت  مالی  قدرت  ارزیابی  برای  مالی  مالی  نسبت   •

می شود.
فعلی  های  بدهی  به  را  فعلی  های  دارایی  )که  فعلی  نسبت   •
فعلی  نیازهای  رفع  در  شرکت  توانایی  گیری  اندازه  کند(  می  مقایسه 

را نشان می دهد.
• نسبت بدهی به سهام نسبت به ریسک ساختار سرمایه شرکت 
با بررسی میزان بدهی که نسبت به کل اوراق بهادار دارد، مورد بررسی 

قرار می گیرد.
درآمد  که  دفعاتی  تعداد  )که  بهره  پوشش  نسبت  نهایت،  در   •
دهد  پوشش  را  آن  به  مربوط  های  هزینه  تواند  می  شرکت  عملیاتی 
اندازه گیری می شود( توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های مربوط 

به بدهی ارزیابی می کند.

تمرینات
)AACSB 1. )تجزیه و تحلیل

حسابدار شرکت من فقط به دفتر من میرفت و به من گفت که 
ما  خالص  سود  حاشیه  و  است  یافته  افزایش  ما  ناخالص  سود  حاشیه 
کاهش یافته است. او همچنین گزارش داد که در حالی که نسبت بدهی 
به سهام ما افزایش یافته است، میزان پوشش بهره ما کاهش یافته است. 
او با ناسازگاری ظاهری گیج شد. با ارائه توضیحات احتمالی برای رفتار 

این نسبتها، او را کمک کنید.
به  احتمال دارد که نسبت گردش نسبت  بیشتر  2. کدام شرکت 
کننده  تولید  یک  یا  غذایی  مواد  فروشگاه  یک  باشد:  بیشتر  موجودی 

خودرو؟ برای پاسخ خود توضیح دهید.

12.5 حرفه: اخالق و فرصت ها
اهداف یادگیری

1. درك کنید چرا این ایده خوب برای جعل اسناد مالی نیست.
2. پس زمینه پشت استانداردهای قانونی و حرفه ای قضایی در 

کسب و کار و حسابداری ایاالت متحده را ارزیابی کنید.

3. درك اخالق و اهمیت آنها در حرفه حسابداری.
۴. فرصت های شغلی را در حسابداری تعیین کنید.

حسابدار، خود حسابرسی؟
سناریوی زیر را در نظر بگیرید. شما احساس خوبی دارید که شما 
موفق به ایجاد صورتهای مالی مربوطه، دقیق و به موقع برای سال اول 
خود در کسب و کار به عنوان کالج فروشگاه، اما شما متوجه هستید که 
شما در مورد یک چیز - درآمد خالص خود را نا امید. در حال حاضر، 
شما سعی در متقاعد کردن یک دوست برای سرمایه گذاری در کالج 
اول  این کسب و کار در طول سال  او بگویید که  به  فروشگاه دارید، 
بیانیه  بار که  خود حداقل ۴۰،۰۰۰ دالر درآمد کسب خواهد کرد. هر 
سود را در شکل 12,15 »بیانیه سود برای کالج فروشگاه، پایان سال 
31 دسامبر« )به صورت اختصار نشان داده شده در زیر( را بررسی کنید، 
مجبورید با این واقعیت که شما فقط 3۰،۰۰۰ تا 1۰،۰۰۰ دالر کمتر از 

طرح ریزی شما خوش بینانه
مالیات(  و  )CGS، هزینه های عملیاتی، سود  درآمد - هزینه 

= درآمد خالص
3۰،۰۰۰ $ = ۴7۰،۰۰۰ $ - 5۰۰،۰۰۰ $

همانطور که شما یک بار دیگر در خط پایین خود را خیره می 
کنید، شما مایل هستید که راهی برای تغییر این رقم پر جنب و جوش 
و تبدیل 3۰،۰۰۰ دالر به ۴۰،۰۰۰ دالر وجود داشته باشد. سپس آن 
را به شما نمایش می دهد. شما می دانید که دقیقا دقیق ترین کاری 
اما اگر نیمی از هزینه تبلیغاتی سال اول  نیست که انجام می دهید، 
تغییر دهید، چه؟  به سال دوم عملیات خود  2۰،۰۰۰ دالر  از  را  خود 
در صورت  را  تبلیغاتی  های  هزینه  دادید،  انجام  را  کار  این  شما  اگر 
1۰،۰۰۰ دالر کاهش دهید. در حال  با  را  حساب درآمد ساالنه خود 
دانید  می  حسابداری،  اصول  از  آمده  دست  به  جدید  درك  با  حاضر، 
اگر درآمد شما در 1۰،۰۰۰ دالر کاهش می یابد، درآمد خالص شما 
که  آنچه  دیدن  برای  فقط  بنابراین  یابد.  می  افزایش  مقدار  همان  با 
»گزارش تجدید نظر« شما ظاهر می شود، شما پیش بروید و تغییرات 
انجام  ماموریت  کافی،  اندازه  به  مطمئنا  دهید.  تغییر  را  شما  فرضی 
شده است: درآمد شما در حال حاضر گزارش درآمد خالص ۴۰،۰۰۰ 
تنظیم  عالوه  به   $  3۰،۰۰۰ از  را  خود  واقعی  خالص  درآمد   -  $

»1۰،۰۰۰ دالر« خود را به باال.

مالیات(  و  )CGS، هزینه های عملیاتی، سود  درآمد - هزینه 
= درآمد خالص

۴۰،۰۰۰ $ = ۴6۰،۰۰۰ $ - 5۰۰،۰۰۰ $
تژی  ا ستر ا در  که  جدیدی  تجربه  با  شما  کنون  ا چه  گر  ا
کنید،  می  راحتی  احساس  گذشته  از  بیشتر  حتی  دارید،  حسابداری 
خالص  درآمد  فقط  اگر  شوید.  می  فکر  و  توقف  به  مجبور  مجددا 
ترازنامه  ندهید،  تغییر  را  دیگری  چیز  هیچ  و  کنید  عوض  را  خود 
Shop« بیشتر  12,17 »برگه تعادل ساالنه برای کالج  در شکل 
خود  خالص  درآمد  وقتی  که  آنجایی  از  نه؟  که  چرا  کرد.  نخواهد 
خود  توافق صاحب  به  را  آن  و  دادید  افزایش  دالر   ۴۰،۰۰۰ به  را 
با  را  خود  صاحب  حقوق  این  کردید،  اضافه  دالر   15۰،۰۰۰ با 
1۰،۰۰۰ دالر افزایش داد - از 18۰،۰۰۰ تا 19۰،۰۰۰ دالر. برای 
کرده  ارزیابی  دقیقا  را  خود  اشتباهات  در  شما  که  این  از  اطمینان 

کنید. می  اضافه  آن  به  را  حسابداری  معادله  اید، 

دارایی = بدهی + حقوق مالکیت
و این، متاسفانه، چیزی است که شما دریافت می کنید:

.19۰،۰۰۰ $ + 18۰،۰۰۰ $ ≠ 36۰،۰۰۰ $
نادرست  اختالل های  متوجه  خوب حاال چه؟ همانطور که شما 
ترازنامه خود می شوید، اما یک استراتژی حسابداری دیگر به سر شما 
می آید. در پایان سال، شما هنوز مبلغ 6۰۰۰ دالر برای تبلیغات رادیویی 
و ۴۰۰۰ دالر برای تبلیغات روزنامه ها - 1۰،۰۰۰ دالر - که در حساب 
اگر  دارد.  پایانی شما وجود  ترازنامه سال های  پرداخت در  قابل  های 
دادید  کاهش  دالر   1۰،۰۰۰ با  را  خود  پرداخت  قابل  تعادل  فقط  شما 
چه؟ اگر این کار را کردید، می بایست مبلغ 1۰،۰۰۰ دالر مبلغ بدهی 
و حقوق صاحبان خود را نیز کاهش دهید و آن را از 37۰،۰۰۰ دالر به 
36۰،۰۰۰ دالر کاهش دهید. آیا این همه تعادل را ایجاد نمی کند؟ شما 
در حال حاضر در شماره های خود از آخرین اخباری که در اختیار دارید،

.19۰،۰۰۰ $ + 17۰،۰۰۰ $ = 36۰،۰۰۰ $
و  بروید  پیش  توانید  می  اکنون  است  آن  شبیه  بیشتر  این 
»صورتحساب های مالی خود« را تنظیم کنید، از اینکه شما در راستای 
تسلط بر تمام استراتژی حسابداری که نیاز به اداره نیازهای گزارشگری 

مالی کسب و کار جدید خود دارید، خوشحال هستید.

حسابداری »استراتژی«، اخالق، و قانون
برای تبدیل شدن  را  توانید راه خود  متاسفانه شما همچنین می 
به Bernie Ebbers مجموعه کوچک کسب و کار کنید. در سال 
2۰۰2، زمانی که شرکت مخابراتی غول ورلدکام فرو تحت وزن یک 
طرح 11 میلیارد $ تقلب، مدیر عامل شرکت Ebbers، که از تقلب 
در اوراق بهادار و توطئه محکوم شده بود، بیست و پنج سال در یک 
زندان فدرال کردم ) »من حسابداری را نمی دانم، »او به قاضی گفت(. 
و Ebbers تنها شخص حقوق و دستمزد WorldCom بود که 
او  با  حسابداری  بخش  مدیران  شد:  متهم  غیرقانونی  های  فعالیت  به 
کنار رفتند. به عنوان مثال، بتی وینسون، حسابدار متوسطه ۴۰ ساله که 
دستورالعمل هایی را برای فرار از سوابق حسابداری دنبال کرده بود، به 
مدت پنج ماه در زندان محکوم شد. و او خوش شانس بود - او مدت 
فدرال همکاری  های  دادستان  با  او  زیرا  داشت،  کمتری  زندان  زمان 

.)2۰۰3 ،Pulliam( می کرد
نیز  بیگناه  کارمندان  به   WorldCom در  وارده  خسارات 
گسترش یافت و به سرمایه گذاران، طلبکاران و شرکای تجاری اشاره 
ای نکرد. در سال 2۰۰1، هنگامی که انرون، شرکت هفتمین در امریکا، 
در گرمای رسیدگی به شیوه های مالی گزارش آن ذوب شده، آن را در 
زمان پایین یک شرکت حسابداری کل با آن-هشتاد و نه ساله آرتور 
حسابداری  های  شرکت  پنج«  »بزرگ  از  یکی  آن  از  پس  اندرسن، 
نوشته شده  است  داده  رخ  اشتباه  درباره  که  هایی  است. حجم  دولتی 
است، اما ما می توانیم آن را به طور کامل جریمه کنیم: مدیران انرون 
رفتار غیر اخالقی و غیرقانونی داشتند و حسابرسان آندرسن به روش 
دیگری نگاه کردند. اندرسن به جای انجام نقش خود به عنوان نظارت 
بود: شرکت  خود  خاطرات  دفترچه  مشاهده  حال  در  آندرسن  عمومی، 
حسابداری، درآمد حاصل از قراردادهای سودآور با مشتری خود را به 
جای حمایت از ذینفعان مشتری محافظت کرد. به این ترتیب، آندرسن 
نه تنها مسئولیت خود را به عنوان یک حسابرس دولتی متوقف کرد، 

بلکه شواهدی از اقدامات نامناسب خود را نیز رد کرد.
در سال 2۰۰2، اندرسن داد تا مجوز خود را به عنوان حسابداران 
رسمی در ایاالت متحده، و یک شرکت است که 85۰۰۰ نفر تنها 1۰ سال 
قبل از آن در حال حاضر به کار بود تمرین استخدام حدود 2۰۰، بسیاری 
از آنها برای مقابله با دعاوی و برای نظارت بر روند بستن پایین شرکت 
.)2۰۰3 ،Toffler & Reingold 2۰۰۴؛ ،Moffett( برای خوب

ادامه دارد
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واکنش فدراسیون دوچرخه سواری به پولی شدن ورود به تیم ملی!

