
کارشناس اتاق بازرگانی ایران:

 بسیاری از آسیب های کم آبی جبران پذیر نیستند

مرتضی طالیی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران 
در پاسخ به سوالی درباره انتصاب همسر یکی از اعضای 
شورای شهر تهران به مدیرکلی ماده ۱۰۰ شهرداری تهران 
که با نارضایتی گسترده ای از جمله از سوی اعضای شورا همراه بود و منجر 
به مطرح شدن ارائه طرح تعارض منافع شد، اظهار کرد: هیچ اظهار نظری 
نسبت به انتصابات شهرداری ندارم، اما درباره کلیات توضیح می دهم. این 

یک روال جاری و ساری است و از قبل نیز بوده است. تیم های همراه 
مدیران، کارگزاران، وزرا و مسئوالن گوناگون کشور در تیم مدیریتی خود 
از همفکر و هم جناح گرفته تا همشهری و هم طایفه و فامیل ها و بستگان 
را منصوب می کنند و این امر رایجی بوده است که از گذشته رخ می داد 

و االن هم هست و اتفاق جدیدی رقم نخورده است. 
صفحه 2

یک کارشناس انرژی:

قرارداد سواپ گازی هزینه تحریم را
 برای تحریم کنندگان باال خواهد برد

پایدارسازی فرایند تولید توسط فوالد مباركه
سعید عابدی، مدیر خرید و حمل مواد 
اولیه شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: وجود 
باشد،  تسهیلگر  می تواند  برخی دالالن 
اما گروه دیگری از آن ها عامل افزایش قیمت یا 
مشکالت دیگر در حوزه تأمین می شوند. به همین 
دلیل فوالد مبارکه به منظور حذف دالالنی که باعث 
ایجاد مشکالت می شوند، در تالش است تا مستقیما 
برای خرید مواد اولیه با خود تولیدکنندگان در ارتباط 
باشد و استعالم های الزم را نیز مستقیما از این بخش 
دریافت کند. به عالوه اگر قرار است کسی نمایندگی 
آن شرکت ها را داشته باشد، فروشنده اصلی باید آن 

نمایندگی را معرفی کند.
صفحه 4

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

بیش از ۹۱ درصد اهداف 
و برنامه های شرکت گاز ایالم تحقق یافته است

4
برنامه ساخت آپارتمان های ۶۰ متری در نهضت ملی مسکن

صفحه 3

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1896- پنجشنبه 11  آذر  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیمان جبلی: مستند 

می تواند نگاهي 
دقیق و مطالبه گر 

داشته باشد

6ورزش
فراز فاطمی: نتیجه 

شهرآورد مساوی 
خواهد شد!

هنگ 7فر

تلویزیونی مستند، شب  پنجمین جشنواره  اختتامیه  مراسم 
همایش های  سالن  در  ملی  رسانه  مدیران  با حضور  گذشته 
صدا و سیما برگزار شد. در ابتدای این مراسم، محسن یزدی، 
با  تلویزیون  امروز  و گفت:  مدیر شبکه مستند صحبت کرد 
فاصله بسیار در بین مراکز  تولید و پخش که در حوزه مستند 

کار می کنند، اول است.

شنبه هفته آینده دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقالل در 
نود و هفتمین داربی پایتخت و در چارچوب هفته هشتم بیست 
و یکمین دوره لیگ برتر به مصاف هم می روند. در این بین 
برخی بازیکنان مانند فراز فاطمی تجربه پوشیدن پیراهن دو 

تیم و بازی در داربی را دارند.

 نویسنده کودک و نوجوان گفت: باید سیاست های فرهنگی 
تغییر کند تا کتاب در دسترس بچه ها قرار بگیرد، خانواده ها 
تا  بخواند  کتاب  نوع  یک  فقط  نباید  بچه  بیاموزند  باید  هم 

دیدگاهش وسیع تر بشود.

دسترسی عمومی 
كودكان به كتاب 

با تغییر سیاست های 
فرهنگی ممکن است

اصل منافع ملت و نظام را فراموش كردیم فروش نفت ایران نسبت 
به پارسال افزایش خیره کننده ای داشته است

وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشست مشترک مجلس و دولت گفت: 
مقدار فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیره کننده ای داشته است.

جواد اوجی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز مجلس 
اظهار کرد: وزارت نفت گزارشی از فروش نفت،  گاز صادراتی و محصوالت پتروشیمی در یکصد 
روز اخیر داشته که طبق آمار مقدار فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیره کننده ای داشته است.
صفحه 3

حمایت  با  خارجی  تجارت  و  گمرک  دانشکده 
تهران  دانشگاه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 

راه اندازی می شود.
دکتر مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، با دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد و 
خواستار راه اندازی دانشکده گمرک در دانشگاه تهران و تربیت نیروی 
انسانی متخصص در رشته های خاص مورد نیاز گمرک و ساماندهی 

پژوهش های مرتبط در این حوزه شد.
دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در این دیدار 
اظهار کرد:  برگزار شد،  دانشگاه تهران  که در محل سالن شورای 
مرکز فناوری های دیجیتالی و مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت 
دانش دانشگاه تهران می تواند دوره های کوتاه مدت و دوره مجازی 

مورد نیاز گمرک را برنامه ریزی کند.
صفحه 2

تاسیس دانشکده گمرک و تجارت خارجی در دانشگاه تهران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 تجدید مناقصات 

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 

آدرس: ارومیه – خیابان والفجر 2 – نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان 
غربی 

تضمین برآورد اولیه شماره مناقصه نام پروژه ردیف 

۱
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی به همراه 
مرمت و بهسازی ابنیه پاسگاههای ثابت و سیار پلیس 

راه سطح استان 
359/373/764/852468/688/229-م-۰۰

- پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می توانند در این 
مناقصه شرکت نمایند. 

۱- تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ ۱4۰۰/۰9/۱۱ تا تاریخ ۱4۰۰/۰9/۱7 می باشد. 
 )www.setadiran.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس(

2- مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰9/28
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز دوشنبه ساعت ۰9:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰9/29

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
شناسه آگهی :۱23445۱

آگهی تجدید مناقصه 
شماره 1400/07

شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( در نظر دارد یک دستگاه 
ای  مرحله  یک  مناقصه  طریق  از  را   HUAWEI ME60-X8 بیرس 

خریداری نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی 

مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰9/27

 WWW.chb.tci.ir و WWW.TCI.IR :آدرس سایت
شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختیاری( 

صفحه 3

عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
تهـران گفـت: آیـا بـه نفع یک کشـور 
اسـت کـه هر مدیـری در هرکجـا قرار 
گرفـت همه افراد گذشـته را حذف کند 

و گـروه دیگـری را روی کار بیاورد؟
دوره  عضـو  طالیـی  مرتضـی 
چهـارم شـورای شـهر تهران در پاسـخ 
بـه سـوالی درباره انتصاب همسـر یکی 
از اعضـای شـورای شـهر تهـران بـه 
مدیرکلـی ماده ۱۰۰ شـهرداری تهران 
کـه بـا نارضایتـی گسـترده ای از جمله 
از سـوی اعضـای شـورا همـراه بـود و 
منجـر بـه مطـرح شـدن ارائـه طـرح 
تعـارض منافـع شـد، اظهار کـرد: هیچ 
انتصابـات  بـه  نسـبت  نظـری  اظهـار 
شـهرداری نـدارم، امـا دربـاره کلیـات 
روال  یـک  ایـن  می دهـم.  توضیـح 
جـاری و سـاری اسـت و از قبـل نیـز 
بـوده اسـت. تیم هـای همـراه مدیران، 
کارگـزاران، وزرا و مسـئوالن گوناگون 
کشـور در تیم مدیریتـی خود از همفکر 
و هـم جنـاح گرفتـه تـا همشـهری و 
هـم طایفـه و فامیل هـا و بسـتگان را 
منصـوب می کننـد و ایـن امـر رایجـی 
بوده اسـت کـه از گذشـته رخ می داد و 
االن هـم هسـت و اتفـاق جدیدی رقم 

اسـت.  نخورده 
و  قبلـی  داد: شـهردار  ادامـه  او 
و  بودنـد  اینگونـه  نیـز  او  از  قبل تـر 
اینگونـه  هـم  دسـتگاه ها  دیگـر  در 
بـوده اسـت. بنابرایـن قبـل از اینکـه 
بـه  انتصابـات  بـه  نسـبت  بخواهیـم 
نکتـه خـاص اشـاره کنیـم نفـس این 
نـوع اقدامـات را بایـد مـورد ارزیابـی 

قـرار دهیـم. 
طالیـی با تاکید بـر تعیین تدقیق 
تعـارض منافـع گغت: چیـزی که الزم 
اسـت ایـن اسـت کـه تعـارض منافـع 

تعییـن و تعریف شـود و مفـاد آن دقیقا 
مشـخص شـود تا ایـن حواشـی وجود 
نداشـته باشـد. االن موضـوع تعـارض 
منافع در سـطوح مختلف کشـور روشن 
و مشـخص نیسـت و این حواشی را نیز 

به همـراه دارد. 
عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
تهـران اضافـه کـرد: اگـر بخواهیـم به 
صورت ریشـه ای مسـاله را حـل کنیم، 
طـرح تعـارض منافـع بایـد در مجلس 
بـه سـرانجام برسـد و تعییـن تکلیـف 
مختلـف  سـطوح  همـه ی  در  و  شـود 

شـود.  اجرائی 
هیـم  می خوا گـر  ا  : فـزود ا و  ا
نشـود،  کارگرفتـه  بـه  بازنشسـته ای 
قانـون را همـه اجـرا کنیم، چرا اسـتثنا 
و تبصـره بـرای آن بگذاریـم؟ اگر قرار 
اسـت بسـتگان در جاهایـی کـه قـرار 
دارنـد، بـه کار گرفته نشـوند این قانون 

اجـرا شـود.
طالیـی بـه انتصابات بسـتگان و 

نزدیـکان مقامات در دیگـر حوزه های 
کاری نیـز اشـاره کـرد و گفـت: برای 
مثـال مسـئولی اطرافیـان خـود را در 
حـوزه کاری خـود نیـاورده اسـت، امـا 
دامـاد و پسـر و دختـر و خواهر و برادر 
و بـرادرزاده را در دیگـر دسـتگاه های 
بـازی،  پارتـی  و  رابطـه  بـا  اجرائـی 
گذاشـته  سـرکار  سـفارش  و  توصیـه 
اصـل  در  فرقـی  نیـز  ایـن  و  اسـت 

نـدارد.  ماجرا 
او تاکیـد کـرد: قانـون تعـارض 
منافـع ناظـر بـر همین اسـت کـه آیا 
نیـرو  جـذب  روش  نـوع  ایـن  واقعـا 
جـذب  چـرا  اسـت؟  دسـتگاه ها  در 
نیـرو سـر و سـامان مشـخصی نـدارد 
کـه کسـی بـا توصیـه و سـفارش بـه 

برسـد؟  جایـگاه 
عضو اسـبق شورای شـهر تهران 
گفـت: از طرفـی نـگاه کنیـد وزیـر کار 
گفتـه اسـت ۱5۰ هـزار فرصت شـغلی 
ایجاد شـده است. سـوال من این است 

کـه اوال فرصـت شـغلی را بـا اشـتغال 
تعریـف کردیـد و آیـا فرصـت شـغلی 
اشـتغال  اگـر  اسـت؟  اشـتغال  همـان 
اسـت آیـا پاک کردن ماشـین اشـتغال 
اسـت یـا شـغل هایی کـه در شـان و 
تخصـص و دانـش جوانـان متخصص 
تعـداد  چـه  شـهر  سـطح  در  نیسـت؟ 
جـوان تحصیلکـرده بیـکار داریـم کـه 
راننـده اسـنپ هسـتند. چه بـازار کاری 
ایجاد شـده اسـت کـه اثـرات آن دیده 

نمی شـود؟ 
اظهـار  کـرد:  تاکیـد  طالیـی 
نظرهـای بـدون انـدازه گیـری منجـر 
می شـود.  مـردم  اعتمـاد  سـلب  بـه 
وی افـزود: رویکـرد من سیاسـی 
نیسـت، بلکـه می خواهـم عارضه یابـی 
در  مـا  شـود.  مشـکل یابی  و  شـود 
کشـور مشـکل داریـم. رسـانه ها بایـد 
مشـکل یابی کنـد و بـا اعـداد و ارقـام 
ریشـه یابی کننـد و بـرای مثـال ایـن 
نـوع انتصابـات را بـا نـگاه منافـع ملی 
بررسـی کنـد. آیـا بـه نفـع یک کشـور 
اسـت کـه هر مدیـری در هرکجـا قرار 
گرفـت همه افراد گذشـته را حذف کند 
و گـروه دیگـری را روی کار بیاورد؟ آیا 
ایـن مصلحـت و منافع ملـی و عمومی 
اسـت کـه هـر مدیـر دولتـی کـه روی 
کار آمـد همـه ی گذشـته را زیر سـوال 
ببـرد و بـرای اثبـات خود نفـی دیگران 

دنبـال کند؟  را 
عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
تهـران گفـت: باید به صورت ریشـه ای 
این مسـاله را بررسـی کرد و  ای کاش 
به اسـتیضاح می کشـاندیم همه کسانی 
را کـه در هـر دوره ای بـا ایـن شـیوه  
کشـور را بـه اینجـا رسـاندند. مـا دچار 
روزمرگـی شـدیم و اصـل منافـع ملت 

و نظـام را فرامـوش کردیم.

عضو دوره چهارم شورای شهر تهران:

اصل منافع ملت و نظام را فراموش کردیم

انهدام باند جعل تست کرونا در قم 
اماکن  بر  اداره نظارت  با تالش ماموران  استان قم گفت:  انتظامی  فرمانده 
و  شناسایی  قم  در  کرونا  تست  جعل  باند  اعضای  استان،  عمومی  امنیت  پلیس 

دستگیر شدند.
پلیس، سردار سید محمود  پایگاه اطالع رسانی  از  به گزارش دنیای جوانان 
میرفیضی در گفت و گویی افزود: با بررسی های صورت گرفته توسط ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی مشخص شد متهمان برای عده ای اقدام به جعل آزمایش 

کرونا کرده اند که بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی گفت: در ادامه و با تالش های صورت گرفته هشت تَن از اعضای این باند 
شناسایی و دستگیر شدند و طی تحقیق های صورت گرفته به جرم خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه 9 واحد خدمات مسافرتی و اقامتی 
نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  است  شده  داده  پلمب  اخطار  نیز  واحد   2 به  و  پلمب 
مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  انجام  برای  شده  تشکیل  پرونده  همراه  به  متهمان 

قضایی استان شدند.

وزیـر آمـوزش و پـرورش، تعامل 
مجلـس و دولـت را موجب هـم افزایی 
مـورد انتظار قوای کشـور دانسـت و در 
نخسـتین اظهـار نظـر دربـاره »الیحه 
رتبه بنـدی معلمان«، گفـت: به محض 
را  الیحـه  ایـن  اجـرا،  بـرای  ابـالغ 

عملیاتـی می کنیـم.
نشسـت  دربـاره  نـوری  یوسـف 
بـه  کـه  دولـت  و  مجلـس  مشـترک 

مناسـبت روز مجلـس در صحن برگزار 
سـالروز  گرامیداشـت  ضمـن  شـد، 
شـهادت شـهید مـدرس و روز مجلس، 
عنـوان کـرد: حتمًا چنین جلسـاتی، هم  
افزایـی کـه مـا انتظـار داریـم را در پی 

خواهـد داشـت.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تصریح 
و  مجلـس  بیـن  امـروز  جلسـه  کـرد: 
دولـت نشسـت مشـترک بسـیار خوبی 

بـود و امیدواریـم بـا تـداوم ایـن تعامل 
بـه اهـداف ترسـیم شـده کـه هـدف 
نخسـت دسـت یابـی بـه اهداف سـند 
چشـم انـداز توسـعه و ذیـل آن اهداف 
برنامه های توسـعه اسـت، دست یابیم.

کـرد:  امیـدواری  اظهـار  وی 
دولـت  و  مجلـس  بیـن  همگرایـی 
بیـش از پیـش شـود و صمیمیـت بین 
مسـئوالن بـرای حل مشـکالت مردم 

یابـد. افزایـش 
خانـه  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ملـت، وزیـر آمـوزش و پـرورش درباره 
اجـرای الیحـه رتبه بنـدی معلمان که 
مطالبـه اصلـی جامعـه فرهنگیـان در 
ایـن روزهـا اسـت، گفـت: ایـن الیحه 
نیـز در دسـتور کار مجلـس قـرار دارد 
و بـه محـض ابـالغ بـرای اجـرا، آن را 

عملیاتـی خواهیـم کـرد.

وزیر آموزش و پرورش:

»رتبه بندی معلمان« به محض ابالغ، اجرایی می شود

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: تیم مذاکره 
کننده با داشتن روحیه انقالبی و با راهبرد 
مشخص وارد مذاکرات وین شده است 
و مجلس هم از این تیم حمایت می کند.

به  اشاره  با   » عزیزی  »ابراهیم 
مذاکرات وین برای رفع تحریم های ایران 
گفت: دستگاه دیپلماسی در مذاکرات بر 
در  و  می کند  عمل  ملی  منافع  اساس 
مذاکرات راهبردهای مشخص و تیم قوی 

وارد میدان مذاکره شده است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، تبلیغات رسانه ای غربی ها درباره 

را  مذاکرات  این  در  ایران  نبودن  جدی 
آمریکایی ها  گفت:  و  خواند  بی اساس 
آنچه را که شایسته خود است به دیگران 
و  زیاده خواهی  اتفاقا  می کنند،  منتسب 
بدعهدی آمریکاییها از جمله موضوعات 
مذاکرات  بر  که  است  نگرانی هایی  و 
خدشه وارد می کند.نماینده مردم شیراز و 
زرقان اضافه کرد: اروپایی ها بالید مواظب 
زیاده خواهی و سلطه گری آمریکا باشند و 
استقالل خود را در مذاکرات حفظ کنند و 
در این صورت می توان به آینده مذاکرات 

امیدوار بود.
نمایندگان  اینکه  بیان  با  عزیزی 

مجلس حامی تیم مذاکره کننده هستند، 
منجر  که  اقدامی  هر  از  مجلس  گفت: 
حمایت  شود،  مردم  مشکالت  حل  به 

می کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی 
با  کشورمان  کننده  مذاکره  تیم  افزود: 
داشتن روحیه انقالبی و با هدف پاسداشت 
از عزت ملی در وین وارد صحنه شده 
مذاکرات  این  نتیجه  طبیعتا  و  است 

می تواند متفاوت از گذشته باشد.
دیپلماسی  اینکه  بیان  با  عزیزی 
انفعالی را قبول نداریم، گفت: ما از هر 
راهبردها،  اصول  پایه  بر  که  مذاکره ای 

و  ملی  اقتدار  ملی،  منافع  ملی،  عزت 
و  می کنیم  حمایت  باشد،  قدرت  تولید 
دیپلماسی انقالبی مورد توجه و حمایت 

نمایندگان است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری 
اسالمی کشوری نیست که با عربده و 
لفاظی جا بزند و آمریکایی ها هم به این 
را  ایران  نتیجه رسیده اند و چون دست 
پردیدند و از قدرت و نفوذ کشورمان در 
حوزه منطقه و بین الملل باخبر هستند، 
به ادبیات تهدید روی آورده اند که این 

تهدیدها محلی از اعراب ندارد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مذاکره کنندگان ایرانی با راهبرد مشخص وارد مذاکرات شده اند
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گرو  در  فعلی  شرایط  از  عبور  مجلس:  نماینده 
همگرایی قوا است

از  عبور  گفت:  مجلس  شوراهای  و  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
شرایط امروز فقط در گروی همگرایی قواست و جلسه امروز قوای مجریه و 

مقننه اقدام بسیار مبارکی بود.
نطق  در  و  مجلس  چهارشنبه  روز  علنی  نشست  در  نجابت  روح اهلل 
میان دستور خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس، گفت: بی تردید 
اما سوال  اقدام پسندیده ای است  گرامیداشت سالگرد شهید آیت اهلل مدرس 
مهمی که در چنین روزی باید به آن پاسخ دهیم، این است که رفتار، کردار 
و منش ما در کسوت نمایندگی مجلس تا چه میزان به شهید آیت اهلل مدرس 

شباهت داشته و دارد.
شورای  مجلس  شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
اقدامات شهید مدرس داشته ایم.  با تفکر و  ارتباطی  ادامه داد: چه  اسالمی، 
مدرس می گوید سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست و این 

یعنی سیاستش برپایه دیانتش بود.
با  دیدار  در   9۰ سال  در  اسالمی  انقالب  رهبر  داد:  ادامه  نجابت 
نمایندگان مجلس فرمودند مجلس مهم است،  باید آبروی و چهره اش را 
حفظ کرد، این خودنظارتی الزم دارد. اگر این خود نظارتی نباشد اشکال 
به وجود می آید. همچنین در آغاز به کار همین مجلس فرمودند که این 

انقالبی است. مجلس،  
وی اضافه کرد: به نظر من، فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی به این 
معنی بود که مجلس مستعد آن است که انقالبی شود و انقالبی باشد به عبارتی 
فرمایش ایشان نه اخباری بلکه انشایی بود یعنی انقالبی بشوید و انقالبی عمل 
کنید. ماده و استعداد مجلس برای انقالبی بودن مهیاست، شرط انقالبی بودن 

و انقالبی ماندن آن است که خودمان را از آسیب ها دور نگاه داریم.
رهبری،  تعبیر  به  شد:  یادآور  یازدهم،  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
مجلس می تواند در جایگاه خود بنشیند به شرطی که نمایندگان بخواهند و 
راه آن اجتناب از آسیب ها است از جمله همکاری ما با یکدیگر اگر نباشد آسیب 
می بینیم. رهبری فرمودند مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در 
احراز این یا آن جایگاه، موضع گیری های انقالبی در حوادث مهم جهانی و 
داخلی، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی در نطق ها، تعامل برادرانه با 
قوای مجریه و قضاییه، رهبری مکرر در بهره گیری از ابزارهای مجلس تذکر 
این  به  با توجه  دادند. هم دیوان محاسبات هم مرکز پژوهش های مجلس 
موارد و نکاتی دیگری که خود بهتر می دانیم کاله خود را قاضی کنیم که آیا 

شباهتی به شهید مدرس داریم یا خیر.
نجابت افزود: موضوع مهم دیگری که این روزها الزمه توجه ما نمایندگان 
است، نظارت بر رفتار دولت است. مطالبه تحقق وعده هایی که وزرا ۱۰۰ روز 
پیش در همین صحن اعالم کردند، چه کسی مطالبه می کند؟ سیر زمان را 
چه کسی به آنها یادآوری می کند. اگر بخواهم از این منظر آسیب شناسی کنم 
در یک سال و نیم گذشته ما به دو دلیل چندان موفق نبودیم، اول غفلت از 
نظارت کالن در قیاس با نظارت در حوزه های محلی و منطقه ای و دوم نبود 
کنشگر جمعی موثر در حوزه های نظارتی که باید در مدت پیش رو این دو 

آسیب را برطرف کنیم.
البته کنار این موارد و این نظارت دقیق، همدلی و و  وی تاکید کرد: 
همگرایی بین قوا نباید فراموش شود. عبور از شرایط امروز فقط در گروی 
همگرایی قواست، جلسه امروز اقدام بسیار مبارکی میان قوه مجریه و قوه 

مقننه بود.
و شوراهای مجلس شورای  داخلی کشور  امور  سخنگوی کمیسیون 
که  شرایطی  با  دهیم.  هم  دست  به  دست  باید  ما  همه  افزود:  اسالمی، 
دلیل  که  کنیم  ثابت  دهیم  هم  دست  به  دست  داریم  کشور  در  امروز 
برای  این  و  است  نامطلوب  شرایط  دلیل  سوءمدیریت  و  نیست  تحریم ها 

است. مغتنمی  ما فرصت 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خبر داد؛
ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی تهران در چند 

روز آینده
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد مشکالت بیمه تکمیلی 
رانندگان تاکسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در چند روز آینده فرآیند ثبت 

نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی آغاز می شود.
مهدی اسماعیل بیگی، در مورد چرایی عدم ثبت نام همه رانندگان 
تاکسی برای بیمه تکمیلی گفت: بیمه تکمیلی از حدود هشت سال پیش 
در سازمان تاکسیرانی عملیاتی شد و در آن زمان همه رانندگان تاکسی به 
که  داد  نشان  بررسی ها  مدتی  از  بعد  اما  می شدند  بیمه  اتوماتیک  صورت 
بخش زیادی از این رانندگان برای دریافت هزینه های درمانی شان مراجعه 
بازنشسته هستند و یا از جای دیگر  افراد  نمی کنند و مالحظه شد یا این 

بیمه تکمیلی شده اند.
به گفته وی، از آنجایی که بیمه شدن اتوماتیک رانندگان تاکسی به 
بیمه تکمیلی هزینه های زیادی داشت و عدم مراجعه آنها باعث هدر رفت 
منابع می شد، در چند سال اخیر و نه در دوره ما اعالم کردند که بیمه تکمیلی 
اختیاری است و هر راننده ای که مایل باشد می تواند برای ثبت نام مراجعه 
کند تا به صورت رایگان بیمه تکمیلی شود که 25 هزار نفر ثبت نام کردند.

تکمیلی  بیمه  نام  ثبت  فرآیند  آینده  روز  چند  در  اینکه  بیان  با  وی 
رانندگان تاکسی آغاز می شود، گفت: رانندگان تاکسی به صورت رایگان و 

خانواده هایشان با تخفیف بیمه می شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بیمه تکمیلی قطع شده بود، گفت: 
3۱ شهریور ماه سال جاری قرارداد بیمه تکمیلی تمام شده است اما در تیر 
ماه باید کارهای تمدید بیمه تکمیلی یا جایگزینی انجام می شد که متاسفانه 
هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود و هنگامی که من به عنوان 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در 28 مهر ماه سال جاری به این سازمان 
آمدم نه تنها حدود یک ماه از تاریخ انقضای بیمه تکمیلی آنها گذشته بود؛ 
بلکه چند میلیارد بدهی نیز به بیمه ها وجود داشت که توانستیم بخشی از 

بدهی را پرداخت کرده و برای پرداخت مابقی به تفاهم برسیم.
وی با بیان اینکه در این مدت سعی کردیم که با وجود موانع قانونی 
و حتی دخالت بیمه تکمیلی را مجددا برقرار کنیم، گفت: از آنجایی که عدد 
بیمه تاکسیرانان بسیار زیاد است شیطنت هایی نیز در این خصوص انجام 
شد و یک ماه طول کشید که مراحل قانونی را با مجموعه های باالدستی در 
شهرداری طی کنیم و طی روزهای آینده اسناد مناقصه از میان شرکت های 
بیمه گر رتبه یک منتشر شده و به نظر می رسد تا دو هفته آینده قرارداد 
منعقد شود و علت توقف بیمه تکمیلی این بود که اصال تقصیر ما هم نبود.