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری نسبت به انتقادات در مورد نفرات 
دعوت شده به اردوی تیم ملی و گرفتن پول  از رکابزنان برای انجام تست 

ورود به تیم ملی توضیحاتی ارائه داد. 
انتقاد  درباره  دوچرخه سواری  فدراسیون  سخنگوی  وفایی،  محمود 
دوچرخه سواران نسبت به دعوت تنها هفت نفر به اردوی تیم ملی بزرگساالن 
جاده و اینکه 1۰ نفر اول رنکینگ دعوت نشده اند، تصریح کرد: چه کسی 
گفته که قرار بوده 1۰ نفر اول رنکینگ را دعوت کنیم؟ وقتی سقف اعزام ما 
به رویدادها سه نفر است چرا باید 1۰ نفر را به اردو دعوت کنیم؟ اگر کسی 
این اعتراض را دارد که فرد پشت سر او در رنکینگ، به اردو دعوت شده 
به ما اعالم کند و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، او را به اردو دعوت خواهیم 
کرد ولی اینکه بگوید نفر ششم بوده اما پنج نفر  اول به اردو  دعوت شده 
اند منطقی نیست.ما نفر ضعیف تری دعوت نکردیم و نگفته ایم که 1۰ نفر 

اول رنکینگ دعوت می شوند. 
او ادامه داد: البته باید این را در نظر بگیریم که رنکینگ ما به بلوغ 
کافی نرسیده است و از این رو شاید تعداد کمی از ورزشکاران خوب که به 
دالیل مصدومیت یا موارد دیگر نتوانستند عملکرد خودشان را داشته باشند و 
در این اردو دعوت نشده اند، دعوت شوند تا از آنها تست گرفته و شرایطشان 
بررسی شود. این کار با توجه ضرورت، شاید اتفاق بیفتد. ما  واقعا فرصت 
کمی داریم و اصال فکر نمی کردیم که قهرمانی آسیا در اسفند برگزار شود 

و کال برنامه های تدارکاتی تیم ملی تغییر کرد.
وفایی در مورد اینکه دوچرخه سواران در مکانیزم شانس مجدد برای 
ورود به اردوی تیم ملی باید مبلغ 5۰۰ هزار تومان بابت آنالیز تست ها در 
هر مرحله پرداخت کنند و در فضای مجازی این بحث عنوان شده که ورود 
به تیم ملی پولی شده است،  تاکید کرد: فدراسیون هنوز به صورت رسمی 
چیزی در مورد سازوکار تست ها اعالم نکرده است و تنها  مطلبی که از 
سوی فدراسیون اعالم می شود، رسمیت دارد. قرار است اصالحی در ساز 
و کار تست ها ایجاد کنیم و سپس آن را به طور رسمی اعالم کنیم. ساز 
و کار گرفتن تست ها به فدراسیون مربوط می شود و برنامه ای هم برای 

گرفتن هزینه نداریم.
او در مورد  نام علیرضا حقی در بین اعضای کادرفنی اردوی تیم ملی 
رشت  در  استقامت  نیمه  اردوی  گفت:  قشم  در  استقامت  دوچرخه سواری 
برگزار می شود و حقی در خواست کرد ابتدا با آنها تمرین کند سپس به 
اردوی تیم ملی در قشم اضافه می شود و  در این مدت زینلی مربی تیم 

ملی با ملی پوشان است. 
سخنگوی فدراسیون درباره علت  غیبت برخی اعضای کمیته فنی 
در جلسه تاکید کرد: مجید ناصری ایران نیست، آقایان چایچی، روزبهانه 
و میزبانی اعالم کردند به دلیل کاری که برایشان پیش آمده و مشکالت 

شخصی  نمی توانند شرکت کنند اما بقیه اعضا حضور داشتند.

کسب دو سهمیه پارالمپیک زمستانی توسط ایران در اسنوبرد

پارالمپیک  بازیهای  سهمیه  دو  کسب  از  پارااسکی  انجمن  رییس 
جام  مسابقات  در  ایران  بازان  اسکی  توسط  اسنوبرد  رشته  در  زمستانی 

جهانی هلند خبر داد.
عیسی ساوه شمشکی، اظهار کرد: مسابقات جام جهانی و کاپ اروپا 
پارااسکی اسنوبرد با حضور 7۰ ورزشکار مرد و 2۴ ورزشکار زن در کالس های 
LL1.LL2 و UL از 16 کشور جهان در پیست تخصصی هلند برگزار شد 
که در این رقابتها صدیقه روزبه در کالس LL2 با زمان 77/52 در جایگاه 
پنجم قرار گرفت، حسین سولقانی در کالس LL2 با زمان 73/۴5 ششم 
شد و پوریا خلیل تاش با زمان 86/۴5 در جایگاه دوزادهم قرار گرفت که در 
پایان این مسابقات، صدیقه روزبه و پوریا خلیل تاش با تایید IPC سهمیه 

ورودی بازیهای پارالمپیک زمستانی را کسب کردند.
وی گفت: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که اسکی بازان معلول 
ایران ۴ سال در هیچ تورنمنت برون مرزی حضور نداشتند و تنها با ۴ روز 
تمرین و بدون داشتن پیست تخصصی اسنوبرد در این مسابقات شرکت 

کرده بودند.
شمشکی در خصوص تعداد سهمیه های کسب شده در پارااسکی برای 
شرکت در بازیهای پارالمپیک زمستانی، گفت: تا امروز دو سهمیه در اسنوبرد 
توسط صدیقه روزبه و پوریا خلیل تاش و یک سهمیه در آلپاین توسط احمد 
جعفری برای شرکت در بازیهای پارالمپیک زمستانی کسب شده است که 
امیدوارم این تعداد تا 6 سهمیه افزایش پیدا کند.رییس انجمن پارااسکی در 
پایان پیرامون این پرسش که وضعیت کسب سهمیه در رشته صحرانوردی 
را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: در صحرانوردی هنوز هیچ اعزام 
برون مرزی نداشتیم، اما امیدوارم در این رشته نیز بتوانیم یک سهمیه برای 

شرکت در بازیهای پارالمپیک زمستانی کسب کنیم.

لغو مجدد یونیورسیاد زمستانی 2021 با وجود تزریق واکسن!
فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی جهانی )FISU( اعالم کرد 
به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا سی امین دوره مسابقات یونیورسیاد 

زمستانی 2۰21 دانشجویان جهان لغو شد.
امین دوره مسابقات یونیورسیاد زمستانی  در حالی که قرار بود سی 
2۰21 دانشجویان جهان از 11 تا 21 دسامبر 2۰21 )2۰ تا 3۰ آذر 1۴۰۰( 
المللی ورزش های  بین  برگزار شود، فدراسیون  لوسرن سوئیس  در شهر 
دانشگاهی جهانی )فیزو( اعالم کرد به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا 

)امیکرون( این مسابقات لغو و برگزار نمی شود.
 FISU در این رابطه اعالم شد به دنبال برگزاری جلسه کمیته اجرایی
و کمیته اجرایی بازیهای یونیورسیاد زمستانی لوسرن 2۰21 و با توجه به 
به  توجه  با  مقامات کشور سوئیس  برای ورود توسط  محدودیت هایی که 
شناسایی سویه جدید ویروس کرونا Omicron در نظر گرفته شده است 
و در عین حال انتظار می رود که در روزهای آینده محدودیت های بیشتری 
در مواجهه با محدودیت های سفر در سوئیس و سراسر جهان لحاظ شود و 

به همین دلیل چاره ای جز لغو یونیورسیاد زمستانی لوسرن 2۰21 نداریم.
قرار بود مسابقات زمستانی دانشجویان جهان طبق برنامه ریزی انجام 
شده از 21 تا 31 ژانویه سال 2۰21 برگزار شود که به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا این رویداد لغو شده بود. پس از آن مسئوالن فیزو اعالم کرده بودند 
که شرط شرکت در یونیورسیاد زمستانی 2۰21 زدن واکسن کروناست اما با 
این وجود و با توجه به شیوع سویه جدید کرونا باز هم مسابقات یونیورسیاد 

زمستانی 2۰21 دانشجویان جهان لغو شد و برگزار نمی شود.

واکاوی یک انتخاب بحث برانگیز؛
چرا توپ طال حق لیونل مسی بود؟ چرا نبود؟

توپ طالی 2۰21 به لیونل مسی رسید؛ انتخابی که موافقان و مخالفان 
بی شماری داشته است.

از چند هفته قبل و به خصوص در روزهای پایانی بحث و اخبار زیادی 
در مورد انتخاب مرد سال فوتبال  جهان وجود داشت. گرچه از شروع فصل 
جدید بارها شایعاتی در مورد قطعی شدن اهدای این جایزه به لیونل مسی 
منتشر شده بود، اما بسیاری نیز بازیکنان دیگر از جمله رابرت لواندوفسکی 
نوشته ذیل در واقع  را الیق دریافت توپ طالی سال 2۰21 می دانستند. 
خالصه ای از نظرات کاربران سوشال مدیا، کارشناسان، رسانه های مختلف 

ایرانی و خارجی و منتقدان در کمتر از 2۴ ساعت اخیر است.
چرا توپ طال حق لیونل مسی بود؟

توپ طال یک جایزه فردی است. در واقع فلسفه این جایزه این است 
که شاید دیگر همبازیان یک بازیکن سال درخشانی نداشته اند و به همین 
علت یک تیم قادر به کسب پیروزی های متوالی و جام های متعدد نبوده، اما 
یک بازیکن می تواند به قدری عملکرد فوق العاده ای از خود ارائه دهد که از 
نظر فردی، بهترین در جهان لقب گرفت و جایزه توپ طال را از آن خود کند.
هواداران لیونل مسی معتقدند این بازیکن در سال 2۰21 نیز به مانند سال 
های دیگر فوق العاده بوده است. کافی ست نگاهی به این جدول بیندازید؛ به 
جز آمار گلزنی و در تمامی فاکتورهای دیگر)ستاره آرژانتینی مهاجم هدف و 
نوك نیست(، لیونل مسی در صدر قرار داشته و از این منظر به وضوح الیق 

دریافت جایزه مرد سال جهان در سال 2۰21 است.
لیونل مسی در سال 2۰21(  اول  )باشگاه  بارسلونا  فراموش کرد  نباید 
شاید در بدترین روزهای دو دهه اخیر خود به سر می برد و بی تردید کسب 
عنوان قهرمانی در اللیگا دشوارتر از بوندسلیگا است. اما از سوی دیگر بایرن 
مونیج در اوج قرار دارد و بر اساس منطق هواداران لیونل مسی، گلزنی برای 

بارسلونا در فصل قبل دشوارتر از بایرن مونیخ بوده است.
همچنین تنها زننده گل نقش اصلی را در فوتبال ایفا نمی کند. ارسال 
پاس گل، پاس های حیاتی، خلق موقعیت، حتی تکل های درست و ... نیز 
نقش مهمی در به ثمر رسیدن یک گل و در واقع نیل به اهداف در زمین ایفا 
می کند. بر اساس این جدول، لیونل مسی شانس های گلزنی بسیار کمتری 
از رابرت لواندوفسکی خراب کرده و همچنین موقعیت های کمتری نیز نصیب 

این بازیکن شده است.
پس در واقع لیونل مسی در تیم ضعیف تری نسبت به ستاره لهستانی 
بازی می کرده، اما توپ طال یک جایزه فردی بوده و از نامش مشخص است 
که به بازیکنی اهدا می شود که بهترین عملکرد را از نظر فردی داشته، نه تیمی.
به تصویر باال نگاه کنید؛ نشریه فرانس فوتبال از رای دهندگان خواسته 
سه فاکتور را برای شرکت در نظرسنجی در نظر بگیرند: عملکرد انفرادی و 
جمعی )فتح عناوین( در طول سال- کالس بازی یک بازیکن )استعداد و رعایت 
بازی جوانمردانه(- بررسی و قضاوت کلی در مورد دوران حرفه ای یک بازیکن.
هواداران لیونل مسی معتقدند این ستاره آرژانتینی در سال 2۰21 در این 
لیونل مسی در  لواندوفسکی عمل کرده است. همچنین  از  سه فاکتور بهتر 
سال 2۰21 بعد از حدود سه دهه با تیم ملی آرژانتین موفق به فتح کوپا آمه 
ریکا نیز شد، هشتمین ال پیچی چی خود را نیز کسب کرد و به بهترین گلزن 
تاریخ آمریکای جنوبی نیز تبدیل شد. از نظر هواداران لیونل مسی عملکرد 
فردی این بازیکن در سال جاری نیز به قدری درخشان بوده که توپ طالی 

هفتم حق این بازیکن بوده است.
چرا توپ طال حق لیونل مسی نبود؟

سوال اول منتقدان اهدای این جایزه به ستاره آرژانتینی این است که در 
واقع دیگر بازیکنان بزرگ دنیای فوتبال باید چه کاری انجام دهند تا الیق 
دریافت توپ طال باشند؟ رابرت لواندوفسکی، گلزن لهستانی بایرن مونیخ در 
از نظر گلزنی )وظیفه اصلی مهاجم( در بهترین شرایط ممکن  سال 2۰21 
قرار داشته و گرچه چهار بار کمتر از لیونل مسی بازی کرده، اما 15 بار بیشتر 

از او موفق به گلزنی شد.
فتح دوباره بوندسلیگا و حذف از لیگ قهرمانان با بدشانسی )بی تردید 
اگر رابرت لواندوفسکی در دو دیدار مقابل پاری سن ژرمن حاضر بود شانس 
بایرن مونیخ برای صعود چند برابر می شد( و کفش طالی اروپا، دستاوردهای 

مهم این گلزن قهار در سال جاری بوده است.
همچنین نشریه فرانس فوتبال در سال 2۰2۰ در تصمیمی غیرمنتظره 
برگزاری مراسم توپ طال را به علت شیوع ویروس کرونا لغو کرد. منتقدان 
مدعی بودند مانند بسیاری از رویدادهای جهانی دیگر، این مراسم نیز باید 
تعلق  لواندوفسکی  رابرت  به  طال  توپ  و  شده  برگزار  آنالین  صورت  به 
به  متواضعانه دیشب  نیز  لیونل مسی  ای که حتی  کرد؛ خواسته  پیدا می 

آن اشاره کرد.
تبدیل  برای  روشنی  فاکتورهای  کنند  می  تصور  برخی  همچنین 
مثال یک سال عملکرد  عنوان  به  ندارد.  مرد سال جهان وجود  به  شدن 
تیمی  های  موفقیت  سال  یک  و  کند  می  پیدا  بیشتری  اهمیت  فردی 

ارزش بیشتری دارد.
به عنوان مثال کیلیان امباپه که در این رده بندی رتبه نهم را کسب کرد 
در سال 2۰21 هم بیشتر از لیونل مسی گلزنی کرده، هم در لیگ قهرمانان 
موفق تر و گلزن تر بوده )دو برابر(، هم فاتح لیگ ملت های اروپا شده، یک 

جام بیشتر گرفته و حتی سه پاس گل بیشتر مسی داده است.
اما رابرت لواندوفسکی در سال 2۰21 رکورد فوق العاده 5۴ گل را به 
نام خود به ثبت رساند و هم رکورد گلزنی در یک فصل بوندسلیگا را شکست 

)فراموش نکنیم لیگ آلمان 3۴ هفته ای است و اللیگا 38 هفته ای(.
عملکرد  بررسی  گیری  رای  فاکتورهای  از  یکی  که  شد  عنوان  باالتر 
دوران حرفه ای یک بازیکن است. در حال حاضر در تاریخ ثبت شده لیونل 
مسی هفت توپ طال دارد و بازیکنانی چون رابرت لواندوفسکی، ژاوی، آندرس 
اینیستا و ... حتی یک بار هم موفق به دریافت این جایزه نشده اند  که این 

از نظر بسیاری عادالنه نیست.
در واقع منتقدان اهدای جایزه در سال های اخیر معتقدند ستاره ای مانند 
رابرت لواندوفسکی که ثبات فوق العاده ای داشته، در گلزنی بی رقیب بوده 
و موفق به فتح عناوین مختلف شده، برای کسب عنوان توپ طال دیگر چه 
کاری باید انجام دهد؟ سال دیگر جام جهانی برگزار می شود و با توجه به 
عضویت رابرت لواندوفسکی در تیم ملی لهستان، بعید است دیگر این بازیکن 
3۴ ساله موفق به فتح توپ طال شود و از نظر منتقدان مراسم دیشب، اینجا 

عدالت رعایت نشده است.
نتیجه گیری؛

ندارد.  وجود  طال  توپ  جایزه  مورد  در  روشنی  و  مشخص  حل  راه 
دارد و حتی  بستگی  رای  به سلیقه صاحبان  به هر حال  معتبر  این عنوان 
کارشناسان بزرگ نیز بارها سالیق و عالیق خود را در قضاوت لحاظ کرده 
اند. برخی معتقدند توپ طال به واسطه انتخاب های ادوار اخیر اعتبار خود 
نیز تصور می کنند فاصله ای فوق ستاره هایی  از دست داده و بعضی  را 
مانند لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با دیگر بازیکنان بیش از اندازه است. 
اما به هر حال شاید به نظر برخی 2۰1۰، 2۰13، 2۰1۴، 2۰19 و دیشب، 
یا  ژاوی  )حتی  اینیستا  آندرس  چون  بازیکنانی  به  توانست  می  جایزه  این 
رابرت  یا  دایک  فن  ویرژیل  نویر،  مانوئل  ریبری،  فرانک  اسنایدر(،  وسلی 

لواندوفسکی تعلق پیدا کند.

سرمربی اسبق تیم ملی 
»مهدی  گفت:  ایران  فوتبال 
کردم  من کشف  را  طارمی« 
و دلیل کشف چنین بازیکنی هم دخالت 

نداشتن دالل ها بود.
ناصر ابراهیمی در خصوص اخبار 
فوتبال  در  جادوگر  حضور  به  مربوط 
ایران، اظهار داشت: 57 سال مربیگری 
کردم و در رابطه با جادوگری، چیزهای 
زیادی در فوتبال دیدم، اما هیچگاه به 

آن اعتقاد نداشتم.
در  مسائل  این  کرد:  تصریح  وی 
دنیای فوتبال بی اهمیت است و اگر قرار 
باشد برد یا باخت براساس این خرافات 
رقم بخورد، چرا ما مربیان باید تیم های 
دروازه  پشت  دهیم؟  تمرین  را  خود 
»میخ طویله« می گذاشتند که یک تیم 
برنده مسابقه شود اما من به این کارها 

اعتقادی ندارم.
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
از 2۰ سال،  بعد  افزود: متاسفانه  ایران 
دوباره بحث جادوگری در فوتبال ایران 
رواج پیدا کرده، اما اطمینان داشته باشید 
هیچ تیمی نمی تواند با این شیوه به جایی 
باشگاه های  بود  اینگونه  اگر  و  برسد 
با علم روز دنیا،  این حد  تا  بزرگ دنیا 

پیشرفت نمی کردند.
که  نی  ما ز  : کرد فه  ضا ا وی 
کسی  به  گاه  هیچ  می کردم  مربیگری 
مسایل  این  برای  که  نمی دادم  اجازه 
خاکی  زمین  از  من  بیاید.  من  سراغ 
مربیگری خود را آغاز کردم تا به نیمکت 
تیم ملی رسیدم، ولی هیچکس غیِر فنی 

وارد تیم های من نشده است.
از  انتقاد  با  همچنین  ابراهیمی 
اظهار  ایران  فوتبال  در  مدیریت  شیوه 

داشت: متاسفانه در فوتبال ایران حرف ها 
است.  شده  کننده  خسته  و  تکراری 
را  ما  بزرگ  باشگاه   2 وضعیت  شما 
مدیرعامل  چند  سالی  کنید؛  مشاهده 
عوض می کنند؟ این در حالی است که 
منچستر در ۴۰ سال گذشته شاید چهار 

بار مدیرعامل خود را تغییر داده باشد.
وی افزود: همه این مسائل دست 
به دست هم داده تا فوتبال ایران خالی 
از ستاره شود. شما امروز برای علی دایی، 
علی کریمی و .... جایگزین ندارید، زیرا 
این بازیکنان واقعا استعدادیابی می شدند، 
وارد  داللی  با  بازیکنان  اکثر  امروز  اما 

فوتبال و باشگاه های بزرگ می شوند.
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
تمام  در  دالالن  متاسفانه  گفت:  ایران 
باشگاه ها نقش تاثیرگذاری دارند و آنها 
حتی برای مدیرعامل هم تصمیم گیری 
ایران  فوتبال  در  ما  امروز  می کنند. 
این  و  بازیکن ساز  نداریم  باشگاه  دیگر 
موضوعات »درد« فوتبال است. مطمئن 
باشید با ادامه این روند دالالن فوتبال 

ایران را نابود خواهند کرد.
حضور  به  ره  شا ا با  هیمی  برا ا
اظهار  ایران  ملی  تیم  در  اسکوچیچ 

لذیذی  بسیار  لقمه  ملی  تیم  داشت: 
اسکوچیچ  و  است  سرمربی  هر  برای 
هم به طور قطع از داشتن چنین تیمی 
به  تیم  این  بی تردید  برد.  خواهد  لذت 
راحتی راهی جام جهانی خواهد شد و 
ما حرف های زیادی برای گفتن خواهیم 
تاکتیک پذیر  از  او  که  متاسفم  داشت. 
می زند  حرف  ایرانی  بازیکنان  نبودن 
در حالی که فراموش کرده این تیم 16 

لژیونر در اختیار دارد.
مربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس 
»مهدی  نام  خوردن  خط  خصوص  در 
طارمی« در  اردو قبلی تیم ملی، گفت: 
پدر  بودم  مربی  بوشهر  در  که  زمانی 
»مهدی طارمی« کمک مربی من بود و 
2 پسر به نام های مهدی و مجتبی دارد. 
هر 2 پسر او بازیکنان بسیار خوبی بودند 
که متاسفانه مجتبی فوتبال را ادامه نداد 
جوانان  ملی  تیم  به  من  را  مهدی  اما 
دایی  علی  و خوشبختانه  معرفی کردم 

هم او را به پرسپولیس برد.
آیا  اینکه  خصوص  در  ابراهیمی 
مهدی  روزی  می کرد،  فکر  زمان  آن 
طارمی پیراهن یکی از تیم های بزرگ 
فوتبال اروپا را به تن کند، تصریح کرد: 

من همان روز فکر می کردم او بهترین 
تصور  اما  شد  خواهد  ایران  بازیکن 

نمی کردم به پورتو برود.
کشف  لیل  د  : کرد کید  تا وی 
بازیکن با کیفیتی چون مهدی طارمی 
این است که من در کشف او فقط به 
استعدادیابی فکر کردم و یک لحظه هم 
به داللی و منافع شخصی فکر نکرده 
طارمی  فوتبالی  ویژگی های  به  بودم. 
توجه کردم و به وضعیت مالی خانواده 

او بی توجه بودم.
فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
مهدی  مشکل  امیدوارم  گفت:  ایران 
حل شود و او هرچه سریعتر به ترکیب 
مربیان  ما  برگردد.  ملی  تیم  اصلی 
نباید به فکر انتقام باشیم، بلکه باید به 
بازیکنان درس بدهیم. مربیان ضعیف 
مربیان  اما  می کنند  تنبیه  را  بازیکنان 
و  گفت  و  صحبت  با  را  بازیکن  قوی 

گو، احیا می کنند.
تیم  در  سال   12 کرد:  تاکید  وی 
ملی مربی بودم هیچ وقت با یک بازیکن 
هم حتی درگیر لفظی نداشتم. آن زمان 
پروین،  علی  مثل  بزرگی  بازیکنان 
درخشان،  حمید  محمدخانی،  ناصر 
مجتبی محرمی و بسیاری دیگر در تیم 
کامال  شرایط  و  می کردند  بازی  ملی 

متفاوت بود.
ابراهیمی افزود: در پایان می خواهم 
به یک موضوع مهم اشاره کنم و می دانم 
هیچ یک از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
به حرف های من توجه نمی کنند. راهی 
که در فوتبال می رویم درست نیست و 
بازیکن   16 این  از  بعد  باشید  مطمئن 
لژیونر و چند بازیکن خوب داخلی بازیکن 
دیگری برای تیم ملی تربیت نکرده ایم.