وی در مورد چرایی جریمه تاکسی ها در خارج از شهر تهران یا تاکسی 
های ویژه ، گفت: تاکسی های شهرداری اجازه خدمات دهی در بیرون از 
امام خمینی  فرودگاه  ویژه همچون  دفاتر  تاکسی های  ندارند مگر  را  شهر 
)ره( که لزوما این تاکسی ها به تهران نمی آیند و ممکن است مسافرهایشان 
را به شهرهای دیگر ببرند که با پلیس راه از گذشته هماهنگ شده بود که 
این تاکسی ها جریمه نشوند؛ اما در ایام کرونا از آنجایی که خروج و ورود 
به شهرهای قرمز ممنوع بود تاکسی هایی که در این مدت بین شهرها تردد 
می کردند توسط دوربین ها جریمه شدند که در حال حاضر در حال جمع 
آوری اطالعات هستیم تا ساز و کار هماهنگی با پلیس ایجاد شود و در مورد 
جریمه ها مکاتبه کنیم و آنها کمک کنند تا این جرایم مشمول بخشودگی شود.

هشدار دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹؛

لزوم بازنگری در بازگشایی ها و احتمال ورود »ُامیکرون« به کشور

دبیر کمیته اپیدمیولوژی 
علمی  کمیته  پژوهش  و 
کووید۱9  با  مقابله  کشوری 
اُمیکرون،  اینکه عدم شناسایی  بیان  با 
به این معنا نیست که این سویه هنوز 
بدون  حتی  گفت:  نشده،  کشور  وارد 
نیاز  هم  اُمیکرون  کرونای  خطر  وجود 
بازگشایی ها  وضعیت  در  بازنگری  به 
وجود دارد؛ زیرا هیچکس بازگشایی های 

همزمان را توصیه نمی کند.
درباره  یونسیان،  مسعود  دکتر 
باید  اُمیکرون، گفت:  وضعیت کرونای 
توجه کرد که سویه اُمیکرون، برخالف 
و  عوارض  بتدا  ا که  سویه ها  سایر 
سرعت  و  بیماری زایی  در  را  تغییراتی 
عوارض  این  بعد  و  می دیدیم  انتقال 
به آن سویه منتسب می شد، اما اکنون 
تعداد  آن  در  که  شده  پیدا  سویه ای 
این  است.  شده  ایجاد  جهش  باالیی 
تغییراتی  بتواند  اینکه  از  قبل  سویه 
عالئم  آن،  سرایت  یا  بیماری زایی  در 
واکسن ها  به  نسبت  حساسیتش  یا 
خودش را نشان دهد، شناسایی شده و 
احتیاط، سازمان جهانی بهداشت  بنابر 
یک  عنوان  به  را  آن  که  کرده  اعالم 
کنیم.  طبقه بندی  نگران کننده  سویه 
کافی  دانش  آن  درباره  هنوز  بنابراین 
ویروس  در  جهش  چون  اما  نداریم، 
باید  که  شده  اعالم  است،  بوده  زیاد 

احتیاط کنیم.
5۰ جهش در سویه اُمیکرون

وی افزود: در سویه اُمیکرون حدود 
5۰ جهش در ویروس عامل بیماری زای 
در  جهش   3۰ که  داده  رخ   ۱9 کووید 
و  است  بوده  ویروس  اسپایک  منطقه 
حتی تعدادی از این جهش ها در نقطه 
یا   RBD آن  به  اصطالحا  که  خاصی 
متصل  سلول  گیرنده  به  که  ناحیه ای 
احتمال  بنابراین  است.  بوده  می شود، 
اینکه تغییراتی در سرایت پذیری و حتی 
در زمینه حساسیت بیماری به واکسن رخ 
داده باشد، وجود دارد، اما هنوز اطالعات 
کافی در دسترس نیست و حداقل به چند 

هفته زمان نیاز دارد.
اُمیکرون از دلتا خطرناک تر است؟
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  یونسیان 
دلتا  سویه  از  می تواند  اُمیکرون  سویه 
خطرناک تر باشد، گفت: در حال حاضر 
بر  باره قضاوت کرد.  این  در  نمی توان 
تغییری  یک  وقتی  هم  اساس  همین 
در ویروس رخ دهد که نمی توان دقیق 
بر  بیماری  وضعیت  آیا  که  کرد  اعالم 
بهتر  یا  شده  بدتر  تغییر  این  اساس 
این  بر  را  پیش زمینه  معموال  می شود، 
می گذاریم که شرایط بدتر می شود تا در 
این صورت احتیاطات الزم انجام شده و 
چیزی را از دست ندهیم. بنابراین تصور 

ما این است که این سویه ممکن است 
معنا  این  به  نه  باشد.  بدتر  هم  دلتا  از 
که اکنون شواهدی دال بر بدتر بودن 
جهت  این  به  بلکه  داریم،  سویه  این 
بود، مشکلی  دلتا  از  بدتر  واقعا  اگر  که 
برایمان پیش نیاید. روال سازمان جهانی 
بهداشت هم آن است که هر زمان درباره 
این موضوع تردید دارد، بنا را  بر بدتر 
بودن قرار دهد. حال ممکن است بعد از 
چند هفته حتی این طبقه بندی را تغییر 
واریانت  از  را  امیکرون  سویه  و  دهند 
توجه  مورد  واریانت  به  نگران کننده 

تنزل دهند.
وضعیت شناسایی سویه های جدید 

در کشور
وی درباره وضعیت سکانس ژنی 
سویه های  شناسایی  برای  کشور  در 
باید  گفت:  امیکرون،  مانند  جدیدی 
توجه کرد که ما در کشور دانش فنی 
و  داریم  را  سکانسینگ  تجهیزات  و 
سه مرکز در کشور این اقدام را انجام 
می دهند، اما تجهیزات الزم که به آن 
سکانسینگ نسل جدید گفته می شود، 
به  را  آن  لوازم  و  کیت  تجهیزات،  این 
کفایت  بنابراین  نداریم.  کافی  اندازه 
علمی و تکنولوژی آن را داریم، اما منابع 
و مواد اولیه مصرفی آن را به اندازه کافی 

در اختیار نداریم.
نحوه شناسایی »اُمیکرون”

نوع  به  ز  نیا ه  ر با در یونسیان 
خاصی در تست PCR برای شناسایی 
که  کرد  توجه  باید  گفت:  اُمیکرون، 
در  و  متداول تر  ارزان تر،  روش   PCR
کرونا  تشخیص  برای  دسترس تری 
اُمیکرون،  تشخیص  برای  حال  است. 
 PCR خاص  کیت های  یکسری  از 
می توان استفاده کرد که این کیت سه 
ژن را شناسایی می کند. در زمانی هم 
که آلفا آمده بود، از این کیت استفاده 
می کردند و اگر دو ژن شناسایی می شد 
اعالم  نمی شد،  شناسایی  سوم  ژن  و 
می کردند که کرونای آلفا است. از این 
نظر هم اُمیکرون بسیار شبیه آلفا است. 
حال از آنجایی که اکنون در کشور و 
بسیاری از نقاط دنیا سویه آلفا را نداریم، 
می توان از این کیت خاص PCR برای 
غربالگری اُمیکرون استفاده کرد. البته 
می تواند  اما  نمی دهد،  قطعی  نتیجه 
همین  شود.  استفاده  غربالگری  برای 
کیت در داخل کشور تهیه شده است. 
در عین حال بسیاری از صاحب نظران 
 PCR توصیه می کنند که از این کیت
پاسخ  که  افرادی  حال  شود.  استفاده 
تست شان با این کیت مثبت  می شود، 
به احتمال باال مبتال به سویه اُمیکرون 
هستند. در آن زمان می توانند بر روی 
این تست های مثبت که با PCR خاص 

گرفته شده، سکانسینگ انجام دهند تا 
هزینه کمتری صرف شود.

احتمال ورود اُمیکرون به کشور
وی با بیان اینکه نمی توان به طور 
وارد  هنوز  اُمیکرون  که  گفت  قطعی 
است  است، گفت: ممکن  نشده  کشور 
اما  باشد،  شده  کشور  وارد  سویه  این 
هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته است. 
باالیی  حد  تا  که  هم  آمریکا  در  حتی 
سکانسینگ انجام می دهند، اعالم شده 
که هنوز نمی دانیم سویه اُمیکرون وارد 
شده یا خیر. بنابراین عدم شناسایی ما، 
به این معنا نیست که این سویه هنوز 
وارد کشور نشده است. باید زمان بگذرد 
و سکانسینگ بیشتری انجام شود و بعد 
درباره آن قضاوت کنیم. در عین حال 
باید فرض را بر این گذاشت که اُمیکرون 
وارد همه کشورها شده و احتیاطات الزم 

را انجام داد.
خطر بازگشایی های همزمان

یونسیان درباره وضعیت بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها و سایر نهادها و 
اُمیکرون،  تهدید  وجود  با  ارگان ها، 
وجود  بدون  حتی  من  نظر  به  گفت: 
بازنگری  به  نیاز  هم  اُمیکرون  خطر 
دارد.  وجود  بازگشایی ها  وضعیت  در 
بازگشایی های همزمان  زیرا هیچکس 
بازگشایی  حتی  نمی کند.  توصیه  را 
بعد  حتما  باید  تنهایی  به  هم  مدارس 
بازگشایی ها،  از  هفته  دو  گذشت  از 
با  اگر  حتی  بنابراین  می شد.  بازنگری 
سویه جدید اُمیکرون مواجه نمی شدیم 
بازگشایی  را  مدارس  فقط  اگر  و حتی 
می کردیم، عقل و منطق حکم می کند 
این  نتایج  اجرا،  هفته  دو  از  بعد  که 
تحلیل کرده  را  فعالیت ها  و  بازگشایی 
آن  ادامه  عدم  یا  ادامه  به  نسبت  و 

کنند. تصمیم گیری 
که  شرایطی  در  کرد:  تاکید  وی 
همزمان با بازگشایی مدارس، بازگشایی 
و  فرهنگی  مراسم های  دانشگاه ها، 
ورزشی و... هم بازگشایی شده اند، بدتر 
به  جدید  ویروس  یک  ورود  و  است 
چرخه گردش ویروس کرونا در دنیا هم 
مساله را حادتر می کند و حتما باید در 
بازگشایی ها بازنگری شود. البته منظور 
از بازنگری الزاما تعطیل کردن نیست، 
تصمیم  و  موجود  شرایط  ارزیابی  بلکه 
ادامه  یا  احتمالی  تغییرات  برای  مجدد 

یا قطع آن است.
موجود  شرایط  گفت:  یونسیان 
همان  مانند  بازگشایی ها  زمینه  در  ما 
قبلی  پیک های  در  که  است  چیزی 
را  بازگشایی  که  هربار  بودیم.  شاهد 
انجام دادیم، در شرایط مناسبی نبوده 
بوده است که  و بدون رعایت ضوابط 
قبلی  دفعات  از  مستثنی  هم  بار  این 

نیست. حداقل تبعات این کار این است 
حتی  دهد،  رخ  دیگری  پیک  اگر  که 
اگر بازگشایی ها به این پیک دامن هم 
نزده باشد، اما متهم می شود به اینکه 
همزمان با بازگشایی این پیک رخ داده 
و تصمیمات آینده ما را تحت تاثیر قرار 
می دهد. وقتی بازگشایی های همزمان 
کرد  تحلیل  نمی توان  می شود،  انجام 
افزایش  در  بازگشایی ها  این  آیا  که 
خیر.  یا  داشته  ربط  بیماری  به  ابتال 
این  در  می کند  حکم  منطق  بنابراین 

زمینه حساب شده تر کار کنیم.
کرونا در کشور؛ همچنان نزولی

وی درباره وضعیت کرونا در کشور، 
وضعیت  هنوز  حاضر  حال  در  گفت: 
یک  است.  نزولی  کشور  در  بیماری 
هفته های  در  که  مقطعی  افزایش های 
گذشته شاهد بودیم، همه نزولی شدند و 
کرونا فعال در کشور رو به نزول است، اما 
ممکن است که یک آتش زیر خاکستر 
وجود داشته باشد. بنابراین باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون 
سریع را همچنان ادامه دهیم. در حال 
تمایل  که  افرادی  اعظم  بخش  حاضر 
ند،  داشته ا کرونا  واکسن  تزریق  به 
واکسن شان را تزریق کرده اند، اما افرادی 
بعضا  و  دارند  تردید  هنوز  که  هستند 
تمایلی به تزریق واکسن ندارند، باید این 
افراد را مجاب کنیم که واکسیناسیون 
هم به نفع خودتان، خانواده و عزیزان تان 
است و هم به نفع جامعه و کل دنیاست 

که به نهضت واکسیناسیون بپیوندید.
انتظار واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی 

علیه کرونا
ضعیت  و ه  ر با ر د ن  نسیا یو
واکسیناسیون علیه کرونا در کشور، گفت: 
بر اساس گزارشاتی که تا امروز داشتیم، 
85 درصد جمعیت واجد شرایطمان دز 
اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 
69 درصد هم هر دو دز را تزریق کرده 
اند. ما انتظار داریم، مابقی هم دز دوم 
را تزریق کنند و 85 درصد تزریق دو دز 
که  آنجایی  از  طبیعتا  باشیم.  داشته  را 
درصد   ۱۰۰ ها  واکسن  بخشی  ایمنی 
تمام  که  است  این  انتظارمان  نیست، 
افراد واجد شرایط مان در کشور واکسن 
برای  بنابراین  کنند.  تزریق  را  کرونا 
را  سقفی  واکسیناسیون  کافی  پوشش 
حاضر  حال  در  زیرا  نمی گیرم.  نظر  در 
آرمان ما این نیست که یک نسبتی از 
جامعه ایمن شده باشند که این افراد از 
دیگران محافظت کنند، بلکه آرمان ما 
این است که تمام آحاد جامعه واکسینه 
شده باشند. بنابراین سقف مورد انتظار 
ما با توجه به سرایت پذیری باالی دلتا 
واجد  افراد  درصد   ۱۰۰ واکسینه شدن 

شرایط است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تاسیس دانشکده گمرک و تجارت خارجی در دانشگاه تهران
دانشکده گمرک و تجارت خارجی با حمایت گمرک جمهوری اسالمی ایران 

در دانشگاه تهران راه اندازی می شود.
دکتر مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، با دکتر 
مقیمی رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد و خواستار راه اندازی دانشکده 
گمرک در دانشگاه تهران و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های خاص 

مورد نیاز گمرک و ساماندهی پژوهش های مرتبط در این حوزه شد.
این دیدار که در محل  دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در 
سالن شورای دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مرکز فناوری های دیجیتالی 
و مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران می تواند دوره های 

کوتاه مدت و دوره مجازی مورد نیاز گمرک را برنامه ریزی کند.
وی افزود: همچنین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مرکز آموزش های 
آزاد دانشگاه تهران می توانند دوره های مدیریت گمرکی، MBA و DBA متناسب 

با نیازهای گمرک را تعریف و اجرا کنند.
دکتر مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز در این 
دیدار گفت: یکی از فضاهایی در کشور که به صورت واقعی آشتی بین دانشگاه و 
صنعت و خدمات اتفاق افتاد، حوزه همکاری دانشگاه تهران و گمرک بود و اعتقاد 
داریم تنها راهکار حل مشکالت و معضالت کشور، آشتی با دانشگاه است. آنچه 
به  در کشور  دانش  و  علم  تولید  که  است  این  کند  به کشور کمک  که می تواند 

مهارت و ثروت تبدیل شود.
میراشرفی افزود: برای ایجاد دانشکده و همچنین پژوهشکده ای که به طور 
اختصاصی و ویژه به چاره جویی برای نیازهای گمرک و تربیت نیروی متخصص 
مورد نیاز گمرک بپردازد، دست نیاز به سوی دانشگاه تهران دراز می کنیم. در این 
راه هر نوع تخصیص اعتبار برای بحث های آموزشی و پژوهشی را هزینه نمی بینیم 

بلکه سرمایه گذاری می دانیم.
اینکه دانشکده ای  با درخواست  ایران  رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
با عنوان »دانشکده گمرک و تجارت خارجی« در فضای فیزیکی دانشگاه تهران 
راه اندازی شود، گفت: گمرک جمهوری اسالمی ایران متعهد می شود هزینه های 

الزم برای احداث ساختمان های این دانشکده را تقبل کند.
وی درباره رشته های مدنظر گمرک جهت راه اندازی در دانشکده گمرک و 
تجارت خارجی، اظهار کرد: کمیته دائمی فنی در سازمان جهانی گمرک بر روی 
برخی تکنولوژی ها و عرصه ها نظیر بالک چین، هوش مصنوعی، پرنده های بدون 
سرنشین، اینترنت اشیا، ربات ها و بیگ دیتا تاکید دارد و توصیه می کند که گمرک 
کشورها به سمت توانمندسازی خود در این عرصه ها حرکت کنند. البته برای اینکه 
گمرک یک سازمان روزآمد باشد، نیاز دارد که در مسیر این تکنولوژی ها گام بردارد.

نیاز  بین رشته ای مورد  تعریف رشته های  میراشرفی همچنین خواستار  دکتر 
گمرک با سرفصل های جدید و کاربردی شد و خاطرنشان کرد: امیدواریم دانشجویانی 
فارغ التحصیل  تهران  دانشگاه  و تجارت خارجی  دانشکده گمرک  از  آینده  در  که 
می شوند، مهارت هایی متناسب با آخرین استانداردهای جهانی کسب کرده باشند.

دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست، با 
اعالم آمادگی دانشگاه تهران برای کمک به گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه های آموزشی، پژوهشی و فنی، گفت: عالوه بر دانشکده گمرک و تجارت 

خارجی، می توانیم یک پژوهشگاه نیز با مدیریت دانشگاه تهران راه اندازی کنیم.
وی تاکید کرد: الزم است متناسب با نیازمندی های کشور، رشته های جدید 
با عناوین و سرفصل های جدید متناسب با نیاز بازار را حتی برای یک دوره 5 ساله 

تعریف کنیم.
سری  یک  دانشکده،  راه اندازی  برای  کرد:  تصریح  تهران  دانشگاه  رئیس 
مجوزهای قانونی و همچنین تأمین فضای فیزیکی مناسب مورد نیاز است که در 
صورت حمایت مالی از سوی گمرک برای تأمین فضای فیزیکی، مجوزهای قانونی 

راه اندازی دانشکده گمرک از سوی دانشگاه تهران پیگیری خواهد شد.
کرد:  اظهار  نیز  گمرک  نیاز  مورد  رشته های  طراحی  درباره  مقیمی  دکتر 
کارگروه هایی برای طراحی رشته های میان رشته ای با کمک اساتید دانشگاه تهران 
و نمایندگانی از گمرک فعال شوند تا رشته ها، سرفصل ها و تدوین متون طراحی شوند.

دستگیری زن و شوهر کالهبردار توسط پلیس فتا
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از کشف پرونده کالهبرداری 
تلفنی با موضوع برنده شدن در مسابقه خبر داد و گفت: متهمان با ترفند برنده مسابقه 

رادیویی اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کردند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شهروندان 
به این پلیس مراجعه و مدعی شد خانمی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود بعنوان 
مجری رادیو با ایجاد محیطی شبیه به صدای استودیو و اقدامات فریبنده اعالم کرده 

که شما برنده مسابقه رادیویی شده اید.    
از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد  با استفاده  وی خاطرنشان کرد: مجرم 
کرده که جهت دریافت جایزه خود سریعا به نزدیکترین دستگاه خودپرداز محل زندگی 
مراجعه کند و پس از وارد کردن کارت عابر بانک به دستگاه کدهای مختلفی را که 
مجرم از پشت تلفن به وی اعالم می کرده است وارد کنند، شاکی با یک غفلت ساده 
در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی کارت بانکی و خالی شدن حساب خود می شود.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت 
قرار گرفت، تصریح کرد: پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمان که یک 
زن و شوهر بودند شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران 

بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
وی افزود: ممکن است شیوه های کالهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما 
در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعالم برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای 

ماهرانه تمام اطالعات حساب بانکی و یا کارت عابر بانک افراد را دریافت کرده و با 
استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات 
توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور 
در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطالعات محرمانه کارت بانکی نیست و تماس هایی 
که این موارد را از شهروندان درخواست می نمایند قطعا کالهبرداری است، شهروندان 
همچنین می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا 

به آدرس  www.cyberpolice.ir  اطالع رسانی نمایند.

دستگیری عامالن تخریب خودروهای شهروندان در اکباتان
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری عامالن تخریب خودروهای 
شهروندان در اکباتان خبر داد و گفت: متهمان قبل از فرار از محل تخریب دستگیر شدند.
سرهنگ  »محمدقاسم طرهانی« اظهار داشت: طی اعالم مرکز پیام کالنتری 
۱35 آزادی مبنی بر ایجاد رعب  وحشت و تخریب خودرو توسط 3 جوان در محله 
اکباتان بالفاصله تیمی از  عوامل عملیات این کالنتری به محل اعالمی،  اعزام شدند.
به  همچنان  جوان  مرد   2 محل  در  ماموران  حضور  با  حتی  اینکه  بیان  با  وی 
تخریب خودروها ادامه می دادند، افزود: در یک عملیات پلیسی و مقتدرانه، هر 2 متهم 
دستگیر شدند.  این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی های محلی مشخص شد 
که شرور سوم قبل از حضور ماموران از محل متواری شده است که با کنترل محور 
های عبوری در سطح حوزه، در نهایت متهم متواری که در حال فرار از صحنه جرم 

بوده شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ«طرهانی« در ادامه  با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است 
و با مخالن نظم با جدیت برخورد خواهد شد در پایان خاطرنشان کرد: در استعالم و 
بررسی بعمل امده در کالنتری هر سه شرور سابقه دار بوده و به دفعات مختلف به علت  

شرارت و درگیری دستگیر شده اند.
قضائی  مرجع  به  قانونی  سیرمراحل  جهت  متهمین  طرهانی  سرهنگ  گفته  به 

معرفی شدند.
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)KeyFrame( فریم های کلیدی
 در ویرایش ویدئو چیست؟

اگر به تازگی به دنیای ویرایش ویدئو قدم گذاشته اید، به احتمال زیاد اصطالح 
فریم های کلیدی )Key )Frames برایتان آشنا است. شاید این سؤال برای شما 
پیش آمده باشد که فریم  کلیدی چیست. هر نرم افزار یا برنامه ی جامع ویرایش ویدئو از 
فریم های کلیدی پشتیبانی می کند. این ابزاری ضروری و جهانی است که برای انواع 

ویرایش ویدئو از جمله حرکت یا انیمیشن یا انتقال استفاده می شود.
در این مقاله، قصد داریم نمایی کلی از ماهیت فریم های کلیدی و ارتباط آن ها با 
یکدیگر ارائه دهیم. هنگامی  که با روش کارکرد فریم های کلیدی و روش دست کاری 
آن ها در ویرایش ویدئو آشنا شوید، گزینه های بسیار بیشتری برای ویرایش حرکت 

دراختیار خواهید داشت.
فریم  کلیدی چیست؟

به  نوشته ی وب سایت میک یوزآو ، فریم های کلیدی نشانگرها یا نقاط لنگری 
هستند که به برنامه  ی ویرایش اجازه می دهند از نقطه ی شروع و پایان انیمیشن 
مطلع شوند. قبل از ویرایش دیجیتال، هر فریم کلیدی باید با دست ترسیم می شد. 
اکنون برنامه های رایانه ای انتقال بین دو یا چند نقطه  ی کلید فریم را به طور خودکار 
انجام می دهند. انیمیشن ها می توانند افکت های بسیار متنوعی داشته باشند؛ از جمله 
بزرگ نمایی و کوچک نمایی، چرخش فیلم، حرکت به چپ، راست، باال، پایین یا مورب، 
تغییر موقعیت کلیپ، جابه جایی اشیای دوبعدی یا سه بعدی، تغییر شفافیت، تغییر شدت 

فیلترها و تغییر مقادیر سرعت.
معموال دو یا چند فریم کلیدی در یک جدول زمانی کلیپ قرار می گیرند و ویرایشگر 
انیمیشن را در هر نقطه تنظیم می کند. این فرایند بین اولین فریم و فریم های کلیدی 
بعدی در وضعیت کلیپ تغییراتی ایجاد خواهد کرد. برای مثال، اگر می خواهید روی 
کلیپ بزرگ نمایی کنید تا جریانی در کلیپ بعدی ایجاد شود، یک فریم کلیدی را در 
جایی که قصد دارید بزرگ نمایی از آنجا آغاز شود و یک فریم کلیدی دیگر در انتهای 
کلیپ قرار دهید. سپس در فریم کلیدی دوم، میزان بزرگ نمایی را افزایش دهید. حین 
پخش، مشاهده خواهید کرد که بین فریم کلیدی اول و آخر، بزرگ نمایی با گذشت 

زمان انجام خواهد شد.
اکثر برنامه ها انتقال خودکار بین فریم های کلیدی را ارائه می دهند؛ اما ویرایشگر 
ویدئو می تواند نوع انتقال نیز را سفارشی و نحوه ی رفتار کلیپ را از یک فریم کلیدی 
به فریم دیگر دیکته کند. درادامه، توضیحات بیشتری درباره ی فریم های کلیدی ارائه 
خواهیم کرد. از آنجا که فریم های کلیدی با نشانگرهای بصری و انتقال آن ها با نمودار 
نشان داده می شود، شاید در برنامه های مختلف، متفاوت به نظر برسند؛ اما عملکرد آن ها 

در همه ی پلتفرم ها یکسان باقی می ماند.
فاصله ی زمانی فریم کلیدی چیست؟

فاصله ی زمانی فریم کلیدی یا فاصله ی فریم کلیدی مدت زمان بین دو فریم 
کلیدی است. این زمان می تواند به اندازه ی طول کل کلیپ یا به  کوتاهی کسری از 
ثانیه باشد. فاصله ی فریم کلیدی می تواند بر ظاهر یک انتقال تأثیر بگذارد. به عنوان 
مثال، بزرگ نمایی در بازه ی زمانی طوالنی تر مثل دو ثانیه، می تواند به انتقال کندتر و 
طوالنی تر منجر شود. در همین حال، افکت بزرگ نمایی در بازه ی ۰٫2 ثانیه ای، سریع تر و 
نرم تر به نظر می رسد.معموال فاصله ی کوتاه تر در فریم کلیدی، یعنی آن قسمت از کلیپ 
فشرده تر است؛ هرچند این مورد لزوما کیفیت را تغییر نخواهد داد و در واقع کیفیت نهایی 
به برنامه و تنظیمات شما بستگی دارد. با این حال، فاصله ی زمانی فریم کلیدی طوالنی 
می تواند به کاهش کیفیت منجر شود؛ زیرا انتقال انیمیشن  بر بخش بزرگ تری از کلیپ 
تأثیر خواهد گذاشت؛ به خصوص اگر قابلیت موشن بلر )Motion )Blur فعال باشد.

درون یابی فریم کلیدی در ویرایش ویدئو
درون یابی فریم کلیدی نحو ه ی انتقال شما از یک فریم کلیدی به فریم کلیدی 
دیگر را توصیف می کند. فریم های کلیدی ابزارهای ساده ای هستند که تعیین می کنند 
جابه جایی در یک بخش از کلیپ در کدام بخش انجام شود؛ اما انتقال بین فریم های 

کلیدی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع حرکت را تعیین خواهد کرد.
این بخش جایی است که نمودارها وارد کار می شوند. در واقع، نمودارها نمایش 
بصری درون یابی فریم های کلیدی محسوب می شوند. سه  نوع مختلف درون یابی کلیدی 

وجود دارد و اکثر برنامه های جامع ویرایش ویدئو، از همه ی آن ها پشتیبانی می کنند.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1896- پنجشنبه 11 آذر 1400 اقتصاد- 

کمیسیون  رییس  نایب 
زیست  محیط  پایدار،  توسعه 
ایران  بازرگانی  اتاق  آب  و 
اظهار داشت: اصوال دستکاری طبیعت 
و جابجایی منابع طبیعی، آثار مساعدی 
برجای  پایداری  و  زیست  محیط  بر 
نمی گذارد. این اتفاق تا همین نقطه که 
این  بر  اگر  دارد،  آثار منفی  رفته  پیش 
روند پایداری کنیم با بحران های جدی 
منطقه ای و بین  استانی مواجه می شویم.

انتقال  مورد  در  فروزان فرد  حسن 
منابع آبی به فالت مرکزی اظهار کرد: 
باید  سرزمینی  آمایش  زمینه  در  آنچه 
شوربختانه  می گرفت،  قرار  توجه  مورد 
رژیم  در  ایران و حتی  توسعه  در دوره 
قبلی مورد توجه قرار نگرفت و مشخصا 
قرار  نیز  هجمه  مورد   7۰ دهه  از  بعد 
و  البی گری  توانمندی های  گرفت. 
بسیاری  اصلی  عامل  سیاسی  قدرت 
از تصمیمات بوده است، در واقع امروز 
مزیت های  در  دستکاری  همین  آثار 
تصمیم  ما  می بینیم.  را  زیست  محیط 
طبیعی  مخازن  از  را  آب  که  گرفتیم 
فالت  مرکزی  بخش های  به  زاگرس 
ایران منتقل کنیم که دستاورد این کار، 
ناپایدار در فالت  توسعه غیرمتناسب و 

مرکزی ایران است.
استان هایی  در  ما  افزود:  وی 
مثل یزد، کرمان و... معادنی داریم که 
معادن  این  دارند.  خوبی  قابلیت های 
کناره های  به  که  دارند  را  این  قابلیت 
ساحل مکران یا هرمزگان منتقل شوند 
و از آب استفاده کنند. اگر ظرفیت های 
صادراتی آنها فعال شود از این موقعیت 
بود  این  تصمیم  اما  بهره مند می شوند. 
که حداکثر ارزش افزوده به استان های 
یا  مسئول  آنها  از  که  برود  خاصی 
حضور  حاکمیت  جایگاه  در  مسئوالنی 
را  تصمیماتی  می توانستند  و  داشتند 
بگیرند.  خود  عالقه مندی  با  متناسب 
و  اصفهان  یزد، کرمان،  استان های  در 
تعیین کننده ای  نفرات  همیشه  که   ...
در حاکمیت داشتند، شاهد این اتفاقات 

هستیم.
اصوال  د:  دا دامه  ا فروزان فرد 
منابع  جابجایی  و  طبیعت  دستکاری 
طبیعی، آثار مساعدی بر محیط زیست 
و پایداری برجای نمی گذارد. این اتفاق 
تا همین نقطه که پیش رفته آثار منفی 
کنیم  پایداری  روند  این  بر  اگر  دارد، 
بین   و  منطقه ای  جدی  بحران های  با 

استانی مواجه می شویم.
وی همچنین تصریح کرد: به نظر 
می رسد به تصمیم عمومی و حاکمیتی 
پیش  مکانیزم  این  با  که  است  نیاز 
نکنیم  اضافه  آن  مشکالت  به  نرفته، 
محیط  واقعی  مزیت های  با  مطابق  و 
حاکمیتی  قدرت  رویم.  پیش  زیست 
سازمان هایی  و  گروه ها  افراد،  توسط 
که وابستگی استانی و منطقه ای دارند 
از  بسیاری  چراکه  نپذیریم،  دیگر  را 
آنچه  است.  جبران ناپذیر  آسیب ها  این 
آبی  منابع  کسری  عنوان  به  امروز  که 
داریم، بیشتر آنها قابل جبران نیست و 
حتی با راه های جبرانی درست نخواهد 
شد. از همین روی دستکاری های محیط 
زیستی را نباید به عنوان راه توسعه ای 
بپذیریم و تالش می کنیم که خود را با 
موقعیت ها و مزیت های محیط زیستی 

همراه کنیم.
توسعه  کمیسیون  رییس  نایب 
پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
مقادیر  اینکه  به  توجه  با  گفت:  ایران 
نهایت  از آب منطقه کارون در  زیادی 
شور  آب  به  و  ریخته  فارس  خلیج  به 

تبدیل می شد، تصمیم گرفته شد که با 
مهار آب های سرشاخه ها و سرچشمه ها 
استفاده  باالدست  برای موارد دیگر در 
شود تا قسمت کمتری از آن به خلیج 
فارس بریزد. به این ترتیب انواع و اقسام 
سرمنشاها  و  کارون  رود  روی  سدها 
این سرشاخه ها  از محل  شکل گرفت، 
آب هایی را هم به مناطق مرکزی منتقل 
برای  کارون  منابع  از  بنابراین  کردند. 
جاری کردن منابع به سمت استان های 
کم برخوردار آبی ما استفاده شد. در مورد 
حوزه آب ریز زاینده رود، تونل کوهرنگ 
مناطق  به  آب  انتقال  برای  را   2 و   ۱

مرکزی ایران را داشتیم.
فروزان فرد با اشاره به تولید کاشی 
و سرامیک در یزد بیان کرد: برای مثال 
تولیدکنندگان  تجمع  یزد  استان  در 
یک  که  داریم  را  سرامیک  و  کاشی 
صنعت آب بر است. منبع خاک و نیروی 
گرفته  تصمیم  و  داشته  وجود  انسانی 
شده که آب به این منطقه منتقل شود 
تا صنعت کاشی و سرامیک فعالیت کند. 
به  بلندمدت  در  جابجایی هایی  چنین 
خصوص در زمانی که خشکسالی - که 
با آن درگیر هستیم- خودنمایی می کند 
آبی  تنش های  دچار  مبدا  استان  و 
منطقه ای  حساسیت های  به  می شوند. 
اکنون  که  زده می شود همانطور  دامن 
آب  انتقال  از  نارضایتی ها  شاهد  هم 
می تواند  و  هستیم  مرکزی  فالت  به 
باعث ناآرامی و برهم خوردن تعامالت 
که  کسانی  شود.  استان ها  اجتماعی 
است  ممکن  گرفتند  تصمیماتی  چنین 
اما  نباشند  کار  مسند  بر  دیگر  امروز 
بعد درحال  آنها سال ها  آثار تصمیمات 
بازنمایی در اقتصاد و مسائل اجتماعی 

است.
وی متذکر شد: مسیر جابجایی ها 
و  می تر  عمو هی  ا همر مند  ز نیا
تن  راحتی  به  و  است  کارشناسی تر 
که  زمانی  تا  ندهیم  موضوع  این  به 
قابل  و  قوی  منطق  یک  با  بتوانیم 
به  مراجعه  با  و  عموم  برای  قبول 
کاری  چنین  به  دست  عمومی  آرای 
بزنیم. فضا به گونه ای نیست که بتوان 
از خواسته عمومی مردم، زمینه  جدای 
دیگر  کرد.  فراهم  را  جابجایی ها  این 
فرصتی برای پافشاری حاکمیتی برای 
با جابجایی  ایجاد مزیت های ساختگی 
منابع ارزشمند در کشور  فراهم نیست. 
می تواند  موضوع  این  روی  پافشاری 
بیشتر شود.  به هم ریختگی های  باعث 
عصری که در آن به سر می بریم عصر 
اطالعات  جابجایی  سرعت  و  شفافیت 
به  نسبت  عمومی  درک  قاعدتا  است. 
این موضوعات و محدودیت ها بیش از 
گذشته است، باید به این درک عمومی 
استفاده  سمت  به  و  گذاشت  احترام 
از مزیت های نسبی هر منطقه  درست 

پیش رفت.

ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
بر تهدیدهای  تاکید  با  بازرگانی تهران 
اتفاق  گفت:  مناطق  این  به  مهاجرت 
ناگواری که در 4۰ تا 5۰ سال گذشته 
روی داده این است که مهاجرت نیروی 
دامنه های  و  زاگرس  سمت  از  انسانی 
بودند  آبی  منابع  صاحب  که  زاگرس 
شده  سرازیر  مرکزی  فالت  سمت  به 
را  صنعتی  توسعه های  چراکه  است، 
اصفهان،  مانند  مرکزی  استان های  در 
کردیم.  متمرکز  تهران  و  یزد  کرمان، 
با نگاه مردم شناسی می بینیم که عمده 
مهاجرت ها در داخل کشور هم از مناطق 
غربی که صاحب آب بودند به سمت این 
استان ها است. بنابراین جمعیت به طور 
غیرطبیعی توسعه پیدا کرد، وقتی صنعت 
باید  می دهیم  توسعه  منطقه ای  در  را 
منتظر مهاجرت های قومی و منطقه ای 

هم باشیم.
وی افزود: بنابراین توسعه جمعیتی 
آبی  منابع  که  است  مناطقی  در  هم 
کمتر وجود دارد. یعنی یک دور تسلسل 
باطل به وجود آمده، هرچه اینها بیشتر 
توسعه پیدا می کنند مهاجر بیشتری هم 
می پذیرند که این مهاجران هم مصارف 
آب جدید و هوای جدید دارند. بنابراین به 
جایی می رسیم که همه شهرهای مهم 
دچار گرفتاری آلودگی هوا در زمستان 
هستند که علت آن مهاجرت های انجام 

شده است.
اتفاقی  کرد:  تاکید  فرد  فروزان 
نکرده،  خودنمایی  هنوز  داده  رخ  که 
علی رغم اینکه در فضای بحران قرار 
گرفتیم اما هنوز شکل واقعی در طول 
۱۰ تا 2۰ سال آینده خود را به نمایش 
خواهد گذاشت. برخی از بحران هایی که 
با آنها مواجه هستیم جبران ناپذیر است؛ 
استفاده  بحران  به  مثال می توان  برای 
که  کرد  اشاره  زیرزمینی  آب  منابع  از 
و  کرده  مزیت سازی  هم  مورد  این  در 
برای  چاه ها  عمق  شد  گرفته  تصمیم 
برداشت افزایش یابد که اجازه این کار 
را نداشتیم. نشست هایی به وجود آمده 
که شهرها و بناهای تاریخی ما را تهدید 
می کند و مزیت هایی که در این شهرها 

وجود داشته هم از بین می روند.
مثل  شهری  د:  ا د مه  دا ا وی 
توریستی  مزیت های  دارای  اصفهان 
از  و  توجه  آنها  به  که  بوده  بین المللی 
ظرفیت های آن استفاده نشده که با توجه 
می توانست  دارد،  که  ویژگی هایی  به 
بهترین نمونه های استفاده بین المللی را 
سازماندهی کند. سعی کردیم مزیت های 
ایجاد  صنعتی  مزیت های  مانند  دیگر 
کنیم که آورده این مزیت های صنعتی، 
آلودگی هوا و تجمع جمعیت غیرطبیعی 
و مهاجرت، خشکی زاینده رود و نشست 
اصفهان  استان  در  زمین  وحشتناک 
است.  اصفهان  شهر  خصوص  به  و 
متخصصین اصرار دارند که قسمت های 

مهم مرکزی شهر اصفهان که مملو از 
خطر  در  است؛  ارزشمند  تاریخی  آثار 

آسیب دیدگی جدی قرار دارند.
کسی  داشت:  اظهار  فرد  فروزان 
محاسبه نکرده که اگر شهر اصفهان در 
چه  داشت  فعالیت  خود  حالت  بهترین 
بگوید  حاال  که  می کرد  ایجاد  منافعی 
چه  صنعتی  ظرفیت های  شدن  اضافه 
کمکی به اصفهان کرده است. توضیحی 
این  عموما  می دهند  زمینه  این  در  که 
است که اگر توسعه صنعتی در اطراف 
اصفهان رخ نداده بود، بخشی از منافعی 
را هم که امروز دارد برای آن به وجود 
نمی آمد. اما هنوز کسی این را حساب 
نکرده که اگر به جای آن می توانستیم 
اصفهان  توریستی  ظرفیت های  ز  ا
آلودگی  گرفتار  را  آن  و  کنیم  استفاده 
نمی کردیم،  اضافه  صنعتی  توسعه  و 
امروز چقدر منافع و پایداری شهری و 

استانی داشتیم.
دریاچه  مورد  در  کرد:  اضافه  وی 
ارومیه هم همینگونه است. یک مزیت 
نست  می توا خوبی  ر  بسیا توریستی 
و  بگیرد  شکل  رومیه  ا یاچه  در با 
ظرفیت های منطقه ای آن را فعال کند 
اما تصمیم گرفتیم که به جای استفاده 
از ظرفیت توریستی، در اطراف دریاچه 
توسعه باغداری دهیم. نتیجه آن ساالنه 
تولید میزان زیادی سیب مازاد شده که 
از بین می رود و تبدیل به کود می شود، 
به صورت صادرات  آن هم  از  قسمتی 
می شود.  خارج  ایران  از  غیرحرفه ای 
دست  از  هم  ارومیه  دریاچه  متاسفانه 

رفته و خشکیده است.
توسعه  کمیسیون  رییس  نایب 
پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
اندازه  به  هنوز  دستکاری  گفت:  ایران 
از  االن  نشدند،  تبدیل  ریال  به  کافی 
متوجه  ما  ناگوار  اتفاقات  برخی  محل 
اما  می شویم  موضوعات  سری  یک 
آلترناتیوها و اینکه در صورت بروز آنها 
توجه  مورد  چندان  داشتیم  منافعی  چه 

قرار نگرفته است.
اگر  شد:  متذکر  پایان  در  وی 
را طی کنیم،  توسعه  می خواهیم مسیر 
خواه ناخواه باید از دستاوردهای جهانی 
سیاه  نگاه های  شویم.  بهره مند  هم 
نگاه  این  و  پایدار  توسعه  موضوع  به 
که  منافعی  توسعه یافته  کشورهای  که 
می خواستند را بردند و حاال می خواهند 
جلوی توسعه ما را بگیرند کمکی به ما 
نکرده و به جلو نمی برد بلکه فرصتی را 
برای از بین بردن بیشتر منابع طبیعی 
فراهم  زیست  به محیط  زدن  آسیب  و 
می کند. توصیه می کنم که به موضوع و 
اهداف توسعه پایدار توجه ویژه کنیم و به 
عنوان یک آیتم مهم در تصمیم گیری ها 
به تفکیک افراد حقیقی و حقوقی جامعه 
به اضافه اجزای مختلف حاکمیت قرار 

دهیم.

با حضور مدیرعامل بانک سینا انجام شد:
افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران

طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا، شعبه 
توسعه  راستای  در  تهران  آباد  نازی  در  بانک  این  جدید 
خدمات و رفاه حال شهروندان گرامی به بهره برداری رسید.

افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران
ایمانی  بانک سینا؛ دکتر  روابط عمومی  به گزارش 
در این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح شعبه نازی آباد 
به واسطه قرارداشتن در منطقه پرتردد و متراکم تهران و 

وجود شرکت های تجاری و مراکز گسترده خرید، گفت: بانک سینا در حال حاضر 
خدمات با کیفیت و متنوعی را ارائه می کند و با برخورداری از کارکنان متعهد و 
متخصص که احترام به مشتری و پاسخگویی به موقع و قانونمند را سرلوحه کار 

خود قرار داده اند، در جهت تامین رضایت مشتریان گام بر می دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: دستیابی به اهداف و برنامه های بانک و تامین خدمات 
مورد انتظار مشتریان، از طریق تسلط و آگاهی همکاران به ظرفیت های تجاری 
منطقه میسر می شود که با در نظر گرفتن برنامه های هدفمند بازاریابی و تالش 

مستمر در ارائه و فروش محصوالت، می توان در این زمینه موفق بود.
دکتر در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت بانک سینا در سال جاری گفت: این 
بانک در مدت سپری شده از سال ۱4۰۰ موفق شد عالوه بر ارتقاء شاخص های 
عملکردی در زمینه جذب منابع، ارائه تسهیالت ارزان قیمت و قرض الحسنه و جذب 

مشتریان جدید، نقشی موثر در سیستم بانکی کشور داشته باشد.
گفتنی است در این مراسم یزدیخواه معاون امور شعب و مناطق و جلیلی مدیر 

منطقه شرق تهران نیز حضور داشتند.

قابلیت افتتاح حساب آنالین بانک گردشگری در هشتمین نمایشگاه 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

بانک گردشگری در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی )اینوکس 2۰2۱ (، از 8 تا ۱۱ آذرماه 

جاری به صورت آنالین حساب بانکی افتتاح می کند.
افتتاح  بانک گردشگری،  به گزارش روابط عمومی 
 « پی  »گردش  اپلیکیشن  از  استفاده  با  آنالین  حساب 
در  اجرا  به  گردشگری  بانک  توسط  گذشته  ماه  از شش 
عموم  به  کیش  نمایشگاه  در  قابلیت  این  اکنون  و  آمده 

بازدیدکنندگان ارائه می شود.
متقاضیان می توانند با مراجعه به مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش عالوه 
بر آشنایی با انواع خدمات نوین بانک گردشگری، نسبت به افتتاح حساب آنالین 

اقدام کنند.
از جمله مدارک الزم برای افتتاح حساب آنالین درنمایشگاه کیش، داشتن 

کارت ملی و مبلغ 5۰۰ هزار ریال برای افتتاح حساب است.
بانک گردشگری در حال حاضر با اپلیکیشن » گردش پی » امکان استفاده 
از خدمات بانکی و پرداختی را برای تمام کاربران فراهم کرده است. امور بانکی در 

»گردش پی« بدون نیاز به مراجعه به شعبه انجام می شود.
بانک گردشگری)شباهنگ(،  از طریق شعبه هوشمند  آنالین  افتتاح حساب 
مشاهده موجودی کارت های متصل به شبکه شتاب، احراز هویت آنالین، افتتاح 
انواع سپرده بانکی، درخواست صدور کارت نقدی، درخواست صدور کارت هواداری 
پرسپولیس، درخواست صدور رمز اول و پویاکارت، امکان شارژ سیم کارت، خرید بسته 
اینترنتی، پرداخت انواع قبوض و خالفی خودرو ، بخشی از خدمات »گردش پی« است.

حضور فعال بانک تجارت در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی 

فرصت های  معرفی  نمایشگاه  سیزدهمین  غرفه  برپایی  با  تجارت  بانک 
و  بیمه  بانک،  بورس،  المللی  بین  نمایشگاه  هشتمین  و  کشور  سرمایه گذاری 
خصوصی سازی، آخرین خدمات و سرویسهای سوپرمارکت مالی خود را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک و شرکت های عضو هلدینگ 
مالی تجارت با حضور در سالن پارت A غرفه 6 نمایشگاه، از عصر دوشنبه هشتم 

آذر ماه تا پنجشنبه هفته جاری به مدت 4 روز به معرفی خدمات خود می پردازند.
شرکت های بیمه تجارت نو، کارگزاری تجارت، صرافی تجارت، صندوق سرمایه 
گذاری کاردان و همچنین مدیران و کارشناسان بخش های مختلف بانک تجارت در 

این نمایشگاه پاسخگوی بازدید کنندگان هستند.
در افتتاحیه این نمایشگاه که عصر دوشنبه با حضور سعید محمد مشاور رییس 
جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری گشایش یافت، محمدرضا نوایی لواسانی، 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا دلیری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، ستار هاشمی معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و حسین سالح ورزی نائب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی 

ایران نیز به سخنرانی پرداختند.
با استقرار دولت سیزدهم و در راستای سیاست های جدید و رویکردهای اعالمی 
اندرکاران،  با مشارکت سیاست گذاران، دست  در ماه های آتی، رویداد پیش رو، 
فعاالن بازارهای مالی، بازار سرمایه و سایر ذینفعان و عالقمندان، فرصت تازه ای برای 
بازنگری اقدامات انجام شده، ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصاد و گسترش 

ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاههای اقتصادی ایجاد خواهد کرد .
رویداد کیش اینوکس به عنوان یکی از بزرگترین رویداد های اقتصادی کشور 
و در طول سال های برگزاری با حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه ها و سازمان 
ها و فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در بخش های پیشرو اقتصادی 
کشور و نیز با حضور نخبگان اقتصادی و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی به 
محلی جهت ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط کالن اقتصادی 
کشور، تقارن و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی و ایجاد زمینه های تحول در مسیر 

توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این رویداد، نخستین رویداد صنعت مالی و بازار سرمایه از زمان شیوع کرونا در 
کشور بوده که در 2 بخش نمایشگاهی و محتوایی برگزار می شود. بخش محتوایی 
این نمایشگاه همه روزه با 25 نشست تخصصی و همایش جانبی در مرکز همایش 

های بین المللی جزیره کیش همراه است.

تاکید مدیرعامل بانک ملی بر حرکت به سمت بانکداری جامع
مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین جلسه پایش و بررسی عملکرد واحدهای 

بانک در تهران تاکید کرد که باید به سمت بانکداری جامع برویم.
این  در  فرزین  ایران، دکتر محمدرضا  بانک ملی  روابط عمومی  به گزارش 
نشست که امروز با حضور عباس شفیعی رییس هیات مدیره، حسن مونسان عضو 
هیات عامل و معاون شعب، روسای شعب ادارات امور و شعب مستقل برگزار شد، 
اظهار کرد: باید بانکداری شرکتی را به طور کامل رصد کنیم و ساختار بانکداری 

سرمایه گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شود.
وی با اشاره بر اهمیت جذب منابع در بانک اظهار کرد: واحدها باید تمام تالش 

خود را برای جذب منابع به ویژه در ماه های پایانی سال به کار گیرند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه باید خود را برای اجرای طرح ملی 
مسکن و سایر تکالیفمان آماده کنیم، تصریح کرد: بانکی منابع خوب خواهد داشت 
که تسهیالت خوبی را نیز پرداخت کند. امید داریم به سطح تعادلی دست یابیم که 

بتوانیم سهم خود در بازار بانکی را حفظ کنیم.
فرزین ادامه داد: بانک ملی ایران با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می 
کند که امیدواریم بتوانیم این مشکالت را مرتفع کنیم و بانک به جایگاه اصلی خود 

که همان ارایه خدمات مالی ارزنده به تمام اقشار مردم است، بازگردد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی و بیمه میهن
تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و بیمه 
میهن در راستای تجمیع امور بیمه ای و با هدف توسعه تعامالت و ارائه پوشش 
های بیمه ای و حرفه ای برای هر یک از اعضای این سازمان و خانواده درجه یک 

آنها به امضای طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ بر اساس مفاد این تفاهم نامه که امروز 
با حضور رسول آریان پور سرپرست، ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره و مهدی 
گشادرو معاون فنی این شرکت در محل سازمان نظام مهندسی به امضاء رسید، 
پنهان  و  اساسی  عیوب  مهندسی،  مسئولیت،  های  نامه  بیمه  میهن  بیمه  شرکت 
ساختمان،باربری، آتش سوزی، اتومبیل، حوادث و عمر و سرمایه گذاری صادر و 
در اختیار اعضا و متقاضیان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار خواهد داد.

تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی و مالی بر اساس ضوابط و مقررات بیمه 
ای و شرایط عمومی و خصوصی هر بیمه نامه قابل پرداخت است. متولی اجرا و 
عملیاتی کردن این تفاهم نامه بر عهده شعبه غرب بیمه میهن به سرپرستی وحید 

قدس می باشد.

وزیر نفت:
خیره کننده ای  افزایش  پارسال  به  نسبت  ایران  نفت  فروش 

داشته است
وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشست مشترک مجلس و دولت 

گفت: مقدار فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیره کننده ای داشته است.
جواد اوجی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز 
مجلس اظهار کرد: وزارت نفت گزارشی از فروش نفت،  گاز صادراتی و محصوالت 
پتروشیمی در یکصد روز اخیر داشته که طبق آمار مقدار فروش نفت نسبت به 

پارسال افزایش خیره کننده ای داشته است.
وی تصریح کرد: درباره تبصره ۱8 استفاده از توان شرکت های دانش بنیان 
در مناطق کم برخوردار، پروژه های خوبی در این مناطق در حوزه صنعت نفت 
تعریف کرده ایم و امیدواریم زمینه اشتغال  خوبی ایجاد کند. اتفاق های خوبی در 
بخش سرمایه گذاری، فروش و اشتغال زایی در وزارت نفت رخ داده  که در نتیجه 

همکاری دولت و مجلس بوده است.
وزیر نفت تصریح کرد: همکاری کمیسیون عمران و وزارت نفت منجر شد 

تا موضوع قیر و آسفالت جاده ها با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

تالش آمریکا برای بهبود روابط با اوپک
آمریکا تالش می کند پس از کشمکش با اوپک بر سر قیمت نفت، روابط 

خود با این سازمان را بهبود بخشد.
به گزارش دنیای جوانان از خبرگزاری بلومبرگ، ایاالت متحده آمریکا 
در تالش است تا پس از یک دوره تنش بین واشنگتن و ریاض بر سر قیمت 
باالی نفت، روابط خود با کشورهای بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( در خاورمیانه، به ویژه عربستان را در زمینه انرژی دوباره بهبود بخشد.
آموس هوخشتاین، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی 
جهانی، این هفته با مقام های ارشد خاورمیانه، از جمله عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 

انرژی عربستان، دیدارهایی داشت.
برای  و عربستان  متحده  ایاالت  زمینه های همکاری  درباره  وی گفت: 
گفت وگو   2۱ قرن  در  پاک  انرژی  سوی  به  انتقال  پدیده  در  سرمایه گذاری 
کردیم.قرار است وزیران نفت و انرژی اوپک و متحدانش )اوپک پالس( برای 
تصمیم گیری درباره مقدار عرضه نفت این ائتالف در ماه ژانویه، امروز)پنجشنبه، 
۱۱ آذرماه( دیدار  کنند.به گفته منابع آگاه، ایاالت متحده آمریکا در دیدار مقام های 
آمریکا و عربستان، حمایت خود را از تصمیم گیری اوپک اعالم و دو طرف توافق 

کرده اند که درباره پویایی بازار با هم مشورت کنند.
اوپک پالس در حال بررسی این موضوع است که آیا افزایش تولید ماهانه 
خود به مقدار 4۰۰ هزار بشکه  در روز را در ماه ژانویه ادامه دهد یا این افزایش 
تولید را برای ارزیابی تأثیر شیوع سویه جدید ویروس کرونا بر بازار متوقف کند.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی در نشستی توجیهی در پاریس گفت: 
این ائتالف باید به افزایش تولید برای محافظت از بهبود اقتصاد جهانی ادامه دهد.
وی افزود: جهان در حال بهبود از رکود اقتصادی است و هنوز رشدی 
شکننده دارد، قیمت های باالی انرژی می تواند با افزایش فشارهای تورمی، مانع 

بزرگی برای بهبود اقتصاد باشد.
رئیس آژانس بین المللی انرژی تصریح کرد: اگر اوپک پالس در نشست این 

هفته خود به افزایش تولید ادامه دهد، بسیار خوشحال خواهم شد.