سرمربی اسبق تیم ملی:

دالل ها فوتبال ایران را نابود می   کنند!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: باید مشکالت تیم هر چه زودتر 
حل شود چرا که این پرسپولیس مدعی 

قهرمانی است.
دوشنبه  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
لیگ  هفتم  هفته  در  گذشته  شب 
را  سلیمان  مسجد  نفت  فوتبال،  برتر 
و  داد  شکست  صفر  بر  یک  نتیجه  با 
شهرآورد  استقبال  به  پیروزی  این  با 

پایتخت می رود.
محمد پنجعلی، در خصوص برتری 
یک بر صفر سرخپوشان در این دیدار، 
مدیریتی  شرایط  رو،  پیش  شهرآورد 
باشگاه و ... صحبت هایی انجام داد که 
مشروح این مصاحبه را در زیر می خوانیم.
پرسپولیس پیروزی خوبی را مقابل 
این  کرد.  کسب  سلیمان  مسجد  نفت 

بازی چطور بود؟
این برد از هر نظر برای تیم مفید 
بود چرا که پرسپولیس از نظر روحی به 
آن نیاز داشت و خوشبختانه به هدفش 
رسید و سه امتیاز این دیدار را کسب کرد.

3 امتیاز این بازی هم حیاتی بود و 
تیم را به رتبه دوم جدول رساند. ارزیابی 

در این خصوص چیست؟
گفتم  که  همانطور  است.  درست 
این برد از هر نظر برای تیم مفید بود 
تیم  اوضاع  روحیه،  تزریق  بر  عالوه  و 
و کم کم  بخشید  بهبود  در جدول   را 
باز  است،  جدول  که صدر  خانه اش  به 
خواهد گشت و باید بگویم که با وجود 
مدعی  پرسپولیس  این  مشکالت  همه 

قهرمانی است.
آستانه شهرآورد مشکالت  در  اما 
چشم  به  پیش  از  بیش  پرسپولیس  در 

می خورد. قبول دارید؟
متاسفانه این مشکالت وجود دارد. 
خوشبختانه بازیکنان با غیرتی داریم که 
در زمین مشکالت را فراموش می کنند و 

با غیرت می جنگند.
با وجود همه مشکالتی که وجود 
داشت، ظاهرا اعضای هیات مدیره مجید 
صدری را به عنوان مدیرعامل معرفی 
کردند. عملکرد او در زمان سرپرستی را 

چطور دیدید؟
نمی توان در این باره قضاوتی کرد. 

فوتبال  به نظر من ساختار  در مجموع 
وارث  می آید  مدیری  هر  دارد.  مشکل 
دلیل  به همین  قبلی است.  بدهی های 
در کار خلل ایجاد می شود. این مشکل 
از زیرساخت فوتبال ما است و هر مدیری 
هم بیاید باید با این مشکالت دست و 

پنجه نرم کند.
این مشکالت در آستانه شهرآورد 
خللی در کار پرسپولیس ایجاد نمی کند؟

بازیکنان به درك باالیی رسیدند. 
داشته  وجود  همیشه  مشکالت  این 
برای خوشحالی  با غیرت  بازیکنان  اما 
در  حتم  طور  به  و  جنگیدند  هواداران 

شهرآورد هم موفق خواهند بود.
در  پرسپولیس  حاضر  حال  در 
نسبت  بهتری  شرایط  رده بندی  جدول 
اوضاع  این  با  می توان  دارد.  به حریف 

به برد پرسپولیس خوشبین بود؟
لیگ  مسابقات  سایر  با  شهرآورد 
تیمی  ندارد چه  فرقی  و  است  متفاوت 
بازی  این  دارد.  قرار  جایگاهی  چه  در 
جدا از سایر بازی ها است. با این شرایط 
خوشبین  شهرآورد  در  تیم  موفقیت  به 

هستم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هر مدیری می آید وارث بدهی های قبلی است؛

محمد پنجعلی: این پرسپولیس مدعی قهرمانی است

لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  عضو 
که  عجیبی  اتفاقات  منشا  دیگر  می گوید 
تبلیغات  بر سر  برتر می افتد، دعوا  در لیگ 

محیطی نیست.
دوشنبه  روز  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
دیدار  در  را  اتفاقاتش  عجیب ترین  از  یکی 
تجربه  سلیمان  مسجد  نفت  و  پرسپولیس 
کرد؛ جایی که شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
تبلیغات  از  سهم خواهی  ادعای  با  ورزشی 
محیطی اجازه اجرای این تبلیغات از سوی 
سازمان لیگ فوتبال در ورزشگاه آزادی را 
نداد و باعث شد تا تاخیری حدودا نیم ساعته 

در شروع بازی ایجاد شود.
رئیسه  هیات  عضو  درودگر،  صادق 
تبلیغات  امور  مدیر  و  فوتبال  لیگ  سازمان 
رئیس  یوسفی،  ادعای  درباره  سازمان،  این 
ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه  شرکت 
به  اشراف  با عدم  ما  متاسفانه  داد:  توضیح 
انگار  شده ایم.  مواجه  فوتبال  آیین نامه های 
در  بار  یک  که  کس  هر  داریم  وظیفه  ما 
این مجموعه ها مدیر می شود، یک بار تمام 

قوانین را به آن ها آموزش دهیم.
او افزود: دو سال پیش آقای مهندس 
کریمی، مدیر وقت شرکت توسعه و تجهیز 
که مدیری اجرایی در کشور، معاون استاندار 
بود،  و کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال 
داده  ایشان  به  به مشورت هایی که  باتوجه 
شده بود، خواهان داشتن سهمی از تبلیغات 
این  به  راجع  نشستی  ما  شدند.  محیطی 
موضوع داشتیم و به ایشان توضیح دادیم. 
وقتی توضیحات ما تمام شد، ایشان با وجود 
کارشناسی ها و بررسی هایی که انجام داده 

دیگر هیچ مشکلی  ما  و  قانع شدند  بودند، 
نداشتیم.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ ادامه 
داد: این کارها شان و جایگاه کشور عزیزمان 
می اندازد.  خطر  به  بین المللی  عرصه  در  را 
امسال ما با پدیده جدیدی مواجه شدیم که 
خودش قانون وضع می کند. ما ندیده بودیم 
فوتبال  برای  بخواهد  تجهیز  سازمان  که 
فوتبال  اهالی  از  برخی  البته  بگذارد.  قانون 
این وسط به خاطر مسائلی که زیاد به فوتبال 
ارتباط ندارد، در کنار شرکت توسعه و تجهیز 
قرار گرفتند و خواستند از این طریق در امور 

برگزاری فوتبال دخالت کنند.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
ورزشگاه آزادی از 2۴ ساعت قبل از شروع 
مسابقه در اختیار سازمان لیگ قرار گرفته 
این  در  محیطی  تبلیغات  تابلوهای  تا  بود 
ورزشگاه آماده شود، بیان کرد: این کار انجام 
نشد. البته باشگاه پرسپولیس مقصر نبود و 

شرکت توسعه و تجهیز مانع این کار شده 
است. باشگاه پرسپولیس نهایت همکاری را 
با ما داشت که در نهایت مسابقه برگزار شود.
در  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  عضو 
پاسخ به این سوال که آیا این اتفاقات مربوط 
به دعوای تبلیغات محیطی هفته های اخیر 
تبلیغات  دعوای  این  کرد:  تصریح  می شود، 
محیطی است. البته منشا آن دیگر تبلیغات 
دیگر  مصاحبه های  از  و  نیست  محیطی 
می توان متوجه شد که ماجرای دیگری در 
برای  محیطی  تبلیغات  از  ولی  است  میان 

رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.
درودگر گفت: ما باید بدانیم که خانواده 
همبستگی اش  و  شان  باید  خودش  فوتبال 
قوانین  در  تغییری  هر  برای  کند.  حفظ  را 
فوتبال، قانون گذار مسیر و راهی پیش بینی 
کرده است. برای تغییر در مقررات تبلیغات 
محیطی و روش برگزاری آن، قانون گذار راه 
پیش بینی کرده است. نمی شود هر باشگاه و 

هر مدیرعاملی بخواهد راه خودش را برود. 
اصال قانون این اجازه را به هچکس نمی دهد.
او در ادامه توضیحاتش بیان کرد: به 
نفع باشگاه ها و کل فوتبال است که هر کاری 
بزرگان  تمام  انجام دهد.  قانون  مدار  در  را 
کشور، تمام علما، رهبر انقالب و بنیان گذار 
انقالب اسالمی حتی در مورد عبور از چراغ 
حکم  است،  قانون  خالف  کاری  که  قرمز 
حرام داده اند. این نشان می دهد که قانون و 
رعایت قانون اهمیت ویژه ای دارد. هرکس 
که به کشورمان دلبستگی دارند باید همین 

راه را پیش بگیرند.
مدیر امور تبلیغات سازمان لیگ فوتبال 
با اشاره به راه هایی که می توان از طریق آن 
اقدام به تغییر قوانین فوتبال کرد، گفت: به 
هیچ عنوان مشکلی با تغییر قوانین نداریم 
ولی می گوییم قوانین باید در مجرای قانون 
عوض شود. اساس نامه فدراسیون فوتبال این 
موضوع که اعضا چگونه پیشنهاد خودشان را 
به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بدهند 
را پیش بینی کرده است. یا این که پیشنهاد 
لیگ  سازمان  عمومی  مجمع  به  رسمی 
فوتبال ارائه کنند تا مجمع عمومی سازمان 
لیگ این پیشنهاد را به هیات رئیسه اعالم 
کند و هیات رئیسه با برگزاری جلسه راجع 

به آن تصمیم گیری کند.
درودگر افزود: سومین راه این است که 
کارگروهی متشکل از باشگاه های استقالل، 
تشکیل  نفت  و  تراکتور  فوالد،  پرسپولیس، 
شود. این که ما هرکدام مان بخواهیم بگوییم 
من این کار را انجام می دهم و من، من کنیم، 

هیچ چیز سر جای خودش قرار نمی گیرد.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ:

 با عدم اشراف به آیین نامه های فوتبال مواجه ایم!

شکایت  از  ماه  چند  و  سال  یک  گذشت  از  پس 
را  پرونده  این  توانست  سرانجام  پرسپولیس  النصر،  باشگاه 

مختومه کند.
پس از نیمه نهایی لیگ قهرمانان 2۰2۰ بود که باشگاه 
النصر عربستان پرسپولیس را متهم به استفاده از بازیکنان 
برای  شکایت  با  که  سروصدا  پر  اتهامی  کردند؛  غیرمجاز 
تغییر نتیجه همراه شد و تا سوت برگزاری فینال، بسیاری از 

هواداران پرسپولیس را دچار اضطراب کرد.
شامگاه شنبه 12 مهر ماه بود که باشگاه النصر اعالم 
کرد که قصد شکایت از پرسپولیس را دارد و با سروصدای 
رسانه ای فراوان شکایت خود را به ای اف سی تقدیم کرد. 

کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بررسی زیادی را در کمیته های 
فیفا« سبب شد  از  نهایت »استعالم  در  اما  داد  انجام  خود 
پرسپولیس  برتری  ماه، حکم  آبان  روزهای  نخستین  در  تا 

صادر شود.
سپس النصر بدون ناامیدی، به سراغ دادگاه CAS رفت 
و درخواست تعویق فینال لیگ قهرمانان را مطرح کرد که 
با مخالفت این دادگاه مواجه شد تا مشخص شود تصمیمی 
بر تغییر رای وجود ندارد اما با این حال سعودی ها، خستگی 
ناپذیر این پرونده را ادامه دادند و هرروز یک خبر جدید را 
منتشر کردند که در این بین استخدام وکیل منچسترسیتی، 

بیش از بقیه جلب توجه کرد.

در پرونده دادگاه عالی اگرچه به نظر می رسید النصر 
تفسیر  و  متفاوت  مدارك  ارائه  با  اما  ندارد  پیروزی  امکان 
مختلف از قانون تمام تالشش را کرد که به پیروزی برسد 
که حاال با اعالم مسئول روابط بین الملل پرسپولیس این 

اتفاق رخ نداده است.
ابتدا  در  ریاض  زردپوش  باشگاه  اینکه  جالب  نکته 
درخواست تغییر نتیجه و صعود به فینال را داشت اما پس از 
اینکه چنین پروژه ای به سرانجام نرسید، به پاداش دو میلیون 
دالری حضور در فینال و پاداش 25۰ هزار دالری پیروزی 
در نیمه نهایی چشم بست تا حداقل پرسپولیس را به این 

شکل نقره داغ کند.