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 4 و 52 دقیقه روز )چهارشنبه، دهم 
آذرماه( با یک دالر و یک سنت افزایش به 7۰ دالر و 24 سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا با 78 سنت افزایش به 66 دالر و 96 سنت برای هر بشکه 
رسید.به گزارش دنیای جوانان از رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت 
روز سه شنبه )نهم آذرماه(، 69 دالر و 23 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا 66 دالر و ۱8 سنت بود.
قیمت نفت پس از سقوطی شدید در معامالت پایانی روز سه شنبه - افزایش 
یافت و برخی از زیان ها را جبران کرد زیرا تولیدکنندگان عمده نفت در سازمان 
برای  اوپک پالس(  )ائتالف  )اوپک( و متحدانش  نفت  کشورهای صادرکننده 
گفت وگو درباره چگونگی واکنش به آسیب وارده به تقاضای سوخت در پی 

شیوع سویه »اومیکرون« ویروس کرونا آماده می شوند.
تحلیلگران بانک استرالیایی ای ان زی )ANZ( در یادداشتی اعالم کردند: 

بازار به دنبال نشانه های تأثیر اومیکرون بر تقاضای جهانی نفت خام است.

کارشناس اتاق بازرگانی ایران:

 بسیاری از آسیب های کم آبی جبران پذیر نیستند
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و بی
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زیر نظر: محمد امامی

یک کارشناس انرژی:
قرارداد سواپ گازی هزینه تحریم را
 برای تحریم کنندگان باال خواهد برد

یک کارشناس انرژی با اشاره به قرارداد سواپ گازی ترکمنستان، ایران 
و جمهوری آذربایجان تاکید کرد: این قرارداد و قراردادهای مشابه هزینه 

تحریم را برای تحریم کنندگان افزایش خواهد داد.
»سعید میرترابی« درباره دستاورد قرارداد بزرگ گازی برای انتقال گاز 
ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران، پس از سال ها تنش 
گازی بین تهران و عشق آباد، افزود: در سال های گذشته ایران با ترکمنستان 
بر سر خرید گاز مشکالتی داشت که منجر به قطع همکاری شده بود. امضای 
این قرارداد گازی بین ایران و ترکمنستان از دو جهت اتفاق مثبتی است که 
سبب می شود از یک طرف ما از آنها خرید گاز داشته باشیم و از طرف دیگر 

گاز آنها را به سایر کشورها انتقال دهیم.
وی  افزود: با توجه به اینکه ایران بر اساس پیش بینی ها طی چند سال 
آینده به ویژه در فصل های زمستان ممکن است با کمبود گاز مواجه شود 
و این امر به کمبود برق هم منجر شود، لذا این قرارداد برای ما دستاورد 
خوبی است که از یک طرف مشکالت کشور را رفع کنیم و از طرف دیگر 
به لحاظ منطقه ای به گذرگاهی برای انتقال گاز تبدیل شویم که می تواند 

برای کشور آورده خوبی داشته باشد.
این کارشناس انرژی در باره تاثیرات قرارداد گازی ایران و ترکمنستان 
و  منطقه   مذاکرات  حتی  و  بین المللی  مجامع  در  ایران  اقتدار  افزایش  در 
توافق ها و ترکیب ها  این  وارد  ایران  هسته ای، خاطرنشان کرد: زمانی که 
شود به طور طبیعی تحریم آن دشوار شده و از طرف دیگر هزینه تحریم را 

برای تحریم کننده زیاد می کند.
میرترابی گفت: طی سال های گذشته ترکمنستان در خصوص انتقال گاز 
به بازارهای مصرف با مشکل مواجه بود و ایران یکی از گزینه های عشق آباد 
جهت انتقال گاز به منطقه قفقاز و غرب بوده است. قرار داد گازی ایران و 

ترکمنستان در این زمینه حرکت خوبی است.
یک  قزاقستان  با  ما  کشور  گذشته  در  افزود:  انرژی  کارشناس  این 
چارچوب های سواپ نفت داشته است که آن هم طی گزارش منتشر شده 
نشان داد به نفع ایران نبوده و در دولت های نهم و دهم متوقف شد؛ بنابراین 
ما در خصوص همکاری های نفتی و انرژی در منطقه در هشت سال گذشته 
بسیار کم کار بودیم، که می توانست فرصت های اقتصادی، سیاسی و ایجاد 
ثبات  را برای ما داشته باشد. اقدام اخیر اگرچه دیر رخ داد اما فرصت های 

اقتصادی و امنیتی زیادی در کشور و منطقه فراهم کرد.
روز یکشنبه )هفتم آذرماه( قرارداد سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان از مسیر ایران به امضا رسید. بر اساس این توافق، ساالنه ۱.5 تا 
2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از خاک ایران به جمهوری آذربایجان 

تحویل خواهد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

شهرهای جدید آماده ساخت ۶۱۵ هزار واحد؛
برنامه ساخت آپارتمان های ۶0 متری 

در نهضت ملی مسکن
شرکت عمران شهرهای جدید آمادگی خود را برای آغاز عملیات اجرایی 
حدود 6۱5 هزار واحد نهضت ملی مسکن اعالم کرد و طاهرخانی مدیرعامل 
عمران گفت: پیشنهاد پرداخت وام 4۰۰ تا 45۰ میلیون تومانی برای هر واحد 
را ارایه کرده ایم که دهکهای اول تا سوم بیشترین کمک و امتیازات را دریافت 
می کنند؛ درخصوص متراژ نیز متناسب با سالیق، متنوع عمل می کنیم و برای 

کاهش هزینه متقاضیان، آپارتمان های 6۰ متری را نیز در دستور کار داریم.
از 4 میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن قرار است حدود 6۱5 هزار واحد 
در شهرهای جدید ساخته شود. بر این اساس زمین احداث این تعداد واحد تامین 
شده و شرکت عمران شهرهای جدید آماده آغاز عملیات اجرایی این واحدها است.
تامین  و  تولید  قالب طرح جهش  در  زمین ساخت مسکن  تامین  برنامه 
مسکن )نهضت ملی مسکن( در 32 شهر و 3 شهرک جدید واقع در ۱3 استان 
کشور شامل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، 
تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، مرکزی 
و هرمزگان تهیه شده است. شهرهای جدید ظرفیت ساخت 6۱5 هزار و 622 

واحد مسکونی را در استانهای مذکور فراهم کرده است.
سهند  جدید  شهر  سهمیه  جدید،  شهرهای  عمران  شرکت  اعالم  طبق 
در استان آذربایجان غربی 48 هزار واحد، شهریار در آذربایجان شرقی 8986 
واحد، گلمان در آذربایجان غربی 3۰۰۰ واحد، فوالدشهر در اصفهان ۱5 هزار 
و 2۱۰ واحد، شهر جدید جی در اصفهان ۱2 هزار و 79۰ واحد، بهارستان در 
اصفهان ۱2 هزار واحد، مجلسی در اصفهان 8386 واحد، هشتگرد در استان 

البرز 33 هزار و 99۱ واحد، عالیشهر در استان بوشهر 6۰۰۰ واحد و نایبند در 
استان بوشهر 2۰83 واحد است.

ظرفیت ساخت ۱9۱ هزار واحد در استان تهران
در استان تهران ساخت بیش از ۱9۱ هزار واحد در دستور کار است که 
سهم پرند 65 هزار و 3۰7 واحد، شهر جدید اعتمادیه 38 هزار واحد، پردیس ۱6 
هزار واحد، فردوس 25 هزار واحد، ایوانکی 34 هزار و 752 واحد، شهر جدید 

خوارزمی ۱۰ هزار و سهم شهر جدید اندیشه 2282 واحد است.
در استان خراسان رضوی برای احداث ۱22 هزار و 62۰ واحد مسکونی 
برنامه ریزی شده که سهم شهر جدید گلبهار 37 هزار و 82۱ واحد، بینالود 24 
هزار و 799 واحد، شهر جدید در اراضی هاشم آباد 35 هزار واحد و شهر جدید 

در اراضی قرقی 25 هزار واحد است.
همچنین ظرفیت اراضی قابل تامین در شیرین شهر استان خوزستان 26 
هزار و ۱64 واحد، رامین در خوزستان ۱9 هزار و ۱29 واحد، شهر جدید رامشار 
در سیستان و بلوچستان ۱۰۰۰ واحد، تیس در سیستان و بلوچستان ۱۰۰۰ واحد، 
شهر جدید صدرا در استان فارس 33 هزار واحد، شهرک بیضا در فارس 8۰۰۰ 
واحد، شهرک سروستان در فارس 8۰۰۰ واحد، شهرک کوهمره سرخی در فارس 

6265 واحد و شهر جدید تابستان در استان فارس 6۰۰۰ واحد است.
در استان مرکزی قرار است که ۱7 هزار و 325 واحد نهضت ملی مسکن 
ساخته شود که از این تعداد ۱۰ هزار و 727 واحد در شهر جدید مهاجران و 6598 
واحد در شهر جدید امیرکبیر خواهد بود. در هرمزگان ظرفیت ساخت 25 هزار 
و 33۱ واحد نهضت ملی مسکن وجود دارد که ۱7 هزار و 83۱ واحد در شهر 

جدید علوی و 75۰۰ واحد در شهرک اراضی شرق بندرعباس ساخته می شود.
طاهرخانی: مشکل تامین زمین در شهرهای جدید نداریم

حبیب اهلل طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت که 
هیچ مشکلی برای تامین زمین در شهرهای جدید وجود ندارد و به محض اتمام 

ثبت نام متقاضیان که تا روز ۱5 آذرماه عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد.
پیشنهاد پرداخت وام 45۰ میلیون تومانی به هر واحد

گفت:  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  متقاضیان  آورده  میزان  درباره  وی 
خوشبختانه وام بانکی رقم قابل توجهی از هزینه ساخت را پوشش می دهد. وزارت 
راه و شهرسازی این اختیار را دارد که بر اساس تشخیص در مناطق مختلف، 
سقف وام را به طور شناور تعیین کند. پیشنهاد ما این است که شهرهای جدید 
از الگوی کالنشهر تهران تبعیت کنند و وامهای 4۰۰ تا 45۰ میلیون تومانی به 

هر واحد اختصاص یابد.
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کت  شر مل  عا یر مد
گفت:  یالم  ا ز  گا پاالیش 
صنعتی  واحد  این  عملکرد 
توسط شرکت ملی گاز ایران با وضعیت 

عالی ارزیابی شده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم گفت: عملکرد این واحد صنعتی 
توسط شرکت ملی گاز ایران با وضعیت 

عالی ارزیابی شده است.
اینکه  بیان  با  نوریان  اله  روح 
درصد  با  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت 
برنامه  و  اهداف  درصد   9۱.3 تحقق 
شده  رزیابی  ا لی  عا وضعیت  با  ها 
است،اظهار کرد: ارزیابی های عمومی 
انسانی،  مدیریت سرمایه  شامل محور 
شفافیت   ، الکترونیک  دولت  توسعه 

و  بهداشت  مالی،ایمنی،  مدیریت  و 
محیط زیست، ارتقاء سالمت اداری و 
حقوق شهروندی  و استقرار نظام های 
اختصاصی  ارزیابی  و  بوده  مدیریتی 
تولید،  تحقق  های  شاخص  شامل 
منتشر شده  گازهای  و  انرژی  مصرف 

به محیط بوده است.
کسب  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
همه  کوشش  و  تالش  با  عناوین  این 
مختلف  های  بخش  در  ن  را همکا
محقق شده است،خاطرنشان کرد: این 
شرکت در مجموع ارزیابی در محورهای 
مختلف با 9۱.3 درصد تحقق اهداف و 
برنامه ها توانسته در بین شرکت های 
تابعه شرکت ملی گاز ایران رتبه عالی 

کسب کند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

بیش از ۹1 درصد اهداف و برنامه ها شرکت گاز ایالم تحقق یافته است
در هشت ماه سال ۱400 صورت گرفت؛

اعطای بیش از 2600 فقره تسهیالت توسط بانک توسعه 
تعاون استان بوشهر   

  بانک توسعه تعاون استان بوشهر از ابتدای سال ۱4۰۰ تا پایان آبان 
به  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  تسهیالت  فقره   26۰۰ از  بیش  ماه 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده 
است . 

     به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان 
بوشهر ؛ شعب این بانک در سراسر استان بوشهر در سال ۱4۰۰ تاکنون 
واجدان  به  پرونده  قالب 26۰۰  در  تسهیالت  ریال  میلیارد  جمعا« ۱79۰ 

شرایط پرداخت کرده است .
این گزارش می افزاید ، در بخش صنعت و معدن تسهیالت پرداختی  
به فعاالن اقتصادی  استان بوشهر بالغ بر به 5۰3  میلیارد ریال در قالب 

۱۰9۰ فقره پرونده تسهیالتی بوده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای در بخش خدمات 
و بازرگانی  نیز اقدامات مناسبی انجام داده و میزان تسهیالت  در سرفصل 
خدمات و بازرگانی  از ابتدای سال تا پایان آبان ماه با تشکیل ۱28۰ پرونده 

بالغ بر  92۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است . 
بخش مسکن  نیز از تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون بهره مند 
گردیده و میزان تسهیالت پرداختی به این بخش در مدت مذکور به ۱32  

میلیارد ریال رسیده است.
در هشت ماه سال جاری میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 

به بخش کشاورزی استان بوشهر نیز به 235  میلیارد ریال رسید. 
در سال  ایران  دولتی  بانک  جوانترین  عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک 
هدف  بوشهر  استان  در  را  تسهیالت  ریال  میلیارد   4۱2۰ پرداخت  جاری 

گذاری کرده است.

شهردار رشت: نخستین گام »عزم خدمت« هفته جاری 
در محله حمیدیان اجرایی خواهد شد.

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت سید امیر حسین علوی شهردار رشت ضمن بازدید از شهرداری منطقه 
چهار عنوان کرد: مدیریت شهری با اتخاذ رویکردی متفاوت، محله محوری 
را مورد توجه قرار داده است و در راستای تحقق »عزم خدمت« با شروع از 
محله حمیدیان در هفته جاری، ضمن احصاء دقیق مشکالت و نیازمندیهای 
این محله در جهت زیباسازی، توسعه فضای سبز شهری، مدیریت پسماند، 
آسفالت، اجرای پروژه های عمرانی و ... اقدام خواهد نمود.شهردار رشت با 
تاکید بر اجرای پروژه های کوچک مقیاس در جهت تقویت محالت کم 
برخوردار اذعان داشت: جانمایی و نصب چراغهای جدید روشنایی، نقاشی 
دیواری، نصب مخازن زباله جدید، پیرایش و رسیدگی به فضای سبز، اجرای 
آسفالت در محالتی که آسفالت شان مستهلک شده و همچنین بازسازی 
آسفالت کوچه هایی که اهالی آن عوارض خود را پرداخت کرده اند، رنگ 
آمیزی، دیدار با خانواده شهید محله، میز خدمت و دیدار با شهروندان در 
برنامه های شهرداری رشت در محله  از جمله   ... و  )ع(  امام رضا  مسجد 

حمیدیان می باشد.

افتتاح پروژه برق رسانی به محله عدالت آباد
شهرستان  آباد  عدالت  محله  به  رسانی  برق  پروژه  افتتاح  مراسم   
رقیه  مسجد حضرت  در   ۱4۰۰ ماه  آذر   4 مورخه  شنبه  پنج  روز  اردبیل 

)س( این محله برگزار شد
در این مراسم که با حضور اهالی محله عدالت آباد برگزار شد، مدیر 
عامل و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و بدری نماینده 
مردم سرعین ، نیر ،نمین و اردبیل در مجلس شورای اسالمی و امامی 
فرماندار شهرستان اردبیل و انصاری رئیس شورای شهر اردبیل و جمعی 

از فرماندهان سپاه حضرت عباس )ع( استان حضور داشتند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ابتدای مراسم 
به تشریح اقدامات انجام شده پرداخته و گفت: با پیگیری های مکرر یک 
ساله مقامات شهرستانی از جمله نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای 
اسالمی و فرماندار و دادستان کل استان اردبیل مجوزهای الزم برای این 
محله اخذ شد و با اقدام جهادی همکاران مدیریت برق شهرستان اردبیل 

در کمتر از یک ماه ،  برقرسانی به این محله انجام یافت .
حسین قدیمی  گفت:  این پروژه با اعتباری بالغ بر 2۰ میلیارد ریال 
و  نصب شد  آمپر  3۱5کیلوولت  ترانسفورماتور   دستگاه  یک  انجام شدو 
خط فشار ضعیف به طول ۱67۰ متر و 48۰ متر خط فشار متوسط و 45 

اصله تیر برق استفاده شده است.
قدیمی ادامه داد: عملیات برق رسانی به این محله کامال استاندارد 
کابل های  و  کنتور  مانند  فناوری های مدرن  آخرین  از  بهره گیری  با  و 
خودنگهدار و چراغ های ال ای دی که دارای عمر زیاد و کیفیت باالتری 
می باشند صورت گرفته و همچنین ضعف برق بیش از 2۰۰ خانوار در 

این منطقه رفع شده است.
وی خدمت به مردم استان را وظیفه تمامی مسئوالن استانی دانسته 
و گفت: با همت و تالش همکاران مدیریت برق شهرستان بیله سوار در 
این  پاسداران  سپاه  قدس  اردوگاه  به  رسانی  برق  عملیات  دیگر  اقدامی 
شهرستان به پایان رسیده که امروز توسط سردار محمدی اصل فرمانده 

سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل افتتاح شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ادامه به تشریح 
روستای محروم   ۱5 به  امسال  و گفت:  پرداخته  این شرکت  برنامه های 
که از نعمت برق بی بهره هستند برق رسانی خواهد شد و انشااله تا دو 
سال آینده با برنامه ریزی های انجام شده هیچ روستای بدون برقی در 

استان نخواهیم داشت.
حسین قدیمی احداث پروژه های جدید فوق توزیع و انتقال در استان 
را از دیگر برنامه های این شرکت دانسته و ادامه داد: طرح تبدیل کابل 
مسی به خودنگهدار در فاز اول به طول ۱3۰۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ 

بر 2۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا می باشد.
وی افزود: همچنین امسال برای 3۰۰ خانوار پنل خورشیدی نصب 
مولد های  بار  پیک  ایام  از خاموشی های  برای جلوگیری  و  خواهد شد 
احداث  بخش خصوصی  توسط  کوچک  های  نیروگاه  و  کوچک  مقیاس 

می شد.
ادامه مراسم سرهنگ پیرجاهد مسئول سازمان بسیج سازندگی  در 
سپاه حضرت عباس )ع( استان و امامی فرماندار شهرستان اردبیل و بدری 
نماینده مردم سرعین ، نیر ،نمین و  اردبیل در مجلس شورای اسالمی نیز 
سخنرانی کردند و ضمن تشکر از اقدام جهادی شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل تداوم این اقدام و رفع مشکالت مردم استان را از وظایف 

تمامی نهادهای استانی دانستند.

نشست تخصصی نماز
 نشست تخصصی نماز به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اردبیل برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
های  شیوه  و  مدیریت   و  نماز  رویکرد  با  نماز  تخصصی  نشست  اردبیل، 
مهارتی دعوت به نماز در محل سالن شهدای هنرمندان اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان اردبیل برگزار گردید.
این نشست و کارگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اردبیل و با همکاری ستاد اقامه نماز استان و همچنین مرسسه فرهنگی و 

هنری تصویر هنر آرتا با حضور عالقه مندان دائر گردید.
عبداهلل بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
در این نشست گفت: نماز از مهمترین مولفه هایی است که فاصله گرفتن 
و  زوال  و مهیای  از مسیرموفقیت جدا می سازد  را  ای  آن، هر جامعه  از 

نابودی می سازد.
وی افزود: نماز فریضه ای است که انسان با بجا آوردن آن می تواند 
با فاصله گرفتن از پلیدی ها و انحرافات، راه را برای رسیدن به سعادت و 

خوشبختی خود و جامعه هموار سازد.

توقیف سه خودروی حامل چوب آالت قاچاق جنگلی 
در فومن

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گیالن، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدای شهرستان فومن گفت: دراجرای 
اداره منابع طبیعی و  اقدامات حفاظتی، یگان حفاظت  دستورالعمل تشدید 
آبخیزداری شهرستان فومن، دو دستگاه خودروی نیسان حامل چوب آالت 
قاچاق جنگلی و یک دستگاه پیکان وانت حامل چوب آالت غیر مجاز جنگلی 
را توقیف کردند.علی داودی با اشاره به اینکه چوب آالت بازداشتی از گونه 
افزود: پرونده تخلف برای متخلفین  توسکا، اوجا، خرمندی و  ممرز است، 
تنظیم و خودروهای حامل چوب آالت قاچاق  با هماهنگی مقام محترم قضایی 
به پارکینگ منتقل گردید.وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه 
دستگاه محترم قضایی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی ملی و قاچاق چوب با سامانه های امداد جنگل و 

مرتع به شماره های ۱39 و ۱5۰4 تماس بگیرند.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک سمنان گفت:
اجرای طرح پاکسازی و الیروبی انهار روباز و روبسته 

درقلب سمنان
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مجتبی 
ذوالفقاری گفت: این طرح با  تاکید عباس بابایی مدیر شهرداری منطقه یک 
با  هدف روان سازی و دفع پساب ها و جلوگیری از بوی نامطبوع، کاهش 
مخازن نصب شده بر روی شبکه انهار و ساماندهی و رفع نواقص شبکه های 
زباله گیر و رسوب گیر مجددا« توسط عوامل خدمات شهری به اجرا درآمد.

معاون خدمات شهری منطقه با تاکید بر لزوم مدیریت جمع آوری آب 
های سطحی افزود: پیش از شروع فصل بارندگی تمهیدات و برنامه ریزی 
های الزم برای پیشگیری از بروز آبگرفتگی در سطح منطقه صورت گرفته 
است و تاکنون نیز با وجود بارش های پاییزی، مشکل آب گرفتگی و آب 

ماندگی در سطح معابر منطقه ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات واقع در کانال عرضی خیابان آیت 
اهلل عالمی،بلوارجهادیه،خیابان شیخ عالالدوله 2۰ ،خیابان شهدا،بلوار شهدای 
حافظ،خیابان  زکریا،خیابان  خیرآباد،خیابان  فدک،زیرگذر  نشان،بلوار  آتش 
طالقانی،بلوار سفیر امید،محله کوشمغان و سلچه بوستان اسپی پل توسط 

عوامل خدمات شهری منطقه صورت پذیرفت.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه پاکیزه نگه داشتن سیمای شهری عالوه بر 
زحمات شبانه روزی نیروهای منطقه یک نیازمند همکاری شهروندان نیز می 
باشد، خاطرنشان کرد: به صراحت می توان گفت که یکی از دالیل آبگرفتگی 
انهار و معابر سطح شهر، عدم رعایت نظافت توسط برخی از شهروندان است، 
چرا که گاهی مشاهده می شود زباله و پسماند توسط برخی افراد در معابر و 
انهار ریخته می شود و این امر باعث آبگرفتگی کانال ها در زمان بارندگی 
و ایجاد محیطی مناسب برای تکثیر انواع حشرات و حیوانات موذی و انتشار 

عوامل بیماری زا می گردد.
وی افزود : پاکسازی انهار و کانال ها از ضایعات به منظور پیشگیری 

از بحران در مواقع بارندگی از جمله اهداف این عملیات است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک درپایان 
اظهار داشت:  با توجه به فصل بارش نزوالت آسمانی، عملیات پاکسازی 

انهار و ... بصورت مستمر و دوره ایی در دستور کار این معاونت قرار دارد.

سرپرست  و  فرمانداری  سرپرست  میدانی  بازدید 
شهرداری از پروژه های عمرانی شهرقدس

گلیکانی سرپرست فرمانداری و چیبایی سرپرست شهرداری به همراه 
معاونین خود، به منظور اطالع از آخرین وضعیت پروژه های در حال اجرای 
سطح شهر و همچنین بررسی مسائل و مشکالت موجود و تسریع در روند 

اجرایی آنها از این پروژه ها بازدید کردند.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، صبح امروز گلیکانی سرپرست فرمانداری و چیبایی سرپرست شهرداری 
به همراه معاونین خود، به منظور اطالع از آخرین وضعیت پروژه های در 
حال اجرای سطح شهر، از پروژه های بوستان حنانه، زیرگذر کاووسیه، توسعه 
بیمارستان ۱2 بهمن و احداث ساختمان فرمانداری و پروژه انتقال آب سد 

کرج بازدید نمودند.
و  بحث  مورد  اجرایی  روند  در  مشکالت  و  مسائل  بازدیدها  این  در 
بررسی قرار گرفت و دستورات الزم جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری 

از پروژه ها به متولیان امر ابالغ شد.

علی فروزان به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری قدس منصوب شد

با حکم مهندس چیبایی سرپرست شهرداری، علی فروزان به عنوان 
قدس  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 

منصوب شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، صبح امروز طی مراسمی با حضور رضا حیدری معاون خدمات شهری 
شهرداری، علی فروزان به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری قدس منصوب شد و از زحمات سید مرتضی موسویان، 

رئیس سابق این سازمان تقدیر و تشکر گردید.

و  اصالح  دهلران  شهر  فاضالب  انتقال  خط  از  ۵0متر 
بازسازی شد

  _معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب ایالم 
گفت: 5۰ متر از خط انتقال فاضالب شهر دهلران در سالهای گذشته دچار 
آسیب  دیدگی شده بود اصالح و تعویض و تعداد 3 عدد منهول نیز پاکسازی 
و ترمیم گردید .محمد محمدی با اعالم این خبر اظهار داشت: 5۰ متر از خط 
انتقال فاضالب شهر دهلران به قطر 4۰۰ میلیمتر  بتنی که در سال های 
گذشته دچار آسیب  دیدگی شده بود توسط پرسنل آبفا شهرستان دهلران با 
نظارت حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب اصالح و بازسازی شد.
وی افزود: در این راستا با لوله پلی اتیلن 4۰۰ میلیمتر از محل منابع 
داخلی اصالح و تعویض و تعداد 3 عدد منهول نیز پاکسازی و ترمیم گردید .

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب ایالم با 
اشاره به اینکه هر مترمکعب فاضالب حدود ۱5 مترمکعب آب های زیرزمینی 
را آلوده می کند، گفت: برای ارتقاء بهداشت محیط و سالمت مردم، جمع 

آوری، انتقال و تصفیه فاضالب امری مهم و ضروری است.

تقدیر از عملکرد مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در 
لوح اهدایی محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی، خطاب به علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: 
صنعت تولید برق به مدد هوشیاری و مساعی تالشگران الیق و متعهد در 
عزیزمان  آبادانی کشور  و  منشا سازندگی  اسالمی همواره  نظام جمهوری 
اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  پایه های  استحکام  بی شک  است.  بوده 
ایران و سربلندی آن، مرهون تالش های ارزنده مدیران کارآمد و الیقی 
است که در راه خدمت گزاری صادقانه به مردمان این مرز و بوم از هیچ 
تالشی فروگزار نکرده و آینده روشن این سرزمین و تامین برق مستمر و 
پایدار کشور را تضمین کرده اند. بدین وسیله از تالش ها و مساعی ارزشمند 
آن شرکت در زمینه ساخت داخل که براساس تعداد قطعات، رتبه اول را 
کسب نموده اید تشکر و قدردانی می نمایم. امید است در پناه ایزد منان 
در عرصه خدمت گزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

همواره موید و پیروز باشید.
علی رغم اعمال تحریم ها از سوی کشورهای پیشرفته و صاحب صنایع، 
با اتکا بر دانش و تخصص بومی،  صنعت تولید برق کشور توانسته است 
تجهیزات و قطعات مهم و استراتژیک واحدهای نیروگاهی را تامین نماید 
که در این میان، اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی هم از زمان شکل 
گیری آن تاکنون با طراحی، مهندسی معکوس و ساخت قطعات و تجهیزات، 

نیاز واحدهای سیزده گانه این نیروگاه را تامین نموده است.

اجالسیه شهدای روحانی و طلبه در قالب کنگره 
سرداران و 3۰۰۰ شهید استان ایالم با حضور حجت 
فقیه  ولی  نماینده  تبار  کریمی  المسلمین  و  االسالم 
در استان و امام جمعه ایالم، بهرام نیا استاندار جدید 
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  تولیده  اسداهلل  و  ایالم 
ایثارگران استان ایالم و سردار شاکرمی فرمانده سپاه 
امیرالمومنین )ع( روز سه شنبه 9 آذرماه، در محل دائمی 

نمایشگاه های شهر ایالم برگزار شد.
فرماندهان  که  اجالسیه  این  ویژه  سخنرانان 
دستگاه  مسئوالن  و  کل  مدیران  انتظامی،  و  نظامی 
های اجرایی، خانواده های شهدا و جمعی از روحانیون 
نیز در آن حضور داشتند، آیت اهلل محمدحسن اختری 
و  )ع(  بیت  اهل  جهانی  مجمع  عالی  شورای  رئیس 

حجت االسالم و المسلمین محسن تفویضی بودند.
پیام آیت اهلل نوری همدانی و  این اجالسیه  در 
آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور 
توسط حجج االسالم علی اشرف علیمحمدی مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امیرالمومنین )ع( و 
وعد مرادبیگی مدیر حوزه علمیه صاحب الزمان )عج( 

ایالم برگزار شد.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( در 
این مراسم اظهار کرد: یکی از اهداف دشمنان تخریب 
مهدویت و ایجاد انحراف در این موضوع مهم است 
که روحانیون و جامعه شیعه موظف به تقابل جدی با 

این انحرافات و مدعیان دروغین هستند.
آیت اهلل محمد حسن اختری در ادامه با تجلیل از 
ایثارگری مردم ایالم در دوران دفاع مقدس و جنگ 
تحمیلی، افزود: مردم استان ایالم همواره ثابت کردند 
در مسیر والیت هستند و در جنگ تحمیلی نیز با وجود 
سختی فراوان با رهبری های آیت اهلل حیدری ایالمی 

ایستادگی کردند و حماسه آفرین شدند.
ایالم  امام جمعه  و  استان  فقیه در  نماینده ولی 
در این مراسم به بیان نقش روحانیت در دفاع مقدس 
طلبه های  مقدس  دفاع  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
کننده  دعوت  گفتارشان  با  اینکه  از  قبل  ما  مجاهد 
عملی  جهاد  به  را  دیگران  عمل  در  باشند  اسالم  به 

دعوت می کردند.
این  در  کریمی تبار  المسلمین  و  االسالم   حجت  
مراسم افزود: حضور روحانیت به عنوان ُمَبلِغ معرفت و 
خداشناسی در دفاع مقدس، نقش بی بدیلی در حماسه 

آفرینی رزمندگان داشت.
وی خاطر نشان ساخت: در دفاع مقدس طلبه 
دعوت  گفتارشان  با  اینکه  از  قبل  ما  مجاهد  های 
کننده به اسالم باشند، در عمل دیگران را به جهاد 
از  موجود  آمار  براساس  و  می کردند  دعوت  عملی 
مختلف  سطوح  در  بسیاری  روحانیت  شهدای  نیان 
تحصیلی بودند که نقش آنان در تبیین معارف دینی 

بی بدیل بود.
تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام، مداحی و ذکر 
مصیبت اهل بیت )ع(، اجرای قسمتی از نمایش رقص 
و  ایالمی  حیدری  اهلل  آیت  مرحوم  موضوع  با  پرچم 
عملیات فتح میمک، تقدیر و تجلیل از ایثار و مقاومت 
خانواده های معظم شهدای روحانی، قرائت دلنوشته 
توسط یکی از فرزندان گرانقدر شهدای روحانی از دیگر 

برنامه های این اجالسیه بود.
الزم به ذکر است در اجالسیه شهدای روحانی 
از 9 عنوان کتاب در خصوص شهدای روحانی و نقش 

روحانیت در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.
حرم  مطهر  پرچم  اجالسیه  این  در  همچنین 

حضرت رقیه )س( نیز به اهدا شد.

اجالسیه شهدای روحانی استان ایالم برگزار شد

سعید عابدی، مدیر خرید و حمل 
اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  اولیه  مواد 
می تواند  دالالن  برخی  وجود  کرد: 
تسهیلگر باشد، اما گروه دیگری از آن ها 
عامل افزایش قیمت یا مشکالت دیگر 
در حوزه تأمین می شوند. به همین دلیل 
دالالنی  حذف  به منظور  مبارکه  فوالد 
که باعث ایجاد مشکالت می شوند، در 
تالش است تا مستقیما برای خرید مواد 
اولیه با خود تولیدکنندگان در ارتباط باشد 
و استعالم های الزم را نیز مستقیما از این 
بخش دریافت کند. به عالوه اگر قرار است 
کسی نمایندگی آن شرکت ها را داشته 
باشد، فروشنده اصلی باید آن نمایندگی 

را معرفی کند.
وی درباره مسئولیت قیمت گذاری 
مواد  قیمت گذاری  نیز گفت:  اولیه  مواد 
اولیه تا سال 98 بر عهده وزارت صمت 
دستورالعملی  هیچ  پس ازآن  اما  بود، 
حالی  در  این  نشد.  این حوزه صادر  در 
سال  در  اداری  عدالت  دیوان  که  است 
99 قیمت گذاری دستوری، سهمیه بندی 
برای  وزارت صمت  برنامه  همچنین  و 
را  اولیه  مواد  صادرات  از  جلوگیری 

غیرقانونی دانست.
اولیه  مواد  حمل  و  خرید  مدیر 
شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تقریبا 
شهریورماه،  تا  جاری  سال  خردادماه  از 
جهانی  قیمت های  شدید  افزایش  با 
مواد اولیه مواجه شدیم. به همین دلیل 
نیز  مواد  این  تولیدکننده  شرکت های 

یا  خود  محصوالت  صادرات  خواهان 
فروش آن به فوالد مبارکه با قیمت های 

صادراتی بودند..
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت 
فوالد مبارکه در پاسخ به این سؤال که آیا 
سنگ آهن همچنان به صورت خام صادر 
اخیر،  یا خیر، گفت: در دو ماه  می شود 
صادرات  اقتصادی،  صرفه  نبود  به دلیل 
این محصول هم صفر و فروش آن در 
داخل مقرون به صرفه تر بوده است، اما 
صادرات سنگ آهن در ماه های قبل از آن 
 هم، اگرچه به نسبت مصرف کشور چندان 
زیاد نبود، اما بازهم کمبود ایجاد می کرد و 

باعث ایجاد تالطم در بازار می شد.
عابدی افزود: خوشبختانه هیچ وقت 
تولید فوالد مبارکه به خاطر نبود مواد اولیه 
کاهش پیدا نکرده به همین دلیل الزم 

است از حمایت مدیرعامل، معاون خرید 
و همه همکاران تشکر کنم. البته به دلیل 
عدم همکاری تأمین کنندگان بخشی از 
ذخایر ما کم شده، اما همچنان با همان 
ذخایر، قدرت ادامه کار را داریم. در 5 ماه 
اخیر نسبت به 4 ماه ابتدایی سال ظرفیت 
بازار  یافته و  افزایش  به شدت  ما  تأمین 
هم به واسطه قیمت های پایین صادراتی 

پایداری بیشتری پیدا کرده است.
وی درباره ذخایر مواد اولیه گفت: 
اگر به قول آقای طیب نیا از امروز درب 
کارخانه فوالد مبارکه بسته شود، فوالد 
مبارکه ازنظر مواد معدنی تقریبا تا 3 ماه 

توان ادامه کار دارد.
اولیه  مواد  حمل  و  خرید  مدیر 
شرکت فوالد مبارکه درباره استفاده از 
قراضه به جای سنگ آهن اظهار کرد: این 

نیست. ما یک کشور  اقتصادی  مسئله 
میزان  بنابراین  و  درحال توسعه هستیم 
نیازمان  از  تولید قراضه ما بسیار کمتر 
است. برای مثال، فوالد مبارکه در سال 
قراضه  تن  هزار   3۰۰ از  بیشتر  شاید 
در  اما همین مسئله  باشد،  نداشته  نیاز 
بازار قراضه ایران تالطم بزرگی ایجاد 

می کند. 
عابدی افزود: اگر بخواهیم نسبت 
قراضه در شارژ کوره را از 4 تا 5 درصد 
کل شارژ بیشتر کنیم، قطعا بازار قراضه 
قیمت  و  ریخت  خواهد  هم  به  کشور 
قراضه بیشتر از قیمت محصول خواهد 
شد. البته اآلن هم به دلیل کمبود آهن 
ماه   3 در  آن  نبود  از  ترس  و  اسفنجی 
شمش،  قیمت  به  قراضه  قیمت  آینده، 

بلوم و بیلت نزدیک شده است...

مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه:

پایدارسازی فرایند تولید از اهداف اصلی خرید معادن و معدن داری توسط فوالد مبارکه

که  کسانی  گفت:  رستمی  فرزاد 
در شهر ها مالک هستند و زمین دارند 
جهش  قانون  تسهیالت  از  می توانند 
خانه  خود  برای  و  ببرند  بهره  مسکن 

بسازند.
واطالع  ارتباطات  اداره  به گزارش 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر؛* 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر 
یکی  گفت:  خبرنگاران  با  نشست  در 
مسکن؛  جهش  قانون  ظرفیت های  از 
»سامانه  در  است.  خودمالکی  موضوع 
جامع طرح های حمایتی مسکن« گزینه 
خودمالکی هم وجود دارد و اگر کسانی با 
این شرایط ثبت نام کنند می توانند زمین 
خود را به عنوان آورده اولیه معرفی کنند.

خودمالکان  افزود:  رستمی  فرزاد 
جهش  در  که  امتیاز هایی  از  می توانند 
بر  افزون  و  ببرند  بهره  است،  مسکن 
پروانه،  صدور  عوارض  در  تسهیالت، 

مالیات و بیمه نیز مشمول می شوند.
او ادامه داد: کاهش سود تسهیالت، 
افزایش مدت زمان بازپرداخت و افزایش 
نیز دیگر مشوق هایی  سقف تسهیالت 

گرفته  نظر  در  خودمالکان  برای  که 
شده است.

ِب  خو وت  تفا گفت:  ستمی  ر
خودمالکی با اجاره 99 ساله این است 
که اگر امتیاز های این طرح کامل محقق 
نشود، خودمالکان همچنان زمین خود و 

بخشی از پیشرفت کار را دارند.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر درباره خانه های قدیمی هم گفت: 
ویالیی  خانه های  دارای  که  کسانی 

قدیمی و کلنگی هستند و بخواهند آن 
را تخریب کنند و برای فرزاندان دارای 
شرایط خود در آن خانه بسازند نیز برابر 
با ضابطه ها، تمام کمک هایی که امکان 
دارد به آنان بشود را در کمیسیون ماده 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای   5

کمک می کنیم که به آنان داده شود.
تعداد  هر  به  کرد:  اضافه  رستمی 
زمینن  آن  در  ساخت  امکان  که  واحد 
زمین رررر باشد، به افراد واجد شرایط 

داده  تسهیالت  کند  معرفی  مالک  که 
می شود.او افزود: همچنین اگر واحد های 
ز  ا مالک  که  باشد  شده ای  ساخته 
تسهیالت دولتی مسکن استفاده نکرده 
ثبت نام  سامانه  در  می توانند  نیز  باشد 
کنند تا بتوانند با گرفتن تسهیالت، آن 
را تکمیل کنند. البته مالک یا معرفی شده 
تولید  جهش  قانون  شرایط  دارای  باید 

مسکن باشد.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بوشهر درباره خانه های در بافت فرسوده 
نیز  فرسوده  بافت های  در  گفت:  هم 
چنین  بسازد  خانه  بخواهد  مالکی  اگر 

امتیاز هایی که گفته شد داده می شود.
بیشتر،  تسهیالت  افزود:  رستمی 
واحد  یک  تراکم  مجوز  و  کمتر  سود 
اضافه به ازای واحد از کمیسون ماده 5 
استان نیز از امتیاز هایی است که برای 
نوسازی در بافت فرسوده به متقاضیان 

داده می شود.
او گفت: با متقاضی ساخت در بافت 
فرسوده برای خطوط انتقال و تأسیسات 

زیربنایی نیز همکاری می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:

زمین داران شهری می توانند از تسیهالت قانون جهش مسکن بهره ببرند

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن 
های  شهرستان  آب  منابع  مدیر  پور  بهرام  بهرام   ،
رضوانشهر ، ماسال و انزلی در این جلسه ضمن ارائه 
گزارشی در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز 
و طرح احیاء و تعادل بخشی گفت : سابقه خشکسالی و 
کاهش شدید منابع آب سطحی از جمله کاهش بیش 
از 7۰ درصدی سطح آب رودخانه های شهرستان در 
سنوات گذشته و سنتی آبخور بودن حدود 8۰ درصدی 

اراضی کشاورزی شهرستان رضوانشهر و نبود منابع آبی 
مطمئن وپایدار،  باعث افزایش گرایش کشاورزان به 
منابع آب زیر زمینی شده است .وی افزود : افزایش 
زمینی  زیر  آب  منابع  از  استفاده  به  کشاورزان  میل 
باالرفتن  و   ایستابی  افت سطح  و خطراتی همچون 
شوری آب، آلودگی این منابع ناشی از ورود ونفوذ سموم 
کشاورزی ، پسابها و فاضالب ها به آنها و همینطور 
خطر پیشروی آب شور دریا در اثر برداشت های بی 

رویه در فصل زراعی از جمله تهدیداتی است که در 
صورت عدم توجه به آن ، عواقب جبران ناپذیری را بر 
جای خواهد گذاشت.بهرام پور تاکید نمود : برای برنامه 
ریزی مناسب تامین و توزیع آب از جمله کشاورزی  نیاز 
به داشتن اطالعات دقیق از منابع و مصارف می باشد 
و تحقق این امر نیازمند همکاری همه جانبه درتعیین 
تکلیف چاههای غیر مجاز از جمله دستگاه های اجرایی 

خدمات رسان  مرتبط وکشاورزان عزیز می باشد

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان رضوانشهر برگزار شد
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال 2008، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 7۶0،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 2008، حتی اپل، شرکتی که طی 
۵ سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، 2008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال 20۱۱ 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 ۱۶ تا 24 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

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

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

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

حسابداری و بازار کار امروز

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

چه کسی می تواند به شما اعتماد کند؟
رفتار  سوء  همه  این  پایین  در  موضوع  واقعی،  بسیار  لحاظ  به 
قصد  حسابداران  کردیم،  مشاهده  که  همانطور  است.  اعتماد  مالی، 
دارند تا کاربران را با گزارش های مالی که به لحاظ مناسب، به موقع 
و مهمتر از همه دقیق هستند مفید بدانند. باید بدون گفتن این باشد 
که اگر کاربران - چه در داخل و چه خارج - نمیتوانند این گزارشها 
را به درستی اعتماد کنند، نمیتوانند به آنها اعتماد کنند تا بتوانند به 
همان اندازه مفید باشند. آیا، برای مثال، سرمایه گذاری کنید یا پول 
وام را برای یک شرکت که گزارش مالی شما نمی توانید اعتماد کنید؟
کدام یک به درستی - ما را به عقب برمی گرداند و شما را به 
فوریه  ماه  در  بگوییم که  بگذارید  جعل سوابق حسابداری می کشد. 
سال دوم عملیات شما، فرصتی غیرمنتظره برای گسترش در فروشگاه 
خالی درست در کنار کالج فروشگاه دارید. این خیلی خوب است که 
تصویب شود، اما برای جمع کردن فضا و گسترش موجودی شما نیاز 
به پول زیادی دارید. اوال شما به دوست خود می روید که به نفع شما 
»صورتحساب« مالی خود را »تعدیل کرده اید«، اما او فقط یک بسته 
نرم افزاری در بازار سهام را از دست داده و نمی تواند به شما کمک 
کند. پس از آن تنها گزینه شما این است که وام بانکی دریافت کنید. 
بنابراین شما به بانکدار خود می روید و بعضی از نسخه های مبادله 

زیر در اوایل مکالمه رخ می دهد:
شما:

من به وام نیاز دارم
بانکدار:

بگذارید بیانیه های مالی شما را ببینم.
البته این بدان معنی است که اظهارات سال اول که شما جعل 
کردید و اگر شما در این شرایط شرایط وام را دریافت کرده و قبول 
 FBI کنید، می توانید به یک جرم مالی متهم شوید که طبق گفته
به  برای  متعهد«  »و  اعتماد  نقض  یا  کردن  پنهان  »فریب«  معموال 
دست آوردن مزیت شخصی یا کسب و کار است. »حداکثر شما می 
توانید تحت قانون فدرال بیست ساله شوید، اگر چه پرونده شما بدون 
شک خواستار حکم می شود که در ماه های صرف شده است )اداره 

تحقیقات فدرال، 2۰۰5(

آیا شما اخالقی هستید؟
ما می توانیم به شما از مزایای شک و تردید بپردازیم و توافق 
کنیم که اگر این قواعد قانونی را شناخته اید، خودتان را به این غافل 
نشوید. با این حال، باید فرض کنیم که شما می دانستید که چه کاری 
انجام دادید، از نظر اخالقی اشتباه بود. اخالق به توانایی و تمایل به 
تشخیص درست از اشتباه اشاره دارد و می داند زمانی که شما یک 
یا دیگران را انجام می دهید. رفتار اخالقی و قابل اعتماد در هر دو 
کسب و کار و حسابداری حیاتی است و اگر چه اکثریت قریب به اتفاق 
از بازرگانان و حسابداران اخالقی رفتار می کنند، همه آنها - به ویژه 
معرض  در  دائما  خود  کار  در طول   - مالی  اطالعات  دهندگان  ارائه 

مشکالت اخالقی قرار دارند.

)Sarbanes-Oxley )SOX قانون
مفید خواهد بود که به یاد داشته باشید که هر دو قانون و حرفه 
حسابداری اقداماتی را برای یادآوری مسئولیت های خود هنگام ارسال 
اطالعات مالی انجام داده اند. در راستای رسواییهای شرکتی مانند آنچه 
 Sarbanes-Oxley که در باال توضیح داده شد، کنگره قانون
رفتارهای شرکت های  تشویق  منظور  به  که  کرد  تصویب  را   2۰۰2
اخالقی و جلوگیری از تقلب و سایر اشکال شرارت های شرکتی بود. 
برای  را  خود  ارشد  مدیران  به  نیاز   SOX دیگر،  چیزهای  میان  در 
مسئولیت پذیری صورتهای مالی شرکت می گیرد و آنها را مجازات 
دهد.  می  خود  مالی  های  گزارش  مالی  تصدیق  برای  کیفری  های 
 )PCAOB( همچنین انجمن نظارت بر حسابداری عمومی SOX
را برای تنظیم متخصصان حسابداری، خصوصا در زمینه استانداردهای 

حسابرسی تنظیم کرده است.

اصول اخالقی حرفه
در نهایت شما همیشه می توانید به قانون اخالق حرفه ای موسسه 
حسابداران رسمی آمریکایی )AICPA( مراجعه کنید که دو نشانه رفتار 
اخالقی )موسسه حسابداران عمومی آمریکایی، 2۰۰6( را تعیین می کند:
تمامیت. یک حسابدار باید »صادقانه و صادقانه« باشد   •
و هرگز نباید »اعتماد عمومی را ... به نفع و نفع شخصی« تلقی کند.

باید »بی طرف، صحیح و  استقالل. یک حسابدار  اهداف و   •
در »اعمال  باشد«. وی  آزاد  منافع  درگیری های  از  و  باشد  صادقانه 
کلیه اصول حسابداری پذیرفته شده و در همه امور با اعضای عمومی 

در عمل« دقیق است. »

شغل در حسابداری
شما ممکن است بدانید که فیل نایت بنیانگذار نایک است. اما 
شما ممکن است بدانید که او کار خود را به عنوان یک حسابدار آغاز 
کرد. چیز دیگری که شما ممکن است بدانید این نیست که حسابداری 
»حرفه مردم« است. بسیاری از مردم فکر می کنند که حسابداران روز 
را در کنار نشسته نگه می دارند، اما این یک تصور اشتباه جدی است. 
حسابداران با دیگران برای حل مشکالت تجاری کار می کنند. آنها 
نیاز به مهارت های تحلیلی قوی برای ارزیابی اطالعات مالی دارند، اما 
همچنین باید بتوانند با همکاران خود کار کنند. به همین ترتیب آنها نیاز 
به مهارت های بین فردی خوب دارند و به این ترتیب آنها باید به وضوح 
بنویسند و صحبت کنند و داده های مالی پیچیده را در شرایطی که 
همه می توانند درک کنند، نیاز به مهارت های ارتباطی عالی نیز دارند.

شرح شغل
اگر شما یک حرفه ای را در حسابداری انتخاب می کنید، شما 

دو گزینه حرفه ای دارید:
• به عنوان یک حسابدار عمومی، چه برای یک شرکت بزرگ 
حسابداری بزرگ چهارم یا برای یک شرکت متوسط یا کوچکتر، کار کنید
• به عنوان یک حسابدار خصوصی برای کسب و کار، سازمان 

غیر انتفاعی یا سازمان دولتی کار کنید
های  شرکت  ببریم.  ها  گزینه  این  به  تر  دقیق  نگاهی  بیایید 
حسابداری دولتی برای پرداخت هزینه به مشتریان خدمات حسابداری 
حسابداران  ها  شرکت  این  اعضای  اکثر  دهند.  می  ارائه  مالیاتی  و 
را  کاری  و  تحصیلی  شرایط  که  هستند   )CPA( شده  تایید  رسمی 
که توسط دولت تعیین شده اند و امتحان دقیقی را امتحان کرده اند. 
اگر چه شرکت های حسابداری دولتی خدمات مشاوره ای و مالیاتی 
ارائه می دهند، مشخصه این حرفه، انجام ممیزی های خارجی است: 
حسابدار عمومی، گزارش های مالی شرکت را بررسی می کند و نظرات 
خود را مطابق با GAAP تهیه می کند. این »مهر تأیید«، اعتماد 
به نفس عمومی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که گزارش 
های مالی شرکت دقیق است. به طور معمول، حسابداران دولتی خود 
کار  منطقهای  گاهی  و  کوچک  های  شرکت  برای  هستند،  اشتغالی 

 - چهارگانه  بزرگ  حسابداری  بزرگ  شرکت  یک  با  یا  و  کنند  می 
 Deloitte & Touche، Ernst & Young، KPMG
و PricewaterhouseCoopers یا یکی از بزرگ شرکت 
 Grant یا BDO Seidman های حسابداری دولتی دوم، مانند

.Thornton
توانند  می  شرکت  حسابداران  یا  مدیریت  حسابداران  اغلب 
حسابداران خصوصی برای شرکت های خاص، سازمان های غیر انتفاعی 
یا سازمان های دولتی کار کنند. یک افسر ارشد حسابداری یک کنترل 
کننده نامیده می شود. به عنوان یک قاعده، کنترل کننده به مدیر مالی 
سازمان )CFO( گزارش می دهد که مسئول تمام حسابداری و سایر 
فعالیت های مالی خود است. مشاغل حسابداران خصوصی با توجه به 
شرکت یا صنعت که در آن کار می کنند متفاوت است. اکثر حسابداران 
خصوصی اطالعات مالی را تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل می کنند 
و از دیگر اعضای سازمان در زمینه هایی مانند بازاریابی، برنامه ریزی 
استراتژیک، توسعه محصول جدید، عملیات، منابع انسانی و مالی حمایت 
می کنند. حسابداران خصوصی همچنین ممیزی داخلی را انجام می 
دهند. در این ظرفیت، آنها اطمینان می دهند که سوابق حسابداری دقیق 
هستند، سیاست های شرکت پیوند خورده است، دارایی ها محافظت می 
شوند، و عملیات به طور موثر انجام می شود. در نهایت، آنها همچنین 

ممکن است انواع خدمات تخصصی ارائه دهند:
• گزارش های مالی را تهیه و تهیه کنید

• آماده سازی بازپرداخت مالیات
یا  کاالها  هزینه  تعیین  )یعنی  هزینه  توابع حسابداری  انجام   •

خدمات(
• آماده سازی و نظارت بر بودجه

• مدیریت چنین توابع به عنوان حقوق و دستمزد، حساب های 
قابل پرداخت، و دریافت مطالبات

حسابدارانی که امتحان ویژه ای را تحویل می دهند و سایر شرایط 
حرفه ای را در زمینه حسابداری مدیریت برآورده می کنند، حسابداران 
اغلب  CMA ها  تعیین می کنند.  را   )CMA( تایید شده  مدیریت 
مسئولیت های شغلی بیشتری دارند و نسبت به حسابداران دیگر نسبت 

به حسابرسان بیشتری دریافت می کنند.