پایان پرونده طوالنی با نقش آفرینی وکیل من سیتی؛

باخت دوباره النصر به پرسپولیس در نیمه نهایی آسیا!
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 اعضای کمیته علمی دوازدهمین جشنواره ملی پژوهش و 
فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معرفی شدند.

به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، دوازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حوزه های علم اطالعات 
ایران شناسی  مطالعات  آرشیوی،  علوم  و  اسناد  شناسی،  دانش  و 
با هفته  تاریخ شفاهی همزمان  نسخه پژوهی،  و  اسالم شناسی  و 
پژوهش برگزار می شود و با آغاز ارزیابی آثار، اعضای کمیته علمی 

این جشنواره معرفی شدند.
یوسفی فر،  شهرام  امیرخانی،  غالمرضا  عزیزی،  غالمرضا 
سلیم گندمی،  حمید  طرفداری،  علی محمد  کناررودی،  قربانعلی 
و  معتقدی  ربابه  زاهدی،  نوذری،فرح  سودابه  قربانی،  محبوبه 
صدیقه احمدی فصیح، علی ططری، فاطمه جان احمدی و محسن 
حاجی زین العابدینی به عنوان کمیته علمی جشنواره ملی پژوهش و 
فناوری معرفی شده اند.  همچنین رضا خانی پور، دبیر علمی این 

رویداد فرهنگی است.
تالیف،  را به صورت کتاب )تصنیف،  آثار خود  پژوهشگران 

ترجمه(، طرح پژوهشی خاتمه یافته، پایان نامه کارشناسی ارشد و 
رساله دکتری خاتمه یافته با تاکید بر تحول دیجیتال، به دبیرخانه 
و  اند  کرده  ارسال  فناوری  و  پژوهش  ملی  دوازدهمین جشنواره 
ارزیابی 1۰۴ اثر، به شرح ۴۰ عنوان پایان نامه،5۰ عنوان کتاب و  

1۴ طرح پژوهشی آغاز شده است. 
دوازدهمین جشنواره ملی پژوهش همزمان با آغاز هفته   پژوهش 
در آذرماه با شعار»پژوهش هدفمند، توسعه فناوری و مرجعیت علمی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران« برگزار می شود.
هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی، معرفی دستاوردهای 
علمی و پژوهشی در حوزه های علم اطالعات و دانش شناسی، 
اسناد و علوم آرشیوی، مطالعات ایران شناسی و اسالم شناسی، نسخه 
پژوهی و تاریخ شفاهی در سطح ملی، شناسایی استعدادهای جوانان، 
بهره گیری از ظرفیت ، توان علمی پژوهشگران و ارتباط بیشتر آنان 
با سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، تشویق و ترغیب بیشتر در 
تولید علم در حوزه های یاد شده و تقویت مرجعیت سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران در برخی از این حوزه های موضوعی از اهداف 

برپایی این جشنواره است.

معرفی کمیته علمی جشنواره ملی پژوهش و فناوری کتابخانه ملی

نمایشگاهی از آثار کهن 
ادبـی و هنـری شـامل هنـر 
خطاطی و نقاشـی، دست خط 
مشـاهیر ایران متعلق بـه ادوار مختلف 
تاریخی در موزه کتاب و میراث مسـتند 
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران 

برگزار شـده است.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه 
نقـل از روابـط عمومی سـازمان اسـناد 
از  ایـران، گلچینـی  و کتابخانـه ملـی 
برتریـن نسـخ خطـی، اسـناد تاریخی، 
هنـری،   تابلوهـای  و  چاپـی  نفایـس 
بـه دلیـل وجـود شـاخصه هایـی چون 
قدمـت تاریخـی، دسـت خط مشـاهیر 
ایـران زمیـن، هنـر خطاطـی و نقاشـی 
ادوار تاریخـی و غیـره بـه عنـوان آثـار 
نفیـس شـناخته شـده انـد و در مـوزه 
کتاب و میراث مسـتند سـازمان اسـناد 
نمایـش  بـه  ایـران  و کتابخانـه ملـی 

گذاشـته شـده اسـت.
از آثـار کهـن ادبـی و هنـری بـه 
نمایشـگاه  ایـن  در  آمـده  در  نمایـش 
مـی تـوان بـه نسـخه اهدایـی دکتـر 
امیرعباس جاللی شـامل مجموعه  سی 
مینیاتور از شـاهنامه فردوسی متعلق به 
سـده هشـتم هجـری قمـری، مرقـع 
خوشنویسـی بـه خـط وصال شـیرازی 
شـاعر و خوشـنویس نام دارعصر قاجار، 
نسـخه خطی سـلطنتی تحفـه مظفری 
و طومـار مناجـات خمسه عشـر به خط 
نسـخ ممتـاز احمـد طبیـب الهیجـی 

کرد. اشـاره 
اسـناد تاریخی این نمایشگاه دوره 
آق قویونلوهـا را دربرمی گیـرد و شـامل 
فرامیـن دیوانی و اسـناد شـرعی نفیس 
می شـود. طومار نفیس فرمان سـلطان 
رسـتم پنجمیـن فرمانـروای آق قویونلو 
در واگـذاری زمیـن در مناطـق مرکزی 
ایران به شـیوه اقطـاع، فرامین انتصاب 
و شـاه سـلیمان  دوم  عبـاس  از شـاه 
صفـوی، نامـه ای از عبـاس میـرزا بـه 
زبـان رمز بـرای فرزندش خسـرومیرزا 
و فرمان های احداث راه آهن سراسـری 
بـه تاریخ اسـفندماه 13۰۴ خورشـیدی 
و تجدیـد اسـتخدام آنـدره گـدار معمار 
از  فرانسـوی  شـهیر  باستان شـناس  و 
جملـه اسـناد و فرامیـن دیوانـی اسـت 

به نمایش گذاشـته شـده اسـت.

دو عقدنامـه نفیـس هنـری هـم 
در میـان آثـار بـه چشـم مـی خـورد 
کـه یکـی مربـوط بـه ازدواج شـاهزاده 
حمیـده سـلطان خانـم در 171 سـال 
و  بـوده  شـاعرانه  انشـایی  بـا  پیـش 
دیگـری حکایـت از ازدواج یک تاجر و 

همسـرش در 95 سـال قبـل دارد.
از  مجموعـه ای  آن،  بـر  افـزون 
نفایـس چاپـی در ایـن نمایشـگاه بـه 
روی  بـر  کـه  درآمده اسـت  نمایـش 
دسـتخط  بـه  یادداشـت هایی  آن هـا 
گوناگـون  دوران  از  رجـال  و  بـزرگان 
جملـه  آن  از  می خـورد؛  چشـم  بـه 
مـی تـوان بـه طومـار شـیخ بهایـی و 
یادداشـت هایی از ملک الشـعرای بهـار 
بـر کتـاب زین االخبـار و کتاب وسـایل 
مظفـری، در رثای حضرت سیدالشـهدا 

)ع( اشـاره کـرد.
کتـاب دیگـری بـا عنـوان تسـع 
رسـائل فـی الحکمـه و الطبیعیـات، از 

ابن سـینا کـه در 1337 هجری قمری 
برای مدرسـه دارالفنون خریداری شـده 
و مهـر »کتابخانـه مبارکـه دارالفنون« 
را در صفحـات خـود دارد.مجلـدی از 
کتـاب منشـئات فریدون بیـک، اهدایی 
در 161 سـال پیـش از سـوی میـرزا 
شـخصی  بـه  سپهسـاالر  حسـین خان 
همراهـان  از  کـه  نـام حسـینعلی  بـه 
نخسـتین  در  قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن 
سـفر وی بـه اروپـا بوده؛ از آثـار درخور 

توجـه این نمایشـگاه اسـت.
همچنیـن در بیـن این آثـار کتاب 
فرهنـگ فخـری، نوشـته میـرزا فتـاح 
فخراالطبـا، مربـوط بـه تاریـخ 13۴۰ 
هجـری قمـری دیـده مـی شـود، این 
کتـاب لغتنامه فرهنگ زبان فارسـی به 
زبان فرانسـه اسـت که مهر و یادداشت 
دسـتنویس نویسـنده در صفحه عنوان 

کتاب آورده شـده اسـت.
از دیگـر آثـار موجود در این موزه 

مـی تـوان به دو کتاب کـه جزو کتاب 
های شـخصی ناصرالدین شـاه اسـت 
اشـاره کـرد کـه شـامل کتـاب هـزار 
و یـک شـب و جهـان نمـای چلبـی، 
مـی شـود کـه در ایـن دو اثـر مهـر و 
یادداشـت ناصرالدیـن شـاه قاجـار در 
چشـم  بـه  کتـاب  ابتدایـی  صفحـات 

خـورد. می 
حافـظ  دیـوان  خطـی  نسـخه 
شـیرازی بـا تزئینات خـاص و منحصر 
بـه فـرد از دیگـر آثـاری اسـت که می 
توانـد بـرای عالقـه منـدان بازدیـد از 
ایـن نمایشـگاه جالـب باشـد، ایـن اثر 
1۰۰ سـال پس از درگذشـت این شاعر 

پـرآوازه کتابـت شـده اسـت. 
بـه  روزه  نمایشـگاه همـه  ایـن   
جـز ایـام تعطیـل و از سـاعت 8:3۰ تـا 
1۴:3۰ در محـل مـوزه کتـاب و میراث 
مسـتند سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی 

ایـران باز اسـت.

نمایشگاه آثار کهن ادبی و هنری 
در موزه کتاب و میراث مستند کتابخانه ملی

»دست مشکی ها« 
روایت روزهای پایانی موجودات زنده در زمین

کتاب »دست مشکی ها« تالیف 
تیک تاك های  آلوش«  »شهرناز 
روی  زنده  موجودات  برای  پایانی 
در  که  زمینی  است؛  زمین  کره 
دیگر  انسان ها  زیاده خواهی  کوران 

توان میزبانی ندارد.
نوشتۀ  مشکی ها  دست  کتاب 
شهناز آلوش که به تازگی از سوی 
انشارات سرمدی منتشر شده، یک 
تلنگر است؛ یک هشدار برای سبک 
زندگی انسان مدرن که همه منابع 

و داشته های طبیعت را در یک چرخه بی پایان تجدید شونده می بیند و از 
خراب شدن و از بین رفتن ابدی بسیاری از این منابع ابایی ندارد.

دست مشکی ها تیک تاك های پایانی برای موجودات زنده روی کره 
زمین است؛ انسان ها، حیوانات و گیاهانی که آخرین موجودات روی زمین 
هستند و در این روزهای پایانی تقالی ماندن در خانه شان )زمین( را دارند 

اما این خانه دیگر توان میزبانی ندارد.
در مقدمه این کتاب بر این حقیقت تلخ تاکید شده است که چگونه 
ما انسان ها زمین را که خانه و مامن مان بوده، در طی میلیاردها سال نابود 

کرده ایم و لطمات جبران ناپذیری به آن زده ایم.
برای هزاران سال گیاهان و حیوانات را بردگان خود تصور کرده ایم و 
اگرچه پا به ماه گذاشته ایم اما خانه ای که در آن زندگی کرده و می کنیم 

را به درستی نشناخته و نمی شناسیم.
در بخشی از این کتاب آمده است:

سیاره ای که پروفسور انتخاب کرده بود سال ها از جوانی در مورد آن 
تحقیق کرده بود تا برای زمینیان امکان زندگی کردن داشته باشد.