شغل و چشم انداز آن
پس کاری شبیه چیست؟ برای این موضوع، زندگی حرفهای یک 
حسابدار چیست؟ یا شاید مهمتر از این، چشم انداز شما برای کسب کار 
در حسابداری چیست و چه نوع درآمدی می تواند انتظار داشته باشید اگر 
بتوانید در این زمینه برای خود کار کنید؟ »اگر به دنبال یک حرفه ای 
هستید که به چالش کشیدن و برای آن دینامیک دائما تغییر می کند 
... پس این جایی است که در آن است،« توصیه می شود یک تمرین 
CPA )Start Here Go Places، 2۰۱۰(. بئاتریس ساندرز، 
و شغلی موسسه حسابداران  پیشرفت تحصیلی  و  توسعه  مدیر سابق 
رسمی آمریکایی، موافق است: »هر چه که عمل شما را انتخاب می 
کنید، حسابداری یک حرفه ای چالش انگیز و پرطرفدار است که در 
آن هیچ محدودیتی وجود ندارد که در آن می توانید بروید یا چگونه 

.)2۰۰6 ،Gaylord & Reid(« دور

بازار کار امروز
»یک مزیت بزرگ برای انتخاب حسابداری به عنوان حرفه ای 
شما این است که شما همیشه هنگامی که فارغ التحصیل خواهید شغل 
داشته باشید.« یا یکی از حسابداران CPA می گوید )در واقع همان 
CPA که کار حرفه ای را به چالش می کشد در یک حرفه پویا(. 
بدیهی است که ما هیچ تضمینی نداریم، اما برای کمک به بهتر شدن 
چشم انداز شما برای حرفه ای رضایت بخش در حسابداری، می توانیم 

برخی از حقایق و ارقام مربوطه را ارائه دهیم.
اول از همه، می توانیم تأیید کنیم که فارغ التحصیالن حسابداری 
همیشه با یک بازار کار مطلوب مواجه شده اند و طبق یک نظرسنجی 
که توسط انجمن ملی کالج ها و کارفرمایان )NACE( صورت گرفته 
است، سال 2۰۱۰ متفاوت نیست. در گزارش ژورنال حسابرسی حقوق 
و دستمزد، NACE گزارش داد که کارفرمایان حسابداری بیشترین 
تعداد پیشنهادات را به فارغ التحصیالن کالج جدید )انجمن ملی کالج 
ها و کارفرمایان، 2۰۱۰( را گسترش دادند. و در مورد منطقه ای که 
احتماال شما در حال حاضر بیشترین حقوق را دارد، حقوق شما چیست؟ 
در بیشتر موارد می توانیم اخبار خوب را گزارش دهیم. به عنوان مثال، 
گزارش NACE، گزارش می دهد که با پیشنهادات متوسط دستمزد 
التحصیالن حسابداری 2۰۱۰ می  فارغ  از 5۰،۰۰۰ دالر،  بیش  فقط 
توانند انتظار داشته باشند که در میان افرادی که بیشترین درآمد را در 

نیروی کار دارند، باشد.

گیرنده های کلیدی
و  تجاری  فعالیت  زمینه  در  کنونی  استانداردهای  و  مقررات   •

حسابداری ایاالت متحده منعکس کننده واکنش عمومی به موجی از 
سوء رفتار شرکتی در 2۰۰۰s است.

• رفتار اخالقی و قابل اعتماد در حسابداری حیاتی است زیرا 
ارائه گزارش های مالی مرتبط، به موقع و  به  را  کاربران حسابداران 

مهمتر از همه دقیق می پردازند.
• قانون Sarbanes-Oxley فدرال )SOX( سال 2۰۰2 
به منظور تشویق رفتارهای اخالقی شرکت ها و جلوگیری از تقلب و 
سایر اشکال خشونت علیه شرکت ها طراحی شده است. کد اخالق 
حرفه ای موسسه حسابداران رسمی خبره )AICPA( دو نشانه رفتار 

اخالقی را تعیین می کند: یکپارچگی و عینیت و استقالل.
• اگر حرفه ای را در حسابداری انتخاب می کنید، شما دو گزینه 
حرفه ای دارید: به عنوان یک حسابدار عمومی یا به عنوان یک حسابدار 

خصوصی کار کنید.
های  ممیزی  با  را  مشتریان  دولتی  حسابداری  های  • شرکت 
خارجی ارائه می دهند که در آن آنها بیانیه های مالی شرکت را بررسی 
با GAAP آماده می کنند. آنها  می کنند و نظرات خود را مطابق 

همچنین سایر خدمات حسابداری و مالیاتی را ارائه می دهند.
• اکثر اعضای شرکت های حسابداری دولتی گواهی حسابداران 
را  نیاز  و کاری مورد  آموزشی  نیازهای  )CPA( هستند که  عمومی 

برآورده می کنند.
• حسابداران خصوصی، اغلب به نام حسابداران مدیریت یا شرکت 
یا  انتفاعی  های بزرگ، برای شرکت های خاص، سازمان های غیر 

سازمان های دولتی کار می کنند.
• اکثر حسابداران خصوصی اطالعات مالی را تجزیه و تحلیل 
اعضای سازمان حمایت می  دیگر  از  و  کنند  تحلیل می  و  تجزیه  و 
کنند. آنها همچنین ممیزی داخلی و همچنین انواع خدمات تخصصی 

را انجام می دهند.
• حسابدارانی که امتحان ویژه ای را تحویل می دهند و سایر 
کنند،  می  برآورده  مدیریت  زمینه حسابداری  در  را  ای  حرفه  شرایط 

حسابداران مدیریت تایید شده )CMA( را تعیین می کنند.

تمرینات
کنند؟  می  کار  چه  حسابداران  دارد؟  اهدافی  چه  حسابداری   .۱
انتخاب حرفه ای برای شما جالب  انتخابهای شغلی دارند؟ کدام  چه 

تر است؟ چرا؟
)AACSB 2. )تجزیه و تحلیل

چه اقداماتی برای کمک به بازگرداندن اعتماد عمومی که قبال 
در حسابداری انجام شده است، گرفته شده است؟ آیا اعتقاد دارید این 
نه؟ چه توصیه های  به شما کمک خواهد کرد؟ چرا و چرا  اقدامات 
دیگری برای کمک به حرفه حسابداری و شرکت های بزرگ آمریکا 

به دست آوردن اعتماد عمومی است؟

12.6 موارد و مشکالت

)AACSB( یادگیری در وب
تخفیف خرده فروشان

زمانی بود که Kmart یکی از خرده فروشهای تخفیف شماره 
یک آمریکا بود و سیرز، Roebuck & Co. هفتمین بزرگترین 
صحنه  در  مارت  وال  که  جا  آن  از  چیزهایی  بود.  جهان  در  شرکت 
آمد، تغییر کرده است. در پنجاه سال پس از آنکه سام والتون اولین 
فروشگاه Wal-Mart در راجرز، آرکانزاس را باز کرد، این شرکت 
به عنوان شماره یک در فروش خرده فروشی معامله کرد و  را  خود 
)حتی بیشتر چشمگیر( فروش بیشتری از هر شرکت دیگری در جهان 
دارد . در طی این دوره پنجاه ساله، Target به عنوان یک بازیگر 
برای  ساله  پنجاه  دوره  شد.  ظاهر  فروشی  خرده  صنعت  در  بزرگ 
تماشاگران  فروشگاه  دو  هر  و  نبود،  خالص   Sears و   Kmart
نوامبر سال 2۰۰4،  دادند. در  از دست  بازار خرده فروشی  در  را  خود 
سیرز و Kmart در تالش برای معکوس شدن هر دو خرده فروش، 
پیوستند.   Sears Holdings نام  به  جدید  شرکت  یک  به 
 Wal-Mart، انجام  نحوه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
Target و Sears Holdings امروز، به وب سایت فدراسیون 
http://www.stores.org/( کنید  مراجعه  ملی  فروشی  خرده 
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retailers-۱۰۰ ( برای دسترسی به یک گزارش که ۱۰۰ خرده 
فروش برتر سال 2۰۱۰ را به خود اختصاص می دهد. پس از خواندن 
مقدمه و بررسی لیستی از خرده فروشان برتر، گزارش سه فروشگاه 

خرده فروشی را در زیر تهیه کنید:
• فروش و درصد فروش و درصد افزایش یا کاهش فروش در 

ایاالت متحده
• فروش در سراسر جهان

• تعداد فروشگاه ها و درصد افزایش یا کاهش تعداد فروشگاه ها

به  مقدماتی،  نوشته های  و خواندن  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر 
سواالت زیر پاسخ دهید:

۱. آیا اعتقاد دارید که هدف در آینده می تواند در برابر وال مارت 
رقابت کند؟ اگر چنین است، چگونه؟

زنده  شرکت  آیا  چیست؟   Sears Holdings درباره   .2
خواهد ماند؟

3. برخی از مردم وال مارت را مورد انتقاد قرار می دهند تا دیگر 
خرده فروشان را از کسب و کار و کاهش دستمزد متوسط برای کارگران 
خرده فروشی محروم کنند. آیا این یک انتقاد مشروع است؟ به نظر 
شما وال مارت به مردم آمریکا کمک کرده یا به آنها صدمه زده است؟

فرصت های شغلی
آیا یک شغل در حسابداری برای شما است؟

که  افرادی  برای  هایی  فرصت  چه  که  بدانید  خواهید  می  آیا 
هستند؟  دسترس  در  حسابداری  رشته  در  شوند  می  التحصیل  فارغ 
http://www.( خبره  رسمی  حسابداران  موسسه  سایت  وب  به 
startheregoplaces.com( بروید و روی »چرا حسابداری« 
)باال، چپ( کلیک کنید. سپس روی »گزینه های شغلی« )نوار سمت 
چپ( کلیک کنید. دو منطقه مورد عالقه را انتخاب کنید. بر روی هر 
منطقه مورد عالقه کلیک کنید و یک کار را در آن منطقه که به شما 
عالقه دارد انتخاب کنید. برای هر یک از دو کار انتخاب شده )یکی از 

هر منطقه مورد نظر(، به سواالت زیر پاسخ دهید:
• کار شبیه چیست؟

• چرا این شغل به نظر شما جالب توجه است؟

)AACSB( اخالق زاویه
شمارش درآمد قبل از اینکه آنها را بگیرند

شما اخیرا به یکی از معلمان دبیرستان سابق خود رفته اید. شما 
تعجب می کنید که یاد بگیرید که او آموزش داده، به مدرسه رفته و 
کمی بیش از یک سال پیش، یک کسب و کار ایجاد کرده است که 
وب سایت ها را برای شرکت های کوچک ایجاد می کند. این اتفاق 
می افتد که او نیاز به وام برای گسترش کسب و کار خود دارد، و بانک 
می خواهد صورت های مالی را بخواند. هنگامی که او متوجه شد که 
شما حسابداری را مطالعه کرده اید، از شما خواسته می شود که آیا شما 
در مورد مجموعه ای از اظهارات که او برای اولین سال خود در کسب 
و کار آماده کرده اید، نگاه کنید. از آنجا که شما مضطرب هستید تا 

توانایی حسابداری خود را نشان دهید، شما موافقت کردید.
اوال، او درآمد شما را به شما نشان داد. خوب بود: درآمد )از طراحی 
وب سایت ها( 94،۰۰۰ دالر بود، هزینه های 86،۰۰۰ دالر و درآمد 
خالص 8،۰۰۰ دالر بود. هنگامی که شما مشاهده کردید که چقدر غیر 
معمول این بود که او در سال اول سودش را به دست آورد، به نظر می 

رسید کمی ناراحت کننده بود.
آماده  را  اظهارنظرهایم  که  »وقتی  کرد،  اعتراف  او  »خب،« 
کردم کمی فریاد زدم. در غیر این صورت، من هرگز وام را دریافت 

نخواهم کرد. »
او اعتراف کرد که ۱۰،۰۰۰ دالر از هزینه های نشان داده شده 
در بیانیه درآمد برای کارهایی بود که او اخیرا برای مشتری انجام داده 
بود )که با مشکلی بزرگ در رابطه با IRS مواجه شد(. او توضیح داد: 
»این چیزی نیست که من پول بدست نمی آورم.« »من فقط آن را 
کمی زود شمردم. این کار آسان بود. من فقط ۱۰۰۰۰ دالر به درآمد 
من اضافه کردم و حسابهای دریافتی را برای همین مقدار ثبت کردم. »
شما به سرعت ریاضی را انجام دادید: بدون پرداخت ۱۰،۰۰۰ دالری 
برای مشتری مورد نظر، سود خود را از 8،۰۰۰ دالر به از دست دادن $ 
2۰۰۰ )درآمد 84،۰۰۰ $ هزینه کمتر از 86،۰۰۰ $( تبدیل خواهد شد.

همانطور که معلم سابق خود را برای دریافت ترازنامه خود، شما 
متوجه شدم که، به عنوان حسابدار او، شما مجبور به تصمیم گیری 
آنچه که شما توصیه می کنید او را انجام دهد. تصمیم ناراحت کننده 
برای  را  درآمد  بیانیه ی  او  اگر  موافقت می کنید که  زیرا شما  است 
نشان دادن وضعیت واقعی تغییر دهد، وام بانکی دریافت نخواهد کرد.

۱. چه تصمیم گرفتید و چرا؟
2. فرض کنید که او بیانیه سود را تغییر نخواهد داد، آیا ترازنامه 
او نادرست خواهد بود؟ در مورد بیانیه خود درباره جریان نقدی چطور؟ 
چه خواهد شد به درآمد سال آینده اتفاق می افتد: آیا آن را باالتر یا 

پایین تر از آن باید باشد؟
3. اگر معلومات خود را برای معلم سابق خود به بانک بدهد، چه 
افتاد و بانک حقیقت را کشف کرد؟ چگونه بانک می  اتفاقی خواهد 

تواند حقیقت را یاد بگیرد؟

)AACSB( مهارت های تیم سازی
در نظر گرفتن مقادیر

کالس شما گفته شده است که هر گروه سه دانش آموز سهم 

سهام را در یکی از سه شرکت در یک صنعت دریافت خواهد کرد. اما 
یک گرفتن وجود دارد: هر گروه باید تصمیم بگیرد که کدام یک از 
شرکت هایی که می خواهند سهام خود را داشته باشند. برای رسیدن 
به این تصمیم، تیم شما با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت به سه 
شرکت مقایسه می کند. هر یک از اعضای تیم یکی از شرکت ها را با 
استفاده از نسبت های ارائه شده در این فصل تحلیل می کند. سپس، 
شما با هم، نتایج خود را مقایسه کنید و یک شرکت را انتخاب کنید. 

در اینجا جزئیات پروژه می باشد:
۱. تیم گروهی از سه شرکت در یک صنعت را انتخاب می کند. 

در اینجا فقط چند نمونه است:
• تولید کنندگان خودرو. فورد، جنرال موتورز، تویوتا

 Southwest، United Airlines، هوایی  خطوط   •
American Airlines

 GlaxoSmithKline، Eli Lilly .شرکت های دارویی •
& Co.، Bristol-Myers Squibb

• خرده فروشان تخصص. حمام تختخواب و فراتر از آن، صنایع 
دستی سفال، واردات شیر 

• کامپیوترها هیولت پاکارد، دروازه، کامپیوتر اپل
از آخرین گزارش ساالنه شرکت  تیم، یک نسخه  2. هر عضو 
)که شامل صورتهای مالی آن( از وب سایت شرکت )قسمت سرمایه 

گذار( می باشد.
3. هر عضو حساب های زیر را برای شرکت در دو سال گذشته 
محاسبه می کند: حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، گردش مالی 
موجودی )در صورت موجود بودن(، بازده دارایی، نسبت جاری، بدهی 

به سهام و پوشش بهره.
4. با هم به عنوان یک گروه و مقایسه نتایج خود را. به عنوان 

گروهی که شرکت شما مایل به سهام در آن هستید تصمیم بگیرید.
5. گزارشی را نشان دهید که شرکت شما انتخاب کرده و انتخاب 

شما را توضیح دهد. موارد زیر را به گزارش تیم خود اضافه کنید:
a شرح مختصری از هر نسبت )چگونگی محاسبه آن و معنی آن(
ب محاسبات دقیق نشان می دهد که چگونه هر یک از نسبت 

ها تعیین می شود
ج نمودار مقایسه ای نسبت به سه شرکت

)AACSB( نمایش جهانی
چرا کفش ساخته شده در ایاالت متحده آمریکا نیست؟

تازگی 7۰ دالر برای یک جفت کفش ورزشی که در چین  به 
ساخته شده است، تعجب می کنید که چرا باید در آن کشور ساخته 
شود. چرا آنها در ایاالت متحده ساخته نشدند، جایی که تعداد زیادی از 
مردم نیازمند مشاغل خوب هستند؟ شما همچنین می فهمید که شرکت 
کفش باید سود هر دو را که می فروشند سودمند کند. خوشبختانه شما 
توانستید هزینه های ساخت یک جفت کفش ورزشی 7۰ دالری را به 

:)۱998 ،Canderbilt( دست آورید
کار تولیدی 2.75 دالر

مواد 9.۰۰
اجاره، تجهیزات 3.۰۰

سود عملیاتی تامین کننده ۱.75
وظایف 3.۰۰

حمل و نقل ۰.5۰
هزینه تولید کننده 2۰.۰۰ دالر

تحقیق و توسعه ۰.25
تبلیغات و تبلیغات 4.۰۰

فروش، توزیع، اداری 5.۰۰
سود عملیاتی شرکت کفش 6.25
هزینه خرده فروشی 35.5۰ دالر

اجاره خرده فروشی 9.۰۰
پرسنل 9.5۰

دیگر 7.۰۰
سود عملیاتی خرده فروش 9.۰۰
هزینه مصرف کننده 7۰.۰۰ $

شما چند مورد از این موارد را شگفت زده کردید. اول، از 7۰ دالر، 
سود حاصل از تولید کننده تنها 6.25 دالر بود. دوم، در قیمت 2.75 
دالر، کار تقریبا حدود 4 درصد از قیمت شما پرداخت می شود. هزینه 
تبلیغات )4.۰۰ دالر( باالتر از هزینه کار بود. اگر کار یک عامل بسیار 

بزرگ در هزینه کفش نیست، چرا در چین ساخته می شوند؟
تصمیم گرفتید که بیشتر به این پازل نگاه کنید، متوجه شدید که 
هزینه کار 2.75 دالر برای دو ساعت کار بود. عالوه بر این، 2.75 دالر 
شامل نه تنها دستمزد پرداخت شده به کارگران، بلکه هزینه های مربوط 

به کار، مانند غذا، مسکن و مراقبت های پزشکی است.
این زمانی است که شما شروع به تعجب می کنید. اگر آنها در 
ایاالت متحده ساخته شوند، چقدر باید برای کفش های مشابه پرداخت 
کنم؟ یا اگر آنها در مکزیک ساخته شوند؟ درباره اسپانیا چطور؟ برای 
پاسخ دادن به این سؤاالت، شما باید میزان دستمزد ساعتی در این 
کشورها را بدانید. خوشبختانه شما می توانید این اطالعات را با رفتن به 
http://www.bls.( بخش کار خارجی دفتر وب سایت های کار آمار

htm.gov/news.release/ichcc.t۰8( دریافت کنید. جدول 
مورد نظر شما »کارگران تولیدی: هزینه های جبران خسارت در ایاالت 
متحده آمریکا« است. از آخرین ارقام جبران خساره ساعت استفاده کنید.

برای بررسی بیشتر این موضوع، باید موارد زیر را انجام دهید:
۱. هزینه تولید کفش در ایاالت متحده و دو کشور دیگر از انتخاب 
شما را محاسبه کنید. از آنجا که سود عملیاتی برای تامین کننده، شرکت 
کفش و خرده فروش به عنوان هزینه برای تغییر کفش تغییر خواهد کرد، 
تصمیم گرفتید که این سود را با استفاده از نرخ درصد زیر تعیین کنید:

• سود عملیاتی تامین کننده: ۱۰ درصد از هزینه های آن
سود عملیاتی شرکت کفش: 2۰ درصد از هزینه های آن )شامل 

هزینه پرداخت شده به تامین کننده برای ساخت کفش(
• سود عملیاتی خرده فروش: ۱5 درصد از هزینه های آن )از 

جمله هزینه های پرداخت شده به شرکت کفش(
2. گزارش را تهیه کنید که موارد زیر را انجام دهد:

• قیمت فروش کفش را برای هر کشور تولیدی )ایاالت متحده 
و دو کشور دیگر که انتخاب کرده اید( نشان می دهد.

• لیست هزینه های غیر از نیروی کار که ممکن است تغییر کند 
اگر تولید کفش به ایاالت متحده منتقل شود

• شناسایی عوامل دیگر است که باید در هنگام انتخاب کشور 
تولیدی مورد توجه قرار گیرد

• نشانگر تغییرات احتمالی در روش های تولید است که تولید را 
در ایاالت متحده ارزان تر می کند

3. در نهایت، نتیجه گیری کنید: آیا شما به عنوان یک شهروند 
آمریکایی از تولید کفش در کشورهای خارجی سود می برید؟ آیا ایاالت 
متحده به طور کلی سود می برد؟ آیا جهان به نفع است؟ آیا تولید کفش 

باید به ایاالت متحده بازگردد؟
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قهرمانی  رقابت های  نهایی  هشتم  یک  مرحله  به  وفایی  صعود 
انگلستان

وفایی در مرحله سوم رقابت های 
قهرمانی انگلستان به پیروزی رسید.

حسین وفایی ملی پوش اسنوکر 
قهرمانی  رقابت های  در  که  ایران 
 )UK Championship( انگلستان
این  اول  مرحله  در  است  کرده  شرکت 
ژو  جون  پانگ  مصاف  به  رقابت ها 
با  توانست  و  )Pang Junxu(رفت 

نتیجه 6 بر 4 به پیروزی برسد.
ملی پوش اسنوکر ایران درحالی در 
این مسابقات شرکت کرده است که او در 

رنکینگ 63 جهان قرار دارد. در مرحله دوم این مسابقات ملی پوش اسنوکر ایران به 
مصاف مارک سلبی مرد شماره یک و یکی از قدرتمندترین اسنوکربازان جهان رفت 

و این بازی با پیروزی حسین وفایی پایان یافت.
در ادامه این مسابقات ملی پوش اسنوکر ایران در سومین رقابت خود توانست 
گودونگ چینی را با نتیجه 6 بر 2 شکست دهد تا وفایی به مرحله یک هشتم نهایی 
این رقابت ها صعود کند. ملی پوش اسنوکر ایران ۱۱ آذر از ساعت 22:3۰ به وقت 

ایران در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف جک لیزوسکی انگلیسی خواهد رفت.
معتبرترین  از  و  اسنوکر  تورنمنت حرفه ای  انگلستان یک  قهرمانی  مسابقات 
رقابت های جهان است که از 23 نوامبر تا 5 دسامبر در  انگلستان برگزار می شود. نیل 
رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها است. او در فینال 2۰2۰ جاد ترامپ را 

با نتیجه ۱۰–9 شکست داد.
قهرمان این رقابت ها می تواند 2۰۰ هزار پوند را به جیب بزند و نفر دوم 8۰ 
هزار پوند را برنده خواهد شد. مجموع جوایز این رقابت ها بیش از یک میلیون پوند 

تخمین زده شده است.

بازگشت جودوکار ایرانی از آذربایجان به تیم ملی
جودوکار ایرانی که برای تیم ملی 
کرد،  می  مبارزه  آذربایجان  جمهوری 

تصمیم به بازگشت گرفت.
آرش آقایی دارنده چندین مدال ر در 
مسابقات جودوی قهرمانی کشور و مدال 
برنز مسابقات جوانان جودو قهرمانی آسیا، 
نزدیک به دو سال برای تیم ملی جودوی 
کشور جمهوری آذربایجان مسابقه داد، بار 

دیگر تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است.
این جودوکار ایرانی با حضور در فدراسیون و دیداری که با آرش میراسماعیلی 
رئیس فدراسیون داشت، تصمیم گرفت تا از این پس زیر پرچم ایرانی و برای تیم 

ملی جودومسابقه دهد.
این خبر در حالی از سوی فدراسیون جودو اعالم کرده که تیم ملی جودوی ایران 
با رای فدراسیون جهانی تا حدود دو سال دیگر نمی تواند در میادین بین المللی حاضر 

شود؛ اگرچه فدراسیون جودو همچنان به رای دادگاه CAS امیدوار است.
آرش آقایی در این باره گفت: بنا به مشکالتی که برای من در آن مقطع پیش 
آمده بود، ناچار شدم به مدت دو سال برای تیم ملی جودو کشور آذربایجان مبارزه 
کنم، اما سرانجام تصمیم گرفتم برای آینده خود برنامه ریزی دقیق تری کنم. امروز 
صحبت های خوبی با آرش میراسماعیلی داشتم و توافقات خوبی نیز صورت گرفت. 
طبق توافقاتی که با ریاست فدراسیون داشتیم از امروز در خدمت تیم ملی جودوی 
ایران خواهم بود و در مسابقات بین المللی با لباس تیم ملی جودو ایران و زیر پرچم 

سه رنگ کشورعزیزمان مبارزه خواهم کرد.

اعالم ترکیب تیم ملی هندبال زنان برای مسابقات جهانی

اسپانیا  جهانی  مسابقات  به  اعزامی  زنان  هندبال  تیم ملی  بازیکنان  اسامی 
مشخص شد.

تیم ملی هندبال زنان ایران بامداد امروز پنجشنبه یازدهم آذرماه از طریق فرودگاه 
امام خمینی )ره( عازم بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی اسپانیا 
شد. البته پیش از این زمان اعزام تیم به اسپانیا هشتم و بعد از آن دهم اعالم شده بود.

بذرافکن، فاطمه خلیلی، هانیه  بر اساس اعالم سازمان  تیم های ملی، زینب 
باپیری،  آرزو کیانی آرا، مریم یوسفی، شقایق  نوروزی،  ایزدگشب، حدیثه  بهار  لک، 
مینا وطن پرست، صونا بیداد، شیما زارع، نگار زنده بودی، حانیه کریمی، نوریه عباسی، 
الناز قاسمی و عطیه شهسواری ۱6 بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران در رقابت های 

قهرمانی زنان جهان هستند.
هدایت این تیم به عهده خدیجه قانع به عنوان سرمربی و عزت اهلل رزمگر به 

عنوان مدیرفنی است.
ملی پوشان هندبال زنان ایران برای اولین بار در تاریخ ایران با کسب عنوان 
چهارمی آسیا مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کردند. آنها در مرحله 
گروهی با تیم های نروژ، رومانی و قزاقستان همگروه هستند که باید در روزهای ۱2، 

۱4 و ۱6 آذرماه به مصاف حریفان خود بروند.
ملی پوشان ایران در نخستین دیدار خود در تاریخ ۱2 آذرماه از ساعت 2۰:3۰ 
به وقت ایران به مصاف رومانی می روند، در دومین دیدار روز ۱4 آذرماه از ساعت 23 
با نروژ رودررو می شوند و در سومین دیدار مرحله گروهی از ساعت 2۰:3۰ روز ۱6 

آذرماه به مصاف قزاقستان می روند.
بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۱۰ تا 28 آذر 
به میزبانی اسپانیا و در چهار شهر این کشور با حضور 32 تیم انجام می شود.  چین، 
ژاپن، ایران، ازبکستان، قزاقستان و کره جنوبی 6 تیم از آسیا هستند که در این دوره 

از رقابت ها حضور دارند.

انصراف تیم چین از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

مسئوالن ورزش چین به دلیل آنچه محدودیت های سفر و قرنطینه در برابر 
قهرمانی  برداری  وزنه  رقابتهای  در  از حضور  خوانده شده  کرونا  جدید  موج  شیوع 

جهان انصراف دادند.
به  موفق  وزنه بردار   8 با  توکیو  المپیک  بازی های  در  چین  تیم  حالیکه  در 
کسب هفت مدال طال و یک نقره شده بود، به تازگی گرفتار تبعات شیوع دوباره 
کرونا در بسیاری از کشورها شد و به ناچار از رقابت های قهرمانی 2۰2۱ جهان در 

ازبکستان انصراف داد.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2۰2۱ وزنه برداری جهان از روز ۱6 آذرماه در شهر 
تاشکند ازبکستان آغاز می شود، اما تیم چین به دلیل ترس از فراگیری کرونای جدید و 
قوانین سخت برای ورود و خروج شهروندان، مجبور به انصراف از مسابقات جهانی شد.

این در حالیست که دولت چین پیش از این پس از مسابقات قهرمانی آسیا 
تصمیمات سختگیرانه ای را اجرایی کرد برای حفظ سالمت ورزشکاران خود 2 دوره 
طوالنی مدت قرنطینه را در نظر گرفت تا بتواند قهرمانان این کشور را در المپیک 

توکیو به روی تخته بفرستد.
به هر حال تیم در حالی از حضور در رقابت های قهرمانی وزنه برداری جهان 
انصراف داد که قرار بود با چهار ملی پوش مرد و چهار وزنه بردار زن در ازبکستان به 

روی تخته برود.

بر ستاره ها و غروبی که دوستش نداریم؛
احتماال آخرین توپ طالی مسی و رونالدو

با نزدیک شدن به سال های پایانی 
فوتبال لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به 
نظر می رسد که پایان دورانی درخشان در 

پیش است.
اگر بخواهیم شرایط را با موج ناباوری 
رسانه ها، شایعات و خشمی قضاوت کنیم 
از  لیونل مسی  اعالم جدابب  از  که پس 
بارسا شکل گرفت، باید گفت که دوران 
این بازیکن و ارزشی که در زمین دارد به 

پایان نرسیده است.
شاید بتوان برای ارزیابی ارزش واقعی او از شعار یکی از حامیان مالی فوتبال 
استفاده کرد:» گرانبها «. سال گذشته بحث بند فسخ 7۰۰ میلیون یورویی مطرح 
شد که هیچ باشگاهی قادر به پرداخت آن نبود و بسیاری به صحبت درباره ارزش و 
اعتبار این بازیکن پرداختند و مدعی شدند که شاید ارزش این بازیکن از نظر ورزشی 

با افتی قابل توجه مواجه شده باشد.
شاید مطرح کردن این حرف بسیار کلیشه ای باشد که این بازیکنان باورنکردنی 
می توانند به تنهایی باعث قهرمانی در یک رقابت شوند اما دیگر صرفا به بررسی 
درخشش آنها در زمین نمی پردازیم، بلکه به ارزش آنها در بیرون زمین نیز توجه 
و   باشگاه  فروش محصوالت  روابط،  پرستیژ،  افزایش  رسانه ای،  پوشش  می کنیم: 

مواردی از این قبیل.
با این حال باید این سوال را مطرح کرد که » آیا آنها می توانند به تنهایی فاتح 
یک رقابت شوند؟ « این ایده هم راستا با شخصی سازی عملکرد و ستاره سازی قابل 
توجهی است که فوتبال امروزی در پیش گرفته است. این ادعا همچنین همخوانی 
بسیاری با دوران سلطه کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بر فوتبال دارد که به شکل 

غیرقابل اجتنابی رو به پایان است.
باید پذیرفت که محدودیت سنی و برخی قوانین طبیعی دیگر چندان بر آنها 
تاثیرگذار نبوده است. با این حال، یوونتوس توانست به مدت سه سال با استفاده از 
کریستیانو رونالدو از »استراتژی برند« خود محافظت کند اما در نهایت توسط آژاکس 

آمستردام، المپیک لیون و پورتو از لیگ قهرمانان حذف شد.
بارسا نیز به همراه مسی در سه فصل گذشته لیگ قهرمانان توسط رم، لیورپول 
و بایرن مونیخ به بدترین شکل ممکن حذف شده است. ما مدیران و مربیان را مقصر 
می دانیم اما آیا کل سیستمی که مسی به عنوان هسته مرکزی آن عمل می کند به 

بن بست نرسیده است؟
بایرن،  لیورپول و چلسی، آخرین قهرمانان لیگ قهرمانان، سبک جدیدی را به 
کار گرفته اند که به نظر می رسد دوام زیادی نیز در این دو تیم داشته باشد: استفاده 
از بازیکنان درخشان در باالترین سطح اما در سبکی تیمی که در آن هر بازیکن 
می تواند به موفقیتی قابل توجه دست پیدا کند. غیبت هیچ بازیکن به لطف تالشی 

که دیگر بازیکنان به کار می گیرند باعث افت عجیب و غریب در تیم نمی شود.
پاری سن ژرمن هم با توجه به مصدومیت نیمار در طول دو فصل اول، تاوان 
زیادی برای سیاست جذب بازیکنش پرداخت کرد. این بازیکن برزیلی در تمامی مراحل 
لیگ قهرمانان ستاره بازی بود، پیش از این که در فینال مانند کیلیان امباپه افت کند، 
در حالی که از آنها انتظار می رفت در این دیدار عملکردی تعیین کننده داشته باشند. 

بنابراین تیم پاریسی بار دیگر بدون تعادل و ناقص به نظر رسید.
گفته می شود پی اس جی سال گذشته اولین تماس ها را با نمایندگان مسی 
برقرار کرده بود. این اتفاق می توانست کامال غیرمنطقی باشد و این غیرمنطقی بودن 
صرفا از نظر اقتصادی نیست، مگر این که شما باور داشته باشید که قرار دادن تعداد 

زیادی ستاره در خط حمله همچنان راه حل خوبی برای فتح لیگ قهرمانان است.
اولویت فعلی این است که ستاره ها را بار دیگر در قالب تیمی قرار دارد، حتی 
اگر این کار به معنای فدا کردن بعضی از آنها در بازی باشد – برخالف مسی که 
این روزها به شاهزاده  قدم زننده در زمین شهرت دارد. سپس مثال تیم ملی فرانسه 
در جام جهانی 2۰۱8 به ذهن خطور می کند یا آنتوان گریزمان که بازیکنی است 
که دیگران را وادار به بازی می کند – اما در دو فصل گذشته نتوانست جایگاهش 

را در بارسلونا پیدا کند.
شاید دوران نئو مارادوناها و بازیکنان خارق العاده که ما کلیدها و توپ ها را به 
آنها می سپردیم و منتظر می ماندیم تا نبوغ آنها در زمین را ببینم با پایان فوتبال مسی 
و کریستیانو به پایان برسد. شاید چنین احساسی نسبت به امباپه وجود داشته باشد اما 
آنها باید تالش بیشتری به کار بگیرند یا حتی به دنبال رضایت شخصی کمتری باشند.
ما گاهی از این که چه چیزهایی به این فوق ستاره ها اجازه ابراز وجود دارد طفره 
می رویم: بازیکنانی که در تیم های بزرگ پس از دوران بوسمن رشد کنند، سرویس 
بسیاری دریافت کردند و از مزایایی بهره بردند که باعث شد در شرایط درخشیدن 
قرار بگیرند. اما آیا قدرت بخشیدن به جایگاه آنها و در اختیار گذاشتن مزایای بسیار 

به قیمت استقالل بیش از اندازه بود؟
برخالف پله، مارادونا یا پالتینی، مسی و کریستیانو رونالدو علیرغم داشتن دوازده 
توپ طال و ثبت آماری خارق العاده نتوانستند تیم های ملی خود را به رده های بسیار 
باال برسانند: برای مثال قهرمانی در المپیک. هرچند پرتغال بدون حضور رونالدو در 
فینال به قهرمانی معجزه آسا در یورو رسید اما این آمار نشان می دهد که آنها در 

تیم های ملی خود یا بسیار تنها هستند یا بسیار تک رو.
شاید تیم های بزرگ که پیچیدگی های تاکتیکی شان رو به افزایش است  و 
مربیان تاثیر بیشتر و بیشتری روی آنها دارند بتوانند قدرت بیش از حدی که به اشخاص 

داده اند را پس بگیرند، بدون این که از متوقف کردن بهترین آنها دست بکشند.

داسایف: دوناروما به درستی بهترین شد
دروازه بان نامدار شوروی به تمجید از جانلوئیجی دوناروما پرداخت و او را بهترین 

دروازه بان جهان دانست.
جان لوئیجی دوناروما، دروازه بان ایتالیایی باشگاه فوتبال پاریس سن ژرمن 
فرانسه در حال حاضر بهترین بدروازه بان است، او به شایستگی جایزه لئو یاشین 

را برای عنوان بهترین دروازه بان سال از نظر مجله فرانس فوتبال دریافت کرد.  
این مراسم روز دوشنبه برگزار شد و دوناروما برنده جایزه لئو یاشین شد. مقام 
دوم را ادوارد مندی دروازه بان سنگالی چلسی انگلیس و یان اوبالک دروازه بان 

اسلوونیایی اسپانیایی اتلتیکو در جایگاه سوم قرار گرفت.
رینات داسایف دروازه بان بزرگ شوروی گفت: در حال حاضر دوناروما بهترین 
دروازه بان جهان است، من معتقدم که او به درستی جایزه لئو یاشین را دریافت کرد. 
بیایید به پیشرفت او نگاه کنیم، چگونه او به جلو حرکت می کند، شما باید چندین 

بازی خوب و مداوم برای تیم ملی انجام دهید تا به ثبات برسید.
لیونل مسی مهاجم آرژانتینی پاری سن ژرمن فرانسه با کسب 6۱3 امتیاز در 
رای گیری صاحب توپ طال شد. مقام دوم به روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی 
آلمان با )58۰( رای به دست آورد و جورجینیو هافبک چلسی با )46۰( رای سوم شد. 
داسایف ادامه داد: من فکر می کردم که لواندوفسکی صاحب توپ طال می شود اما 
مسی انتخاب شد. لواندوفسکی امسال در مقایسه با مسی درخشان تر و قابل توجه تر 
بود. عالوه بر این، این بازیکن آرژانتینی به پاریس نقل مکان کرد و مدتی بازی نکرد.

وینیسیوس: جایی نمی روم و در رئال می مانم
به  مادرید  رئال  برزیلی  مهاجم 
هواداران این تیم اطمینان داد که جایی 

نخواهد رفت.
به گزارش مارکا، وینیسیوس در 
فصل جاری در حد یک فوق ستاره برای 

رئال مادرید ظاهر شده است.
آمدن  با  برزیلی  بازیکن  این 
بازی های  و  است  گرفته  اوج  آنچلوتی 

درخشانی را به نمایش گذاشته است.
او مورد توجه پاری سن ژرمن قرار 
گرفته است به طوری که تیم پاریسی 

حاضر است پنج برابر حقوق کنونی رئال را به او بدهد.
این بازیکن برزیلی در واکنش به جدایی از رئال گفت: من عاشق رئال مادرید 
هستم و می خواهم مدت طوالنی در تیم بمانم و تاریخ سازی کنم و افتخار به دست 
آورم.او ادامه داد: من در برزیل روزهای بسیار خوبی داشتم و عنوان بهترین بازیکن 
و گلزن را کسب کردم. وقتی با پیشنهاد رئال مواجه شدم دو شب از خوشحالی خوابم 
نبرد. انگار دیوانه شده بودم. در نهایت تصمیم درست را گرفتم و پیراهن تیمی را بر 
تن کردم که عاشقش هستم. رویای بسیاری از کودکان در برزیل حضور در رئال 

است و من هم بسیار خوشحالم که این رویایم برآورده شد.
او درباره بنزما گفت: بنزما شگفت انگیز است و هر چیز سختی را آسان می کند. 
از هم بازی شدن با بنزما بسیار خوشحال هستم. او فوق العاده است و هر کار سختی را 

آسان می کند. من می توانم به اوکمک کنم تا توپ طال را به دست آورد.

و  عجیب  شی  ا حو
یران  ا فوتبال  تمام نشدنی 
کیفی  پایین  سطح  کنار  در 
در  سوال  این  تا  شده  باعث  مسابقات 
ذهن عالقه مندان و کارشناسان به وجود 
بیاید که آیا لیگ برتر فوتبال ایران ارزش 

پرداختن با وسعت زیاد را دارد یا خیر.
با شروع لیگ برتر و نگاه به لیست 
بازیکنان تیم های مدعی، انتظار می رفت 
تا شاهد بازی های جذاب و پرگل حداقل 
از این تیم ها باشیم اما نه تنها این اتفاق 
رخ نداد بلکه لیگ برتر کشورمان در حال 
در دیگر جهات هم در وضعیت  حاضر 

بسیار نامطلوبی قرار دارد. 
بازی های کسل کننده و بی کیفیت

یکی از فاکتورهای باال بودن کیفیت 
فنی و میزان جذابیت لیگ ها در دنیای 
فوتبال، تعداد گل و یا همان میانگین گل 
بازی است. میانگین گلزنی  زده در هر 
در لیگ برتر فوتبال ایران با چیزی که 
در فوتبال آسیا، اروپا و جهان می بینیم 
فاصله محسوسی دارد. ما در حال حاضر 
شاهد آمار میانگین زیر 2 گل هستیم که 
برای هر لیگی در هر کشوری یک آمار 
ضعیف به حساب می آید و وقتی شاهد 
استمرار این تعداد گل  و این معدل باشیم 
باید بگوییم با یک بحران طرف هستیم. 
حاشیه  خودش  که  فدراسیونی 

می سازد  
در جدیدترین حاشیه فوتبال ایران، 
دیدار تیم های پرسولیس و نفت مسجد 
سلیمان که قرار بود عصر دوشنبه گذشته 
آغاز  آزادی  ورزشگاه  در   ۱8 ساعت  از 
شود، به دلیل دعوای بین سازمان لیگ 
و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
با 3۰ دقیقه تاخیز آغاز شد تا متوجه شویم 
فوتبالی  مسووالن  و  فدراسیون نشینان 
برای  جدیدی  ترفند  همیشه  کشورمان 
سورپرایز کردن عالقمندان به فوتبال را 
دارند.در این دعوا شرکت توسعه، سازمان 
لیگ را مقصر می دانست و سازمان لیگ 
فرافکنی  را  این شرکت  هم حرف های 

خواند تا باز متوجه نشویم که مقصر اصلی 
این اتفاق چه کسی است. البته این دیدار 
در نهایت با دستور مستقیم وزیر ورزش 
انجام شد اما حق عالقمندان است که 
بدانند تا چه زمانی باید منتظر این اتفاقات 

در فوتبال ایران باشیم. 
داوری ضعیف و اعتراض همیشگی 

تیم ها 
بزرگترین  از  یکی  شک  بدون 
مشکالت داوری فوتبال ایران در یکی 
داوران  ضعیف  عملکرد  اخیر،  ساله  دو 
جدید  فصل  در  داوران  کمیته  است. 
دادند  را  این  قول  جدید  مدیریت  با  و 
دیگر  و  شده  گزینش  خوبی  به  داوران 
در  داوران  زیاد  بسیار  اشتباهات  شاهد 
لیگ های فوتبال نیستیم اما تنها کافی 
دوباره  تا  لیگ شروع شود  تا هفته  بود 
باشیم.  بحث برانگیز  صحنه های  شاهد 
داوری ضعیف داوران فوتبال کشورمان 
در لیگ برتر در حال حاضر باعث شده تا 
تیم ها هر هفته اعتراض های رسمی خود 
را تقدیم فدراسیون فوتبال کنند تا بلکه 

کمی عملکردها بهتر شود.   
 چمن های بی کیفیت، آفت فوتبال 

روی زمین
یکی از دیگر مشکالت تیم ها برای 
ارائه فوتبال روی زمین، چمن های برخی 

از تیم ها در لیگ برتر است که کیفیت 
فوتبال  بازی  برگزاری  برای  را  الزم 
ندارند و این در حالی است که وجود زمین 
مناسب جزو اولیه ترین نیازهای یک لیگ، 

آن هم با پسوند برتر است.
پایان فصل  از  لیگ پس  سازمان 
گذشته ، تیم های نساجی مازندران و مس 
رفسنجان را مجبور کرد تا در زمین هایی 
با چمن طبیعی از میهمانان خود میزبانی 
کنند. این اتفاق مثبتی برای لیگ بود اما 
برای  استانداردی  هیچ  سازمان  همین 
چمن های طبیعی تیم های لیگ برتری 
تعریف نکرده است. کیفیت بسیار پایین 
برخی از زمین ها حتی از قاب تلویزیون 
یک  که  برسد  چه  اشت  مشخص  هم 
تیم بخواهد بازی روی زمین را در آن در 

دستور کار قرار دهد. 
مشکالت مالی شدید تیم های لیگ 

برتری؛ مقصر چه کسی است؟ 
در هفته دوم لیگ برتر همین امسال 
اتفاقی رخ داد که شاید اگر کسی آن را به 
چشم نمی دید، باور نمی کرد. تیم فوتبال 
پدیده مشهد که در رفسنجان با تیم مس 
بازی داشت، به دلیل مشکالت مالی به 
حاضر  بازی  در  و  نکرد  سفر  شهر  این 
نشد. این دیدار در نهایت با اعالم کمیته 
انضباطی سه بر صفر به سود مس اعالم 

شد.در یک دیدار دیگر تیم پدیده برای 
تمرین توپ نداشت و دروازه بان این تیم 
با توپ فرضی تمرین می کرد. در نگاه 
اول این اتفاق خنده دار به نظر می رسد 
موضوع  این  به  عمیق تر  نگاهی  با  اما 
متوجه می شویم که لیگ برتر فوتبال ما 
در وخیم ترین شرایط اقتصادی خود در 

این چند ساله قرار دارد. 
پخش  حق  ن  نشد خت  ا د پر
تلویزیونی، عدم پرداخت سود از تبلیغات 
محیطی، نبود قانون کپی رایت و به واسطه 
فروش  از  باشگاه ها  نکردن  سود  آن، 
قبیل  این  از  دیگر  بسیاری  و  پیراهن 
باشگاه ها هیچ  تا  باعث شده  مشکالت 
سودی از تیم داری در فوتبال نداشته باشند 

و حتی ضرر و زیان زیادی به بار آورند.
در حال حاضر اکثر تیم های لیگ 
برتری مشکل اقتصادی دارند در حدی 
که حتی برخی مواقع در تامین آب معدنی 
هم دچار مشکل می شوند و تنها چند تیم 
صنعتی هستند که مشکل مالی نداشته 
و امکانات قابل قبولی در اختیار دارند.  

حاال می خواهیم از شما عالقمندان 
و بینندگان فوتبال ایران بپرسیم که آیا 
فوتبال  زشتی های  و  مشکالت  این  با 
کشورمان، این لیگ ارزش وقت گذاشتن 

و دیدن دارد یا نه؟

بی پولی، حاشیه و مدیریت غلط؛

برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط نامطلوب

داور انتخاب شده دربی 97 مورد هجمه 
و انتقاد هواداران دو تیم هستند.

فوتبال  فدراسیون  گذشته،  روز  عصر 
اسامی داوران هفته هشتم رقابت های لیگ 
اعالم کرد و طی آن مشخص شد  را  برتر 
مطابق گمانه زنی های روزهای اخیر، موعود 
بنیادی فر برای قضاوت شهراورد حساس در 
این هفته انتخاب شده است. انتخابی جنجالی 
که اتفاقاً مورد اعتراض هواداران دو تیم هم 

قرار گرفته است.
اعتراض به تصمیمات داور مسابقه در 
فوتبال دنیا مرسوم است و در ایران حتی شاید 
عالم  در  موضوع  این  و  باشد  پررنگ تر هم 
هواداری نمود بیشتری دارد و هواداران تیم ها 
که با دید افراطی به مسائل و موارد پیرامون 
مسابقات و نتایج نگاه می کنند قصور بیشتری 
تصمیمات  متوجه  تیم هایشان  نتایج  در  را 
گرفتن  جبهه  و  اعتراض  و  می دانند  داوری 
علیه یک داور امر غیر طبیعی نیست ولی این 

میزان هجمه و اعتراض به یک انتخاب آن هم 
از سوی هواداران دو تیم نشان می دهد تصمیم 

کمیته داوران مورد سوال است.

به  پرسپولیسی ها  اعتراض  بیشترین 
دربی ها  در  او  قضاوت  به  مربوط  بنیادی فر 
و پنالتی بحث برانگیزی بود که در برخورد 
شجاع خلیل زاده با داریوش شجاعیان گرفت و 
اعتراضات زیادی متوجه او شد و پرسپولیسی ها 

به وی لقب داور استقاللی دادند.
بابت  استقاللی ها هم  دیگر  در سوی 
پایانی همان  دقایق  در  کریمی  علی  اخراج 
بازی از دست بنیادی فر شاکی هستند و آن 

تصمیم را اشتباه می دانند.
چند هفته بعد از آن بنیادی فر همچنین 
در بازی پیکان برابر استقالل تهران که در 
قاضی  هم  باز  شد،  برگزار  آزادی  ورزشگاه 
مقابل  استقالل  دیدار  آن  در  بود.  میدان 
حریف خود به تساوی 2 بر 2 رسید و 2 امتیاز 
حساس را از کف داد. در آن مسابقه استقالل 
در لحظات پایانی گل مساوی را دریافت کرد 
و بازیکنان این تیم اعتقاد داشتند که خطایی 
روی بازیکن حریف انجام نداده و حسابی به 

همان  در  بودند.  معترض  بنیادی فر  تصمیم 
پیکان  برای  نیز  پنالتی  یک  موعود  دیدار، 
گرفت که سید حسین حسینی آن را دفع کرد.
پرسپولیسی ها هم پنالتی اشتباهی که 
بنیادی فر در یک چهارم نهایی جام حذفی 
برای استقالل مقابل سپاهان گرفت را دلیل 
دیگری بر تمایل وی به این تیم می دانند و 
به همین دلیل نگران تصمیمات او در دیدار 
دربی هستند.به هر جهت بنیادی فر تصمیمات 
بحث برانگیز و جنجالی در داوری خود زیاد 
داشت و از داورانی بوده که اعتراضات زیادی 
از سوی تیم های مختلف و هوادارانشان متوجه 
او بوده است. قطعاً در سالمت کاری داوران 
فوتبال ایران شکی نیست و کسی نمی تواند 
بنیادی فر را متهم به جانبداری از تیمی کند 
ولی این میزان اعتراض با این شدت از االن 
تا روز مسابقه می تواند روی شرایط روحی او 
تاثیر گذاشته و تمرکزش را برای قضاوت در 

دربی بگیرد.
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قضاوت بنیادی فر در دربی؛ 

نه استقاللی ها راضی هستند و نه پرسپولیسی ها!

فراز فاطمی معتقد است دیدار شنبه دو 
تیم استقالل و پرسپولیس با نتیجه تساوی 

پایان خواهد یافت.
فوتبال  تیم  دو  آینده  هفته  شنبه 
هفتمین  و  نود  در  استقالل  و  پرسپولیس 
هشتم  هفته  چارچوب  در  و  پایتخت  داربی 
بیست و یکمین دوره لیگ برتر به مصاف هم 
می روند. در این بین برخی بازیکنان مانند فراز 
فاطمی تجربه پوشیدن پیراهن دو تیم و بازی 

در داربی را دارند.
فراز فاطمی، مهاجم سابق استقالل و 
پرسپولیس، در خصوص شرایط این روزهای 
دو تیم گفت: امسال رقابت دو تیم حساس تر 
هستند.  قهرمانی  کاندیدا  دو  هر  و  است 
استقالل شروع بهتری داشت و این روزها 
افت کرده اما بازیکنان تاثیرگذاری دارد که 
نیز  پرسپولیس  بیاورند.  در  را  کار  می تواند 
 4-4-2 حالت  همان  به  تاکتیکی،  نظر  از 
نتایج  روزها  این  توانسته  و  برگشته  سابق 
خوبی بگیرد. نکته مهم این است که شرایط 
داربی با سایر بازی ها فرق دارد و بازیکنان 
با انگیزه مضاعفی در این مسابقات حضور 

پیدا می کنند.
داربی  از  در خصوص خاطراتش  وی 
بازی  استقالل  سال   3 من  گفت:  تهران 

را شکر  و خدا  پرسپولیس  و 2 سال  کردم 
هیچوقت بازنده داربی نبودم. در آن سال ها 
خوابشان  شب ها  داربی  عشق  به  بازیکنان 
نمی برد. یادم نمی آید داربی چندم بود اما در 
یکی از بازی های که من در استقالل بودم، 
برومند و طباطبایی رقابت زیادی برای حضور 
در دروازه استقالل داشتند. ساعاتی قبل از 
را  ترکیب  پورحیدری  مرحوم  بازی،  شروع 
اعالم کرد که طباطبایی درون دروازه بود و 
برومند باید روی نیمکت می نشست. زمانی 
برود،  زمین  داخل  به  می خواست  تیم  که 
متوجه شدیم برومند نیست و قهر کرده و از 
ورزشگاه رفته است. من در آن بازی نمیکت 

نشین بودم و به پورحیدری گفتم اگر خدایی 
نکرده طباطبایی مصدوم شد، من حاضرم به 
عنوان دروازه بان ذخیره با او تعویض شوم. در 
یک صحنه هم طباطبایی مصدوم شد که 
من به آرامی و طوری که دوربین ها متوجه 
اما خدا  به گرم کردن کردم  نشوند، شروع 
به  نبود و طباطبایی  را شکر مسئله حیاتی 

دروازه برگشت.
فاطمی اضافه کرد: زمانی هم که در 
پرسپولیس بودم، یک بازی با هدایت افشین 
قطبی یک بر صفر عقب بودیم که از دقیقه 
هجومی  قدرت  و  شدم  زمین  وارد  من   6۰
تیم زیاد شد. دقایق آخر بود که پژمان نوری 

سانتر خوبی روی دروازه کشید و همه مدافعان 
استقالل با یارگیری کردن من، از خلیلی غافل 
شدند و این مهاجم هم با جایگیری مناسب 

توانست گل تساوی را به ثمر برساند.
این مهاجم سابق استقالل و پرسپولیس 
پرسپولیسی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
برایم  واقعا  داد:  توضیح  استقاللی،  یا  است 
فرق نمی کند و این نه تنها سوال شما بلکه 
سوال خانواده من هم هست که استقاللی ام 
یا پرسپولیسی. من دوست دارم بازی شنبه 
مساوی شود تا هواداران هیچ کدام از دو تیم 

ناراحت نباشند.
این  از  پیش بینی اش  خصوص  در  او 
دوست  بازیکنی  و  مربی  هیچ  گفت:  دیدار 
ندارد در داربی بازنده شود و به همین دلیل 
و به احتمال زیاد بازی بسته ای را از دو تیم 
ببینیم و من پیش بینی ام این است که بازی 

مساوی خواهد شد.
این مهاجم در خصوص این که بهترین 
بازیکن و بهترین مربی که با آن کار کرده، 
تصریح کرد: کریم باقری بهترین بازیکنی بود 
که من با او همبازی بودم؛ او هم از لحاظ فنی 
و هم از لحاظ شخصیتی، بازیکن نمونه ای بود. 
بهترین و به روزترین مربی که با آن کار کردم، 

امیر قلعه نویی بود.

خاطرات یک یاغی از داربی تهران؛

فراز فاطمی: نتیجه شهرآورد مساوی خواهد شد!