برای رفتن به سیاره موردنظر پروفسور نیاز به جایگاه پرواز مستقیم 
داشت که باید در جایی مستحکم نزدیک ساختمان هوا و فضا بنا می شد 

که دست مشکی ها آن را »عبور فرشتگان« نامیدند.
این منطقه از بلندی شبیه بال فرشتگان بود از این جهت نامگذاری 
آنها به این دلیل بود. آن ها نیاز به سازنده های ماهر داشتند تا طرحی که 
پروفسور داده بود را اجرا کنند. برای این کار نیاز به اسکیموها و تعدادی از 

دست مشکی های ماهر داشتند )ص. 1۰۴ و 1۰5(.
شهناز آلوش نویسندۀ این کتاب پیشتر در گفت وگو با رسانه و درباره 
محتوای این کتاب با اشاره به رفتار نادرست انسان در طول قرن ها و دهه های 
گذشته نسبت به کره زمین گفته بود: متاسفانه شناخت ما از سیاره ای که در 
آن زندگی می کنیم و گذشته ای که داشته نسبتا کم است. درحالی که خارج 
از این سیاره توانستیم به روی ماه قدم بگذاریم و فضاپیما به سمت مریخ 
بفرستیم، ولی هنوز چیزهای کمی از زمین خود می دانیم و به عنوان مثال 

نتوانستیم به عمیق ترین بخش های اقیانوس ها دست پیدا کنیم.
این واقعا غم انگیز است که ما در خانه ای زندگی می کنیم که با وجود 
صدها سال سکونت، هنوز آن را به درستی نمی شناسیم. پرسش های مهمی 
در این خصوص وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد، اینکه قبل از ما چه 
موجودات یا کسانی در اینجا زندگی می کردند؟ چگونه از امکاناتی که زمین 
بقای خود و  برای  استفاده می کردند و چه طور  قرار می داد  اختیارشان  در 

محل زندگی شان تالش می کردند.
این  به  انسان ها نسبت  اکثر  افزود: حاال چند سالی می شود که  وی 
مسائل دغدغه دارند، اما خیلی دیر به این نتیجه مهم رسیدیم که انسان ها 
نیز جزئی از زنجیره اصلی طبیعت هستند. در طول این سال ها خواندیم و 
شنیدیم و دیدیم که چگونه گونه های مختلف موجودات زنده منقرض شدند، 
اما همزمان ابزارهای مختلفی برای تخریب سریع تر حیات و نزدیک تر کردن 
زمان انقراض خودمان اختراع کردیم. البته به نظرم اگر به گذشته، حال و 
آینده احتمالی مان به درستی نگاه کنیم، شاید هنوز دیر نشده باشد که با 

تغییر رفتار، جلوی فجایع بعدی را بگیریم.
دست مشکی ها تالیف شهناز آلوش با شمارگان هزار نسخه و 152 

صفحه به تازگی از سوی انتشارات سرمدی منتشر شده است.

تماشاخانه سیار کانون
 به مناطق جنوبی کشور می رود

ماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آستانه 
فصل زمستان به مناطق جنوبی کشور سفر می کند.

امور  اداره کل روابط عمومی و  از  به نقل  به گزارش دنیای جوانان 
بین الملل کانون، با توجه به برون رفت از شرایط بحرانی کرونا، سفرهای 
فصل زمستان تماشاخانه های سیار کانون با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی 
و اقلیمی کشورمان، میهمان کودکان و نوجوانان مناطق مختلف و جزایر 

استان هرمزگان می شود.
امکان سفر به جزایر جنوبی و مناطق مختلف استان هرمزگان از روز 
1۴ تا 23 آذر 1۴۰۰ فراهم شده است و برنامه ها و نمایش ها به ترتیب در 
قلعه  ایسین،  )پاالیشگاه(،  بندرعباس  فین،  احمدی،  محله های حاجی آباد، 
قاضی، پل، خمیر، بستک، جناح، بندر لنگه، قشم، الرك، سیریک، میناب 

و ابوموسی برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد.
پخش  شامل  مناطق  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  برنامه های 
قصه گویی  و  تئاتر  اجرای  کانون،  انیمیشن های  و  سینمایی  فیلم های 
مختلف  مناطق  در  برنامه  اجرای  سانس  سه  تا  دو  روزانه  و  می شود 

است. پیش بینی شده 
تماشاخانه های سیار کانون با هدف تحقق عدالت فرهنگی و کاهش 
آسیب های اجتماعی در سراسر کشور به ویژه مناطق کم برخوردار به اجرای 
نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقات  برای  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 

می پردازد.
با برنامه ریزی معاونت تولید کانون پرورش فکری  این تماشاخانه ها 
راهی  هرمزگان،  استان  کانون  اداره کل  همکاری  و  نوجوانان  و  کودکان 

مناطق جنوبی کشور می شوند.
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پروانه رسولی خوشبخت

تخصیص کاغذ به ۱٢٢ ناشر تصویب شد

 بـا انتصـاب اعضـای کمیتـه تخصیـص، توزیـع و نظـارت بـر کاغـذ 
از سـوی معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، اولین 
جلسـه این کمیته تشـکیل شـد و درخواسـت 122ناشـر برای دریافت کاغذ 

بـه تصویب رسـید.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه نقـل از روابـط عمومی خانـه کتاب و 
ادبیـات ایـران، بـا انتصـاب اعضـای کمیته تخصیـص، توزیـع و نظارت بر 
کاغـذ از سـوی معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
اولیـن جلسـه این کمیته شـب گذشـته )دوشـنبه هشـتم آذرمـاه 1۴۰۰( در 
محـل خانـه کتـاب و ادبیـات ایران تشـکیل شـد و درخواسـت 122 ناشـر 
بـرای دریافـت کاغـذ بـه تصویب رسـید. مراحل توزیـع موارد مصـوب نیز 

بـا فوریـت در هفتـه جـاری انجام خواهد شـد.
این کمیته برای رسـیدگی به درخواسـت سـایر ناشـران نیز به صورت 
منظـم و بـا فاصله هـای کوتـاه تشـکیل جلسـه خواهـد داد و درخواسـت ها 
را بـر اسـاس معیارهـای تعیین شـده بررسـی کـرده و فرآینـد تخصیص را 

می دهد. انجـام 
در ابـالغ معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
اهتمـام بـر توزیـع عادالنـه کاغـذ بـه ناشـران فعـال و نظـارت دقیـق بـر 
مصـرف کاغذهـای تخصیـص داده شـده از اهـم وظایـف و ماموریت های 

ایـن کمیته برشـمرده شـده اسـت.
ناشـران متقاضـی باید درخواسـت های خود را صرفا در سـامانه توزیع 
کاغـذ و زینـک کتـاب بـه نشـانی www.paperds.ir ثبت کـرده و از 

همـان طریق پیگیـری کنند.

کتابخانه های سیار 
به روستاها می روند

طــی امضــای تفاهم نامــه همــکاری میــان شــورای فرهنــگ و هنــر 
روســتا و عشــایر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی کشــور، کتابخانه هــای ســیار بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مطالعــه 

بــه روســتاها و مناطــق محــروم می رونــد.
ــل از ســتاد ارتباطــات رســانه ای  ــان ه نق ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
)فهمــا(، تفاهم نامــه همــکاری میــان شــورای فرهنــگ و هنــر روســتا و 
عشــایر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 

کشــور صبــح روز دوشــنبه 8 آذر مــاه بــه امضــا رســید.
ــلمین  ــه حجت االســالم و المس ــم نام ــن تفاه ــای ای ــن امض در آیی
ــایر  ــتا و عش ــر روس ــگ و هن ــورای فرهن ــر ش ــی، دبی ــا ارزان حبیب رض
ــور، دبیــرکل نهــاد  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و علیرضــا مختارپ
ــای  ــر امض ــالوه ب ــتند و ع ــور داش ــور حض ــی کش ــای عموم کتابخانه ه
تفاهــم نامــه مذکــور نســبت بــه افزایــش همکاری هــای مشــترك گفــت 

وگــو و تبــادل نظــر کردنــد.
ــایری و  ــتایی، عش ــق روس ــه ای در مناط ــات کتابخان ــعه خدم توس
محــروم بــا موضــوع هــدف دبیرخانــه روســتا و عشــایر، ترویــج فرهنــگ 
ــدف،  ــق ه ــی در مناط ــت فرهنگ ــعه عدال ــدف توس ــا ه ــی ب کتابخوان
ــای  ــت کتابخانه ه ــا محوری ــی ب ــی آموزش ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج
ــداف امضــای  ــه اه ــه از جمل ــن تفاهم نام ســیار در مناطــق هــدف در ای

ــن تفاهــم اســت. ای
در نخســتین گام اجرایــی ایــن تفاهــم نامــه مقــرر شــد تــا شــورای 
فرهنــگ و هنــر روســتا و عشــایر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هزینه 
ــه  ــدازی دو کتابخان ــور راه ان ــه منظ ــت، ب ــودرو وان ــتگاه خ ــه دو دس تهی
ســیار ویــژه مناطــق روســتایی محــروم در دو اســتان کرمــان و سیســتان 
و بلوچســتان را تقبــل کــرده و در مقابــل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی 
کشــور نیــز در حــوزه آماده ســازی ایــن دو کتابخانــه ســیار ورود کــرده و 
مــواردی نظیــر قفســه بندی، تامیــن کتــاب و همچنیــن کتابــدار را عهــده 
ــده  ــوان رانن ــه عن ــن دو خــودرو ب ــداران ای دار شــود؛ ضمــن اینکــه کتاب

ــد. ــز فعالیــت می کنن ــه  نی ســیار کتابخان
مــدت زمــان تفاهم نامــه مذکــور بــه مــدت پنــج ســال شمســی از 
تاریــخ امضــا اعــالم شــده و در صــورت موفقیــت طــرح هــا و رضایــت 
طرفیــن قابــل تمدیــد اســت، همچنیــن مناطــق هــدف در ایــن تفاهم نامه  

بــا پیشــنهاد طرفیــن انتخــاب خواهــد شــد.

آگهی فقدان سند مالکیت پالك 1681/257 اصلی 
وارده  درخواست  طی  ترجمان  جواد  ورثه  از  احدی  ترجمان  دانیال  آقای 
شماره 19۰39 مورخ 1۴۰۰/9/8 منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید 
دفتر اسناد رسمی شماره 37 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ 
یک باب خانه پالك 1681/257 اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی قابل 
دسترسی  نمی باشد و برابر پرونده ثبتی سند مالکیت شش دانگ پالك مذکور 
ذیل ثبت 73522 دفتر ۴5۰ صفحه 328 صادر و تسلیم گردیده است. لذا  مراتب 
در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند 
مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به ادراه ثبت اسناد 
و امالك شهرستان ایالم ارائه  نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل  خواهد آمد. 
             رستمی – رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم

مفقودی
پنتون  موتورسیکلت  یکدستگاه  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
CDI125  به رنگ مشکی مدل 1385 به شماره پالك 582-1912۴ 
  NG2125N85۰۰198 به شماره موتور 6136825۰ به شماره شاسی
متعلق به آقای محمدعلی فضل طلب فرزند حسین مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کلیه اسناد و مدارك سواری پراید صبا جی 
تی ایکس آی به رنگ مشکی روغنی مدل 1382 به شماره انتظامی 9۴۴ ط ۴5 
ایران ۴6 به شماره موتور۰۰637763 به شماره شاسی S1۴12282181557 متعلق 

به آقای محمدنقی جهاندیده فرزند علی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو 2۰6 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1383 
  1۰FSM8۴577651 به شماره انتظامی 389 ب 7۴-ایران۴6 به شماره موتور
اعتبار  وازدرجه  مفقود  نوری  حسین  به  متعلق   82651165 شاسی  شماره  به 

ساقط می باشد.

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
1۴۰6۰329۰1۴۰۰۰1۴9 مورخه 1۴۰۰/6/2۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مهدیشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی تبیانیان 
به شماره شناسنامه 23۴ و کدملی 53۰9966811 صادره از مهدی شهر فرزند 
حشمت اله در شش دانگ زمین مزروعی به مساحت 25۴۰/33 متر مربع پالك 
2119/52 واقع در بخش ۴ حوزه ثبتی مهدیشهر خریداری از حشمت اله لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 )پانزده( روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

شناسه آگهی : 1222۰57
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه: 1۴۰۰/8/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/9/1۰
حسین فزونی 

رئیس ثبت اسناد و امالك مهدیشهر

آگهی ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   139911۴۴25۰۰1۰۰۰198 کالسه  نده  و پر
شیرولی  آقای   تقاضای  به   1۴۰۰/۰7/1۰ مورخه   1۴۰۰6۰325۰۰1۰۰5833
بارانی بیرانوند فرزند صید ولی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 65 /118مترمربع مجزی  پالك شماره 22 فرعی از ۴1 اصلی واقع 
در بخش2 شهرستان خرم آباد، خروجی از مالکیت مالک اولیه پنجشنبه  زرین 

جوئی الوار  تائید و انشاء گردید.
 مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م الف ۴1559۰935

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خرم آباد

تاریخ انتشار نوبت اول 1۴۰۰/۰8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴۰۰/۰9/1۰
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تصویری دیده نشده از محمدعلی جمال زاده و علی دهباشی
اختصاصی دنیای جوانان

معاشران بفشارید 
پنبه در گوشم

سعید بیابانکی

مگر چه ریخته ای در پیاله هوشم
که عقل و دین شده چون قصه ها فراموشم

تو از مساحت پیراهنم بزرگ تری
ببین نیامده سر رفته ای از آغوشم

چه ریختی سر شب در چراغ الکلی ام 
که نیمه روشنم از دور و نیمه خاموشم

همین خوش است همین حال خواب و بیداری 
همین بس است که نوشیده ام ... نمی نوشم

خدا کند نپرد مستی  ام چو شیشه می 
معاشران بفشارید پنبه در گوشم

شبیه بار امانت که بار سنگینی است 
سر تو بار گرانی است مانده بر دوشم 
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالك ٢75، طبقه پنجم، واحد ۱7
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تکذیب خبر تصادف جواد عزتي در شمال

و  سینما  بازیگر  عزتی،  جواد 
م  ینستاگرا ا صفحه  در  تلویزیون، 
هنگام  در  حادثه  بروز  خبر  خود، 
را  گیالن  جاده های  در  رانندگی اش 
تکذیب کرد. در حالی که روز گذشته 
رئیس  از  نقل  به  رسانه ها،  از  برخی 

جواد  خودروی  تصادف  گیالن،  راه  پلیس 
عزتی را گزارش داده بودند، این بازیگر، در استوری اینستاگرامش، این 

خبر را تکذیب کرد. 
رئیس پلیس راه گیالن، دیشب با اشاره به انحراف خودروی جواد 
عزتی در عمارلوی رودبار، گفته بود با تالش مردم محلی، خودروی این 
بازیگر به جاده اصلی انتقال داده شده و حال او خوب است ولي جواد 
عزتي به سرعت این خبر را در اسنوري اینستاگرام خود تکذیب کرد و 

مشخص نیست که این خبر چطور منتشر شده است!

عکس العمل وزیر ارشاد به یک عکس!

ارشاد اسالمی  وزیر فرهنگ و 
در پی انتشار یادداشتی توسِط پرویز 
فرامرز  وضعیت  مورد  در  پرستویی 
به  پیشکسوت،  یگر  ز با صدیقی، 
صندوق  و  سینمایی  سازمان  رئیس 

پیگیری  و  رسیدگی  دستور  هنر،  اعتباری 
روز  پرستویي  پرویز  داد.  را  موضوع  این 
بازیگر  این  آن  در  که  کرد  منتشر  صدیقي  فرامرز  از  عکسي  گذشته 
پیشکسوت از وضعیت ظاهري و فیزیکي مناسبي برخوردار نبود و این 
عکس به سرعت در فضاي مجازي دست به دست شد و حتي اعتراض 

برخي مخاطبان را در پي داشت. 
حاال وزیر ارشاد ضمن تشکر از پرویز پرستویی بابت اطالع رساني، 
نوشت: به رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر دستور 

رسیدگی داده شد. انشااهلل در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.

ژاله صامتي و یک استثنا در بازیگري

پری  نقش  بازیگر  صامتی  ژاله 
در  درواقع  که  زیرخاکی  سریال  در 
سال هاي اخیر او را فقط در این سریال 
در  روز گذشته  دیده ایم،  تلویزیون  در 
مصاحبه اي گفت: اینکه مردم سریال 

زیرخاکی را دوست دارند و محبوب قلوب 
مردم بوده و زن و مرد با آن همذات پنداری 

می کنند خیلی خوشایند و جذاب است. 
اینکه این سریال در یک دهه خاص روایت می شود سختی هایی 
عمه های شان  و  خاله  مادر،  یاد  را  مخاطب  روزگار  آن  زن های  دارد. 

می اندازد. 
من در پری، مادر، زن دایی و زن عمویم را بازی کردم، با اینکه در آن 
دهه بچه بودم ولي تمام سعي خود را کردم. ضمن اینکه من مدت هاست 

در سریال ها بازی نمی کنم اما بازی در زیرخاکی استثنا بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

بازگشت مهدي فخیم زاده به تلویزیون

مهدی فخیم زاده چهره کهنه کار 
که  تلویزیون  و  سینما  محبوب  و 
از  کم کارتر  را  او  مدتهاست  البته 
از ساخت  و خبري  همیشه مي بینیم 
سال هاي  در  او  جذاب  سریال هاي 
گذشته نبوده، حاال با سریال اپیدمی 

دوران  در  درمان  کادر  تالش  درباره  که 
همه گیری کروناست، پس از 7 سال دوري از تلویزیون در قامت بازیگر 
دوباره به تلویزیون بازمی گردد. فصل اول سریال اپیدمی به کارگردانی 
امیرسجادحسینی و سعید کمانی، از هفته آینده روی آنتن شبکه 3 خواهد 
رفت. این سریال که 3 فصل دارد، در خانه تولیدات جوان صدا و سیما 
تهیه شده و محسن قصابیان، فریبا متخصص، اصغر نقی زاده، کوروش 
سلیمانی، نیلوفر رجایی، مهدی فریضه، آتش تقی پور و مرحوم سیامک 

اطلسی بازیگران این سریال هستند.
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از نیسان آبي تا جوکر...
غالمرضا نیکخواه: تلویزیون باید در ممیزي هایش کمي انعطاف بیشتري داشته باشد

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالك ۱۰8- واحد9 
تلفن: ٢63۰58٢4- فکس: ٢63۰58٢4 صندوق پستی: ۱۱5- ۱9558 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱٢٢75٢۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

آبي  نیسان  سریال  روزها  این 
همچنین  و  هادي  منوچهر  ساخته 
ریالیتي شو جدیدي تحت عنوان جوکر 
از شبکه نمایش خانگي در حال پخش 
غالمرضا  آثار  این  هردوي  در  است. 
نیکخواه به ایفاي نقش پرداخته است. 
در  را  او  اغلب  که  است  هنرمندی  او 
قاب سریال های طنز دیده ایم، در زمینه 

در  کمدی  مقوله  به  حرفه ای  پرداخت 
رسیده  وقتش  است  معتقد  تلویزیون 
و  بدهد  نشان  انعطاف  کمی  تلویزیون 
خودش را تغییر بدهد، نه اینکه روز از 
نو، روزی از نو باشد. درواقع این تفکري 
است که بسیاري از هنرمندان دارند که 
باید تلویزیون تغییر رویه بدهد ولي گویا 
تنها  نه  و  ندارند  شنوا  گوش  مدیران 
در حال  دائما  بلکه  نمي کنند  پیشرفتي 
نیکخواه  غالمرضا  با  هستند!  پسرفت 

چهره پرکار این روزهاي شبکه نمایش 
خانگي همراه شدیم...

در  بیشتر  که  است  مدتي  -شما 
دارید...  فعالیت  خانگی  نمایش  شبکه 
نمایش  شبکه  تولیدان  درباره  نظرتان 
مخاطب  نظرتان  به  چیست؟  خانگي 
است  کرده  خود  جذب  را  تلویزیون 

یا خیر؟

در  کارها  بیشتر  حاضر  حال  *در 
شبکه نمایش خانگی یا همان پلتفرم ها 
وارد یک  تلویزیون  با  و  می شود  تولید 
رقابت شده است. البته ناگفته نماند که 
تا جایی که من اطالع  صداوسیما هم 
دارم مدتی است مشغول ساخت چندین 
سریال طنز شده است. من اخیرا توفیق 
همکاری با تلویزیون را نداشتم و مدتی 
است در شبکه نمایش خانگی مشغول 
کار  آن طرف هم  ولی می دانم  هستم 
نمایش  شبکه  هم  و  می سازند  طنز 
اتفاق  نظرم  به  می سازد.  طنز  خانگی 
خوبی است و انشاءاهلل کم کم تلویزیون 
بتواند دوباره مردم را با کارهای خوبش 
جذب کند چون مدتي است که تلویزیون 
به  و  ندارد  را  خود  همیشگي  مخاطب 
نظرم شبکه نمایش خانگي در سال هاي 
اخیر خصوصا در این دوران کرونا بسیار 

موفق عمل کرده است.

که  هنرمندی  عنوان  به  -شما 
سالهاست در عرصه طنز فعالیت دارید، 
یا  بیشتر می پسندد  را  تلویزیون  مدیوم 

شبکه نمایش خانگی؟
شبکه  محاسن  از  یکی  *مسلما 
آزادی  که  است  این  خانگی  نمایش 
ی  یت ها د و محد و  د  ر ا د بیشتری 
تلویزیون  نظرم  به  ندارد.  را  تلویزیون 
بدهد،  نشان  انعطاف  کمی  باید  هم 
متاسفانه  ولی  بدهد  خود  به  تغییراتی 
و  ها  ر فشا یم  و می ر تر  جلو هرچه 
اتفاق  این  و  بیشتر می شود  سانسورها 
خوبی نیست. به نظرم باید این ذهنیت 
اطراف  محیط  به  و  شود  بازتر  کمی 
کارها  تا  شود  نگاه  بیشتر  جامعه  و 
بتوانند جاذبه الزم را به دست بیاورند. 
سال ها  و  بوده  ما  نه  خا تلویزیون 
دوستش  مسلما  کرده ایم،  کار  برایش 
نسبت  بیشتری  بیننده  قطعا  و  داریم 
ولی  دارد  خانگی  نمایش  شبکه  به 
باید این امتیازات کنارش باشد و کمی 
تا  کند  برخورد  قضایا  با  واقع بینانه تر 
ساختن  نوشتن،  برای  فیلمساز  دست 

خصوص  به  باشد.  بازتر  کردن  کار  و 
کار  در  باید  که  خانم ها  کار  زمینه  در 
ایجاد  بیشتری  عمل  آزادی  کردن 
اخیرا  که  تغییراتی  با  انشاءاهلل  شود. 
رئیس  و  شده  ایجاد  صداوسیما  در 
بهتری  اتفاقات  کرده  تغییر  سازمان 
)پیمان جبلی(  ایشان  امیدواریم  بیفتد. 
جذب  در  که  هدفی  و  سیاست ها  با 
شوند.  موفق  دارند،  مخاطب  جلب  و 
این  تا  تلویزیون  نباید  صورت  هر  به 
اندازه در جذب مخاطب ضغف داشته 
طالیي  روزهاي  به  امیدوارم  و  باشد 

خود بازگردد.

-درباره همکاری  با منوچهر هادی 
در سریال نیسان آبی، که اکنون برای 
تولید  حال  در  خانگی  نمایش  شبکه 
پیش  شما  بفرمایید؟  است،  پخش  و 
منوچهر هادي همکاري  با  این هم  از 

داشته اید...
همکاری  سومین  آبی،  *نیسان 
بنده با آقای هادی است و از همکاری 
در  که  نقشی  راضی هستم.  ایشان  با 
این مجموعه دارم )سرهنگ سازگار(، 
خودم  و  است  قشنگی  بسیار  کاراکتر 
قسمت های  در  حاال  دارم.  دوستش 
در  شد.  خواهد  هم  قشنگ تر  بعدی 
نقدپذیری  آدم  سازگار  سرهنگ  واقع 
دارند  نظری  که  هم  کسانی  و  است 
راحت با او در میان می گذارند و او هم 
دوست دارد و با کمال میل از نقدها و 
پیشنهادات استقبال می کند و به مردم 
نیسان آبی  هرحال  به  می کند.  کمک 
و  است  خوبی  کار  کاستی ها،  همه  با 
کرده اند،  استقبال  آن  از  هم  مردم 
هم  کشور  از  خارج  در  شنیده ام  حتی 
بسیار دیده شده و نظر مثبتی داشتند. 
هم  بهتر  کار  زمان  مرور  به  مسلما 
باید  که  اتفاقاتی  چون  شد،  خواهد 
قطعا  قصه  و  نشده  هنوز شروع  بیفتد 
خوبی  بازیگران  شد.  خواهد  جذاب تر 
به مرور به کار اضافه خواهند شد که 

کار را جذاب تر می کند.

شرایط  خاظر  به  که  -وقفه اي 
مهران غفوریان در کار افتاد، به نظرتان 

تاثیري رو کار داشت؟
خاطر  به  کوتاهی  مدت  *بله 
ید  با که  ن  یا ر غفو ن  ا مهر یط  ا شر
استراحت می کرد، کار متوقف شد که 
شد.  گرفته  سر  از  مجددا  خوشبختانه 
آقاي هادي و  این مدت  در  نظرم  به 
تا  داشتند  وقت  بیشتر  هم  تولید  تیم 
در بهبود شرایط کار اقدامات الزم را 

دهند. انجام 

-راستي چرا مانند گذشته با مهران 
مدیری کار نمی کنید؟

*مشکلی با آقای مدیری نداریم، 

نیاز  احساس  کارگردان  که  موقع  هر 
کند و الزم بداند کارش نیاز به شخص 
می گیرد  تماس  حتما  رد،  دا خاصی 
االن  به  تا  می کند  کار  به  دعوت  و 
پیشنهادی از سوی ایشان نداشتم اما 
الزم  حتما  نداریم.  باهم  هم  مشکلی 
فعال  باشیم.  داشته  همکاری  نبوده 
ری  همکا نگی  خا نمایش  شبکه  با 
مشغول  هم  حاضر  حال  در  می کنم. 
این  برای  طنز  سریال  یک  در  بازی 
در  که  نجا  آ ز  ا ولی  هستم  شبکه 
توضیح  اجازه  شده،  قید  قراردادمان 
گروه  خود  که  زمانی  تا  ندارم  بیشتر 
در  بگویم  می توانم  فقط  بدهند.  خبر 
این مجموعه در کنار رضا عطاران کار 

حتما  بگذرد  کمی  انشاءاهلل  می کنیم، 
می دهند. را  خبرهایش 

درباره  کمي  آخر...  سوال  -براي 
ریالیتي شو جوکر برایمان بگویید؟

ر  کا یک  کار  ین  ا نظرم  *به 
درجه یک و جذاب است که از نمونه هاي 
در  تاکنون  و  شده  اقتیاس  آن  خارجي 
چهره هاي  حضور  است.  نبوده  ایران 
آن  در  هم  دوست داشتني  و  مطرح 
باعث شده تا در همین یک قسمتي که 
بزند.  را  بیننده  کار پخش شده، رکورد 
کار بسیار جذاب و مفرحي است و قطعا 
شبکه  برنامه هاي  موفق ترین  از  یکي 

خانگي خواهد شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
6679۱٢65-66

حضور  شاهد  همواره  اخیر  سال هاي  در 
عرصه هاي  در  دیگر  عرصه  یک  از  هنرمندان 
جدید بوده ایم، مثال بازیگران به سمت خوانندگي 
در  و  بازیگري  سمت  به  نندگان  خوا و  رفته 
و...  مجري گري  سمت  به  بازیگران  حال  عین 
بد  هم  چندان  اول  نگاه  در  شاید  موضوع  این 
در  کافي  قابلیت  هنرمند  آن  وقتي  ولي  نباشد 
تنها  نه  باشد،  نداشته  را  جدید  هنري  زمینه 
براي  بلکه  نمي کند،  کمک  مخاطب  جذب  به 
هم  آزاردهنده  موضوع  یک  به  تبدیل  مخاطب 
حضور  شاهد  اخیر  سال  یکي دو  در  شد.  خواهد 
بوده ایم  بازیگري  عرصه  در  خوانندگان  برخي 
آنها  سریال هاي  یا  فیلم ها  روزها  این  اتفاقا  که 
در حال پخش است. مثال آرش اي پي در فیلم 
در  زانیار  و  سیروان  تجدیدنظر،  حکم  سینمایي 
گروه  از  مقاره  امیر  و همینطور  سریال حرفه اي 
ماکان بند در سریال جزیره که به جرات مي توان 
گفت نه تنها موفقیتي براي آنها و اثر تولیدشده 
خوانندگان  این  ضعیف  بازي  بلکه  نشده  ایجاد 
در قالب یک بازیگر، به یک ضدتبلیغ براي این 
ما  که  حالیست  در  این  است.  شده  تبدیل  آثار 
که  داریم  را  بزرگي  و  توانا  مستعد،  بازیگران 
سالهاست در عرصه سینما و تئاتر فعالیت دارند و 
حتي جوان هایي که این روزها بیکار هستند و چرا 
باید از خوانندگان به حاي بازیگران استفاده شود، 
آن هم خوانندگاني که توانایي الزم را ندارند!؟

محبوب  و  شاخص  بازیگر  تهامی،  کوروش 
سینما، تلویزیون و تئاتر یکي از هنرمنداني است 
که به این وضعیت گالیه دارد و معتفد است که 
سینما بی قانون شده است! او مي گوید: به نظرم 
حال که برخی تهیه کنندگان و کارگردانان دست 
بازیگری  انتخاب برخی خوانندگان در عرصه  به 

می زنند، بهتر است پیش از شروع فیلمبرداری یک 
دوره پیش تولید آموزشی با آنها داشته باشند تا آنها 

برای جلوی دوربین رفتن آماده باشند.
کوروش تهامی پیرامون آخرین فعالیت های 
حاضر  حال  در  گفت:  بازیگری  عرصه  در  خود 
چندین پیبشنهاد از سینما و شبکه نمایش خانگی 
دارم، فعال فیلمنامه و پیشنهادات را بررسی می کنم 
تا بتوانم در نهایت انتخاب خوبی داشته باشم. اما 
اثر خاص راهی شبکه  با یک  به احتمال فراوان 

نمایش خانگی خواهم شد.
چهلمین  در  حضورش  احتمال  درباره  وی 
ادامه  در  باید  کرد:  اضافه  فجر  فیلم  جشنواره 
اثری  در  زمان  آن  تا  آیا  ببینم  تا  بمانم  منتظر 
حضور خواهم داشت یا خیر؟ اما در حال حاضر 3 
فیلم اکران نشده دارم که ممکن است هر کدام از 
آنها پیش از اکران قصد حضور در جشنواره فیلم 
فجر را داشته باشند. اگر صاحبان آثار این تصمیم 
را بگیرند احتمال حضورم در جشنواره فیلم فجر 

امسال زیاد خواهد بود.
درباره  پرکار  و  دوست داشتني  بازیگر  این 
امر  واقعیت  کرد:  اظهار  سینما  فعلی  وضعیت 
هنوز سینما به دوران عادی خود بازنگشته و این 
برای  مردم  هنوز  زیرا  است،  طبیعی  هم  اتفاق 
حضور در سینماها اعتماد کامل ندارند و ترس از 
آنها است. خوشبختانه  با  بیماری کرونا همچنان 
روند واکسیناسیون به خوبی پیش رفت اما هنوز 
در  می کنند.  مقاومت  آن  تزریق  برابر  در  برخی 
تزریق  با  که  ماست  همه  وظیفه  حاضر  حال 
واکسن کمک کنیم تا کشور به حالت عادی خود 
اشتباه  واکسن  تزریق  برابر  در  مقاومت  بازگردد. 
است و این روند عادی سازی مخصوصا در سینماها 

را با تعویق روبرو خواهد کرد.

ز  ا دیگري  بخش  ر  د مي  تها کوروش 
شبکه  در  حضورش  اشاره  با  خود  صحبت هاي 
در  خوانندگان  بازی  به  نسبت  خانگی  نمایش 
اکثریت آثار این عرصه ادامه داد: واقعیت اینکه 
باشم زیرا ممکن  اشاره خاصی داشته  نمی توانم 
با  اما شخصا  دوستان شود  کدورت  باعث  است 
انتخاب هایی  این موضوع روبرو هستم که گاها 
دفاع  قابل  وجه  هیچ  به  که  می گیرد  صورت 
و  است  شده  بی قانون  سینما  متاسفانه  نیست. 
برای حضور افراد در بازیگری هیچ روند درستی 
می تواند  هرکسی  صورت  این  به  ندارد،  وجود 
هنر  به  نسبت  آگاهی  و  تخصصی  هیچ  بدون 
ابتدا  در  شاید  شود.  عرصه  این  وارد  بازیگری 
سودآور  رشته ها  دیگر  چهره های  برخی  حضور 
را  مخاطبان  طوالنی مدت  در  مطمئنا  اما  باشد 

دلزده و بی اعتماد می کند.
کوروش تهامی باورپذیری را امری مهم در 
بازیگری دانست و اضافه کرد: به عنوان مثال یک 
بازیگر به راحتی نقشش را برای مخاطب باورپذیر 
می کند اما شاید یک خواننده بدون داشتن تجربه 
یک  نتواند  عنوان  هیچ  به  علمی  آموخته  یا  و 
نقش را ملموس و قابل باور بازی کند. این اتفاق 
برای مخاطب پس زدگی ایجاد کرده و در آینده 
تعداد مخاطبان سینما و شبکه نمایش خانگی را 
کاهش می دهد. ما در همین مورد نمونه ای مثل 
از عرصه فوتبال  را داشتیم که  پژمان جمشیدی 
وارد بازیگری شد اما خود من مشاهده کردم که 
چقدر برای این حضور تالش کرد، وی تمرینات 
کرد.  آغاز  تئاتر  از  را  خود  کار  و  داشت  بسیاری 
عرصه  در  خوانندگان  حضور  با  مشکلی  شخصا 
باید  حضور  این  نظرم  به  اما  ندارم  بازیگری 

فکرشده و با آمادگی باشد.

عدم  لیل  د شتني  ا دوست د یگر  ز با ین  ا
خانگی  نمایش  شبکه  اخیر  آثار  در  حضورش 
از  هم  من  طبیعتا  کرد:  توصیف  چنین  این  را 
برخی آثار سریالی پیشنهاد بازی داشتم اما وقتی 
چیزی  یک  نظرم  به  دیدم  را  بازیگران  فهرست 
را  خود  انرژی  تمام  من  اگر  یعنی  نمی آید،  جور 
ارائه  خوبی  بازی  سمت  یک  اگر  بازهم  بگذارم 
نشود آن اثر قابل دفاع نخواهد بود و در نهایت 
من  شخص  می شود.  محسوب  شکست  یک 
بازی کنم که  اثری  این است که در  بر  انتخابم 
تمامی عوامل آن با دقت و درست انتخاب شده 
باشند. وقتی ما شغلی و سمتی به عنوان انتخاب 
بازیگر داریم این شغل باید به درستی کارش را 
انجام دهد. ما با این روند در آینده دچار مشکالت 
فراوانی در عرصه سینما خواهیم شد. مشکالتی 
که شاید امروز بتوان آنها را پیش بینی و حل کرد 
اما در صورتی که مخاطب تغییر ذائقه بدهد دیگر 
به وی  پرمحتوا  و  آثار خوب  به سختی می توان 
به تماشای چند چهره  ارائه کرد، زیرا وی دیگر 
عادت کرده و دیگر حوصله شنیدن و دیدن درام 

و داستان خوب را ندارد.
با  صحبت هایش  پایان  در  تهامی  کوروش 
به وظیفه کارگردان و تهیه کننده در یک  اشاره 
برخی  نظر من حال که  به  اثر خاطرنشان کرد: 
انتخاب  به  دست  کارگردانان  و  تهیه کنندگان 
می زنند،  بازیگری  عرصه  در  خوانندگان  برخی 
بهتر است پیش از شروع فیلمبرداری یک دوره 
آنها  تا  باشند  داشته  آنها  با  آموزشی  پیش تولید 
با  باشند، شاید  آماده  رفتن  دوربین  برای جلوی 
بتوانیم  و  باشیم  حداقل ها  شاهد  ما  روش  این 
حضور هر نوع چهره غیربازیگری در این عرصه 

را درك کنیم.

ورود خوانندگان به عرصه بازیگري...

کورش تهامي: سینما بي قانون شده است!