محل  ایران  حذفی  جام  کشی  قرعه 
لیگ  تیمهای  و  شد  برگزار  لیگ  سازمان 

برتری حریفان خود را شناختند.
یک  مرحله  کشی  قرعه  سم  مرا
شانزدهم جام حذفی فوتبال ایران با اضافه 
قبل  دایقی  برتری  لیگ  تیم  شانزده  شدن 
توسط سازمان لیگ و در حضور دو دروازه بان 

سابق سرخابی برگزار شد.
فارس  خلیج  ویستاتوربین،  تیم های 
ماهشهر، مس کرمان، آرمان گهر سیرجان، 
ارومیه،  نود  بابل،  رایکای  شیراز،  قشقایی 
شمس آذر قزوین، شهرداری نوشهر، خیبر 
بوشهر،  شاهین  شهربابک،  آباد، مس  خرم 
آستارا،  شهرداری  تبریز،  سازی  ماشین 
شهید اورکی اسالمشهر و استقالل مالثانی 
از مرحله سوم این رقابت ها با برتری مقابل 
شانزدهم  یک  مرحله  راهی  خود  حریفان 

شده اند.
لیگ  تیم های  نیز  مرحله  این  در 
سپاهان،  استقالل،  پرسپولیس،  برتری 
مینیوم  لو آ ن،  خوزستا فوالد   ، ر کتو ا تر
رفسنجان،  گهر سیرجان، مس  اراک، گل 
پیکان تهران، فجر سپاسی شیراز، نساجی 
قائمشهر، هوادار تهران، صنعت نفت آبادان، 
ذوب  و  مشهد  پدیده  مسجدسلیمان،  نفت 
و  شد  خواهند  اضافه  کشی  قرعه  به  آهن 

حریفان خود را شناختند.
پرسپولیس و استقالل در قرعه نسبتا 
مناسب با تیمهای ویستاتوربین تهران و نود 
ارومیه دیدار خواهند کرد و نکته مهم اینکه 
هر دو تیم میزبان خواهند بود تا به این ترتیب 
در مرحله یک هشتم نهایی که در صورت 
پیروزی احتماال حریف دشوارتری را خواهند 

داشت، میهمان باشند.

سازی شهید  تیم شگفتی  با  سپاهان 
فجر  کرد.  خواهد  دیدار  اسالمشهر  اورکی 
سپاسی، آلومینیوم اراک، مس رفسنجان و 
تراکتور چهار تیم لیگ برتری هستند که در 
این  بازیهای  با یکدیگر، سخت ترین  تقابل 

مرحله را شکل می دهند.
شانزدهم  یک  مرحله  کشی  قرعه 

جام حذفی:
نفت  بوشهر-  شهرداری  شاهین   *

مسجدسلیمان
* پیکان تهران - قشقایی شیراز

)قرعه  تراکتور   * مس رفسنجان - 
کشی برای میزبانی انجام خواهد شد(

گهر  آرمان   - مازندران  نساجی   *
سیرجان

نساجی   - سیرجان  گهر  آرمان   *
مازندران

* سپاهان اصفهان - ستارگان اورکی 
اسالمشهر

* پدیده مشهد - استقالل مالثانی
* ذوب آهن - رایکا بابل

* استقالل تهران - نود ارومیه
* گل گهر سیرجان - شهرداری آستارا
* فوالد خوزستان - شهرداری نوشهر
آلومینیوم   - شیراز  سپاسی  فجر   *
اعالم  قرعه کشی  با  بازی  میزبان   ( اراک 

خواهد شد(
آذر  شمس   - آبادان  نفت  صنعت   *

قزوین
* مس کرمان - ماشین سازی تبریز 

) میزبان با قرعه کشی اعالم خواهد شد(
* خلیج فارس ماهشهر - هوادار تهران
* پرسپولیس - ویستاتوربین تهران
* خیبر خرم آباد - مس شهربابک

یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛
استقالل مقابل نود، پرسپولیس در تقابل با ویستا
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 ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار 
و زنان عاشورایی با دبیری سیدمرتضی 
حسینی در بهمن ماه سال جاری برگزار 

می شود.
 ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار 
و زنان عاشورایی با موضوع »ایثار- امید 
آینده«، »ایثار- کودک و نوجوان«،  به 
»ایثار- ارزش های اخالقی و انسانی«، 
»ایثار- عفاف، حجاب و نماز«، »ایثار- 
حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت«، 
یثار-  »ا عاشورایی«،  زنان  یثار-  »ا
سبک  »ایثار-  ملی«،  امنیت  افزایش 

زندگی ایثارگرانه«، »ایثار- کمک های مؤمنانه« و »ایثار 
اجتماعی« برگزار می شود.

مقاومت  حوزه  از  آثاری  نیز  بین الملل  بخش  در 

لبنان، هندوستان،  یمن، سوریه، عراق، 
پاکستان و افغانستان متقاضی حضور در 

کنگره شده اند.
پیش از این ۱۰ آذر به عنوان آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این کنگره 
استقبال  دلیل  به  که  بود  شده  اعالم 
این  کنگره  در  شرکت  به  عالقه مندان 

مهلت تا ۱5 دی تمدید شد.
ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار 
و زنان عاشورایی با دبیری سید مرتضی 
حسینی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید 

و امور ایثارگران برگزار می شود.
اختتامیه این کنگره روز 5 بهمن به میزبانی بنیاد 
شیراز  شهر  در  فارس  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 

برگزار خواهد شد.

برگزاری ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی

 پایان پاییزه و هفته کتاب 
جشنواره  اجرایی  بخش  آغاز  و 
شعر فجر، بررسی محل برگزاری 
نمایشگاه فیزیکی، ادامه همکاری خانه کتاب با 
شرکت پست، اخبار مهم حوزه کتاب و ادبیات 

در هفته گذشته بودند.
 با پایان یافتن آبان ماه و نزدیک شدن 
به فصل زمستان و دهه فجر، جشنواره فجر 
وارد مرحله اجرا می شود، از سوی دیگر با پایان 
پاییزه کتاب، وزارت فرهنگ درصدد برنامه  
ریزی برای نمایشگاه فیزیکی در سال ۱4۰۱ 
است، پیگیری ناشران برای ادامه قرارداد پست 
کتابن نیز اخباری به دنبال داشت که نشان 
می دهد مهم ترین رویدادهای این هفته در 
حوزه کتاب پیرامون این موضوعات بوده اند.

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

علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب در 
روزهای آغازین آذر، خبر داد مبلغ پرداختی 
اعضای سامانۀ پست کتاب در شرایط جدید 
افزایش پیدا کرده  اما حمایت یارانه ای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنان باقی است و 
خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنان از سامانه 

پست کتاب حمایت می کند.
در روزهای اخیر با ارائه قرارداد جدید 
فرهنگی،  امور  معاونت  به  پست  شرکت 
این  در  تغییرات  ایجاد  برای  رایزنی هایی 
این  از  پیش  است.  گرفته  صورت  قرارداد، 
امور فرهنگی وزارت  معاون  احمدوند،  یاسر 
این  تصمیم  از  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
شرکت  با  همکاری  ادامه  برای  وزارتخانه، 

پست خبر داده بود.
پاییزه کتاب ۱4۰۰، از 29 آبان آغاز شد 
و تا سوم آذر در شهرهای بزرگ، به پایان رسید 
و تا پایان این روز، بیش از 423 هزار جلد 
کتاب، به ارزش بیشتر از 28 میلیارد تومان به 
فروش رسید، در رویکردی تازه از خانه کتاب 
و ادبیات ایران، این طرح، در شهرهای کمتر 
توسعه یافته تا 8 آذر ادامه یافت. در این دوره 
از طرح که با حضور 986 کتابفروشی برگزار 
شد، 75۰ کتابفروشی در مراکز استان ها و 236 

کتابفروشی در شهرستان ها بودند.

برای  کتاب  پاییزه  بیشتر  فرصت 
شهرهای کمتر توسعه یافته

بر  بزرگ  شهرهای  در  طرح  پایان  با 
ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  اعالم  اساس 
طرح فصلی کتاب در 4۱ کتابفروشی، در 25 
شهر و در ۱2 استان کشور که کمتر توسعه 
ماه  آذر  هشتم  تا  می آیند  حساب  به  یافته 
ادامه یافت، هنوز آماری درباره این بخش از 
پاییزه منتشر نشده است اما استان کردستان 
با 5 شهر و ۱2 کتابفروشی و خراسان رضوی 
با 4 کتابفروشی در 4 شهر، بیشترین حضور 
را در فهرست کتابفروشی های شهرهای کم 

برخوردار، دارند. 

انتصاب دبیر علمی جشنواره شعر فجر 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، طی حکمی قربان ولیئی، 
شاعر و مدرس دانشگاه، را به عنوان دبیرعلمی 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی »شعر 

فجر« منصوب کرد.

دانش آموخته  و  شاعر  ولیئی،  قربان 
رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری 
و  است  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  از 
ادبیات  و  زبان  گروه  مدیریت  درحال حاضر 
فارسی دانشگاه زنجان را برعهده دارد، ولیئی 
سابقه دریافت جایزه کتاب سال و کتاب فصل 

را نیز در کارنامه خود دارد.

انقالب  تاریخ  »کتاب  جایزه  دومین 
اسالمی« فراخوان داد

 فراخوان دومین جایزه »کتاب تاریخ 
ویژه  بخش  با  همراه  اسالمی«  انقالب 
مقاالت تاریخی با رویکرد نقد دوران پهلوی 

منتشر شد.
انقالب  تاریخ  کتاب  جایزه  دومین   
اسالمی با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران 
ارتقای  با هدف  تاریخ معاصر  و پژوهشکده 
فرهنگ و حافظه تاریخی جامعه اسالمی ایران 
و حفظ استقالل هویت فرهنگی، شناسایی و 
معرفی کتاب های برتر در حوزه تاریخ انقالب 
اسالمی )ریشه ها و پیامدها(، کمک به اعتالی 
سطح دانش تاریخی و فرهنگ مکتوب، مقابله 
انقالب اسالمی و حمایت  با تحریف تاریخ 
و  متعهد  پدیدآورندگان  و  مولفان  تشویق  و 
متخصص سراسر کشور در این حوزه بهمن 

۱4۰۰ برگزار می شود.
در این جایزه کتاب های تالیف، ترجمه 
اسالمی  انقالب  تاریخ  حوزه  در  تصحیح  و 
کلیات  موضوعات  در  پیامدها(  و  )ریشه ها 
کتاب شناسی  تخصصی،  نشنامه های  )دا
خاطرات،  روزشمار(،  و  تحلیلی  توصیفی 
زندگی نامه و شرح حال نویسی، مستندنگاری 
و  روزانه  یادداشت های  نویسی،  )سفرنامه 
پژوهش های  و  تحقیقات  نوشت(،  عکس 
تاریخی، تاریخ شفاهی و اسناد و پژوهش های 

اسنادی داوری و بررسی می شوند.

کتابخانه های سیار به روستاها می روند
میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای  با 
شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه های 
با هدف  کتابخانه های سیار  عمومی کشور، 
ترویج فرهنگ مطالعه به روستاها و مناطق 

محروم می روند.
شورای  میان  همکاری  تفاهم نامه   
فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور صبح روز دوشنبه )8 آذر( به امضا رسید.

نامه  تفاهم  این  امضای  آیین  در 

حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی، 
دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر 
علیرضا  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور حضور داشتند و عالوه بر امضای تفاهم 
نامه مذکور نسبت به افزایش همکاری های 

مشترک گفت وگو و تبادل نظر کردند.

ملی  جشنواره  علمی  کمیته  معرفی 
پژوهش و فناوری کتابخانه ملی

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

جشنواره معرفی شدند.

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

رویداد فرهنگی است.

شهید  جایزه  دوره  دومین  برگزیدگان 
اندرزگو معرفی و تجلیل شدند

اندرزگو  سیدعلی  شهید  ادبی  جایزۀ 
با رویکرد مبارزۀ ادبی  جایزه ای دوساالنه و 
و افشای چهرۀ واقعی پهلوی هاست که در 
بخش های مختلف، از ممتازترین کتاب های 
رمان  و  »داستان  حوزه های  در  تولیدشده 
بزرگسال«، »داستان کودک و رمان نوجوان« 
شفاهی«  تاریخ  و  تاریخ  »روایت  همچنین 
تقدیر می کند. کلیه آثار چاپ اول سال های 98 
و 99 که دارای درون مایه مدنظر جایزه بوده اند، 

در این دوره از جایزه شرکت داده شده اند.
بخش تاریخ و تاریخ شفاهی

کتاب رضانام تا رضاخان، اثر هدایت اهلل 
بهبودی به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

کتاب روز آزادی زن، نوشته سمیه ذوقی 
از انتشارات راه یار و کتاب گوهر صبر، نوشته 

طیبه پازوکی تقدیر شدند.
بخش کودک و نوجوان

کتاب رد انگشت های اصلی اثر حسین 
قربانزاده خیاوی از انتشارات سوره مهر و تونل 
سوم اثر فاطمه الیاسی از نشر شهید کاظمی 

به صورت مشترک برگزیده شدند.
از کتاب های جایی آن طرف پرچین، اثر 
نیلوفر مالک نشر سوره مهر، سلفی با خرابکار، 
اثر طاهره مشایخ از نشر صاد و  گزارش های 
نشر  از  نفری  فاطمه  اثر  عاشق،  پسر  امیر 

قدیانی تقدیر شد.
بخش رمان بزرگسال

کتاب ماتی خان اثر عبدالرحمن اونق از 
انتشارات سوره مهر و تشریف اثر علی اصغر 
از نشر شهرستان ادب به صورت  عزتی پاک 

مشترک برگزیده شدند.
میثم  اثر  پدر،  بی نام  کتاب های  از 
جامانده  جمکران،  کتاب  نشر  از  موسویان 
انتشارات سوره  از  نفری  فاطمه  اثر  از پسر، 
مهر و چهل و یکم، اثر حمید باالیی از نشر 

صاد تقدیر شد.

بررسی ها برای برگزاری سی و سومین 
همچنان  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 

ادامه دارد
یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی 
برگزاری  کتاب  حوزه  در  کشور  ساالنه 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که 
سال گذشته به دلیل محدودیت های کرونایی 
به صورت فیزیکی برگزار نشد، اما خبر هفته 
کتابی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، 
برای آماده سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه 
کتاب ۱4۰۱ به صورت فیزیکی، مایه شعف 

فعاالن این حوزه شد.

علی رمضانی در این خبر اعالم کرد: 
جلسات و برنامه ریزی هایی را برای شروع 
آن در نظر گرفته ایم. اتاق عملیات نمایشگاه 
فیزیکی در سال ۱4۰۱ را به راه انداخته ایم 
که این کار صورت بگیرد. نمایشگاه فیزیکی 
در ماه های قبل از برگزاری، ما و ناشران را 
درگیر خود می کند و برای آن باید آمادگی 

هایی کسب کنیم.

بازدید متولیان فرهنگی کشور از محل 
های مستعد برگزاری این دوره نمایشگاه و 
ارزیابی های الزم از جمله برنامه های صورت 

گرفته در این راستاست.
در مرحله اول مصلی امام خمینی )ره( 
ارزیابی و بازدید شده بود و سه شنبه )نهم 
امور  )معاون  احمدوند  یاسر   )۱4۰۰ آذرماه 
اسالمی(،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 
و  کتاب  خانه  )مدیرعامل  رمضانی  علی 
)مشاور  اسماعیلی  علیرضا  ایران(،  ادبیات 
اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
)معاون  و حسین صفری  اسالمی(  ارشاد  و 
اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران( 
از مجموعه شهر آفتاب بازدید کرده و با محمد 
رئوف قادری )مدیرعامل شهر آفتاب(، معاونان 

و مدیران آن مجموعه دیدار کردند.
 پس از ارزیابی های صورت گرفته از 
مصلی  امام خمینی )ره(، مجموعه شهر آفتاب 
خصوص  در  تهران  بین المللی  نمایشگاه  و 
بین المللی  نمایشگاه  سی وسومین  برگزاری 
کتاب تهران در محل مناسب تصمیم گیری 

خواهد شد.

از پاییزه کتاب 1400 تا نمایشگاه حضوری در بهار 1401

»فلسفه علم کالم« مجدد به زیور طبع آراسته شد
ست  یرا و مجدد  چاپ   
جدید کتاب »فلسفه علم کالم« 
با  ولفسن«،  اوسترین  اثر»هری 
توسط  آرام  احمد  مرحوم  ترجمه 
و  هنری  و  فرهنگی  موسسه 
لهدی  ا لمللی  ا بین  نتشارات  ا
سازمان فرهنگ ارتباطات اسالمی 

منتشر شد.
 کتاب »فلسفه علم کالم« 
که سالها پیش به همت انتشارات 
بین المللی الهدی سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسالمی در سال ۱368 به زیور طبع آراسته شده بود، با ویراستاری 
علمی و

فنی جدید چاپ مجدد و به بازار نشر و عموم عالقه مندان و دانش 
پژوهان حوزه فلسفه، کالم و معارف اسالمی عرضه شد.

درمقدمه این کتاب آمده است: اثر حاضر در حقیقت بیان بحثی مهم از 
علم و تاریخ »علم کالم« را برعهده دارد و علیرغم این که درگذشت ولفسن، 

این کتاب را از آخرین نظرات اصالحی نویسنده فقید آن محروم
مجرب،  استادی  توانمند  قلم  چون  حال،  همان  در  لیکن  ساخته، 
جامع و فرزانه مرحوم احمد آرام، آن را به جهان تحقیق عرضه نموده، 
از اهمیت شایانی برخوردار و به طور حتم شیوه بحث مقارنه ای که در 
این کتاب  اهمیت  بر  قابل مشاهده و رصد می باشد،  اثر  این  جای جای 
در حوزه مباحث عقلی می افزاید. همچنین جامعیت این کتاب آن را به 
دائره المعارفی کالمی تبدیل ساخته که خواننده را در آفاقی بس دورتر 
از آنچه در تصور است، به سیر و سیاحت آفاق وانفس وامی دارد.آفاقی 
فراروی  را  اسالمی  کالم  جهان  از  جدیدی  چشم اندازهای  تنها  نه  که 
خواننده، استاد، دانشجو و طلبه این حوزه از علوم اسالمی قرار می دهد، 

دریچه های بلکه 
بسته ای از آنچه ممکن است در دیگر ادیان نیز »کالم« نامیده شود را 
به روی محقق، اندیشمند، استاد، دانشجو، طلبه و حتی خوانندگان از سایر 

اقشار، می گشاید.

9 فصل و بیش از 6۰ فهرستگان و زیرعنوان
این کتاب در 9 فصل با فهرستگان عناوینی چون؛ اصطالح کالم، کالم 
بنا برنظر شهرستانی و ابن خلدون، کالم بنابر نظر این میمون،نفوذها، منشا، 

ساختار، گونه گونگی، کالم مسیحی و یهودی، صفات اسالمی و
تثلیث مسیحی، انکار واقعیت صفات، صفات آفریده، احوال، قرآن، قرآن 
و مخلوق، الفاظ محدث، حدث و حادث در تطبیق با قرآن، اسالم و مسیحیت، 

آفرینش جهان، ذریگری، علیت، تقدیر و آزادی ، تقدیر و

اختیار، نتیجه و ... به چشم می خورد.
موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی در چاپ جدید 
و  اصالح  و  بازبینی  مورد  را  اسالمی  حوزه کالم  در  مرجع  اثر  این  خود، 
ویراستاری علمی و فنی قرار داده تا ویراست جدید کتاب، از برخی ضعف 
ها که در چاپ اول و در طول سالیان متمادی توسط صاحب نظران و عالقه 
مندان به دفتر انتشارات الهدی منعکس گردیده بود، مصون و مورد قبول 
و پسند دانش پژوهان، اساتید و فرهیختگان حوزه فلسفه، کالم و معارف 

اسالمی کشور واقع گردد.
این کتاب در 8۰۰ صفحه و شمارگان یکهزار توسط انتشارات بین المللی 

الهدی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

دسترسی عمومی کودکان به کتاب با تغییر 
سیاست های فرهنگی ممکن است

 نویسنده کودک و نوجوان گفت: باید 
سیاست های فرهنگی تغییر کند تا کتاب در 
دسترس بچه ها قرار بگیرد، خانواده ها هم باید 
بیاموزند بچه نباید فقط یک نوع کتاب بخواند 

تا دیدگاهش وسیع تر بشود.
انجمن  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
نویسندگان کودک و نوجوان، فرمهر منجزی 
در نشستی از سلسله نشست های کتاب کودک 
در باغ کتاب تهران دربارۀ اهمیت زنجیره تولید 
کتاب تا ترویج گفت: اگر یک بچه کتاب خوان 

به  ترغیب  کتاب خواندن  به  تشویق  جای  به  می رود،  مدرسه   به  وقتی  کنید  تربیت 
درس خواندن  می شود. یک بخش دیگر به اقتصاد خانواده برمی گردد که دوست دارد 
کتاب بخرد اما قیمت ها روز به روز باالتر می رود و خانواده عادت نکرده کتاب در سبد 
خانوار باشد. یک بخش هم بر عهدۀ نظام آموزشی است که سد بزرگی است. تقویت 

کتابخانه عمومی بسیار مهم است چون فقط نباید خانواده کتاب بخرد.
نهاد  برمی گردد.  سیاست ها  به  موضوع  این  دیگر  بخش  یک  افزود:  وی 
کتابخانه های کشور یک سری کتاب را برای خودش ممنوع کرده، آموزش و پرورش 
همین طور، کانون هم همین طور. یعنی این ها همه مانعی بر سر راه کتاب خوان شدن 
بچه ها هستند. منابع غیردولتی هم هستند اما مگر چقدر بودجه و نیرو دارند. ما در 
کانون توسعه به روستاها می رویم اما مگر چقدر کتابخانه داریم و چند کتابخانه را 
می توانیم تجهیز کنیم؟ باید سیاست های فرهنگی تغییر کند تا کتاب در دسترس 
نباید فقط یک نوع کتاب  بیاموزند که بچه  باید  بچه ها قرار بگیرد. خانواده ها هم 

بخواند تا دیدگاهش وسیع تر بشود.
منجزی در خصوص معیار انتخاب کتاب هایی که ترجمه می کند، توضیح داد: 
اول معیارهای عمومی هستند که نویسنده نثر قوی داشته باشد و عناصر داستانی 
مناسب پرداخته شده باشند؛ تصویرها هم خوب باشند. بخش دیگر معیارهای شخصی 
است. مثاًل به من  می گویند داستان های مدرسه ای زیاد ترجمه  می کنی. این عمدی 
است و من اتفاقات مدرسه ای را دوست دارم و خودم دوران خوبی در مدرسه گذراندم. 
همین طور کتاب های طنز را بیشتر دوست دارم و کتاب های ترسناک را برای ترجمه 
گاهی  و  دارد  بستگی  به شناخت مخاطبم  دیگر هم  نمی کنم. یک بخش  انتخاب  
مسائلی در جامعه  می بینم که دوست دارم به آنها هم پرداخته شود. معیارهای بومی 
دارم اما معتقد به بومی سازی نیستم. یعنی مخالفم که اگر مسائلی در کتاب هست که 
در فرهنگ ما نیست نباید آن را ترجمه کنم. برعکس معتقدم ترجمه  می تواند بچه ها 

را با فرهنگ های مختلف آشنا کند.
این مترجم آثار کودک و نوجوان دربارۀ آثار ترجمۀ اخیر خود گفت: کتاب باستر 
خرگوشه را وقتی خودم خواندم برایم جالب بود. این خرگوش ویژگی هایی مثل خواندن 
و نوشتن و یادگرفتن را دوست دارد که در هر جلد به آن پرداخته  می شود و مناسب گروه 
سنی از پیش دبستان تا دوم ابتدایی است. وقتی بچه ها این کتاب را می خوانند با آن 
همراه  می شوند و با او همذات پنداری  می کنند. کتاب تصویرپردازی های خوبی هم دارد.

وی دربارۀ کتاب های مجموعه باغ وحش خاطرنشان کرد: این مجموعه طنز است 
و در هرکدام اتفاقی جالب  می افتد. کنشگر این کتاب ها حیوانات هستند و ماجراهای 
جالبی پیش  می آید. نثر این مجموعه برای بچه هایی که  می توانند کتاب بخوانند مناسب 
است. مجموعه کتابدار دوست داشتنی ما هم کتاب های دیگری است به کتابدارهای 
مدرسه  می پردازد و در چهار جلدی که هست بچه ها ماجرایی در مدرسه دارند. در اولین 
جلد بچه ها فکر می کنند کتابدار چیزی به آن ها یاد نمی دهد، چون مستقیم چیزی به 
بچه ها نمی گوید و موقعی که بچه ها سؤال  می کنند راهی پیدا می کند که بچه ها خودشان 
جستجوگر شوند. کتاب گربه خرابکار هم یک مجموعه ۱3-۱4 جلدی است، البته هنوز 
نویسنده در حال نوشتن است که ما فعاًل  چهار جلد را چاپ کرده ایم. چهار جلد دیگر 

هم مجوز گرفته و در حال انتشار است.
سلسله نشست های حوزه کتاب کودک از ششم تا دوازدهم آذرماه ۱4۰۰ با 
ادبیات  اقبال زاده و سایر صاحب نظران  اجرای جعفر توزنده جانی و حضور شهرام 
حمید  خرمیان،  رضوان  می شود.  برگزار  تهران  کتاب  باغ  در  نوجوان  و  کودک 
مهرزاد  نوحی،  میترا  حسینی،  امین  معتمدی،  ناهید  عمیق،  مجید  عبدالهیان، 
دیگر  از  رحمان دوست  مصطفی  و  سعیدیان  مژگان  رحمانی،  فرزانه  زمردیان، 

میهمانان نشست ها به شمار می روند.

آگهی اصالحی
مورخه  جوانان  ودنیای  آوران  فن  روزنامه  در  منتشره  پیروآگهی 
۱4۰۰/5/4 ردیف 5 که قبال پالک 376فرعی از76 فرعی از 53 اصلی 
بخش 8 چاپ ومنتشر گردیده  مبنی بر اشتباه بوده وپالک 367 فرعی از 76 
فرعی از 53 اصلی بخش 8 کامیاران بنام آقایان بختیار ومختار زارعی هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع بمساحت ۱4۱/74 متر مربع صحیح است.

 علی محمد براتی رئیس ثبت کامیاران

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به درخواست مالک مبنی بر اعالم مفقود سند مالکیت ملک مورد تقاضا 
مورخ   638772 شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با 
به  درخواست  به ضمیمه  ورامین   25 رسمی  اسناد  دفترخانه  در   ۱399/۰9/۱3
وارده شماره ۱399856۰۱۰6۰۰۱۰3۱9 مورخ ۱399/۰9/۱3 که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 

به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالکین: علیرضا فخاری 

2- میزان مالکیت – سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
5۱/4۰ متر مربع قطعه 7 تفکیکی تحت پالک ثبتی 7۰96 فرعی از ۱۱۱ اصلی 
واقع در ورامین بهنام وسط ورامین به شماره دفتر ۱36 صفحه ۱54 ذیل ثبت 
892۰۱3 به نام نسرین روشنی ثبت و سند به شماره چاپی 25846۱ به نامش 
صادر و تسلیم گردید که به موجب سند انتقال قطعی 9469 مورخ ۱395/۱2/۰۱ 
ششدانگ به نام علیرضا فخاری فرزند محمد منتقل جهت تنظیم هرگونه معامله 
به آن دفترخانه ارائه گردید و نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا 
شایسته است چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه معامله به 

آن دفترخانه ارائه گردید اخذ و به این واحد ثبتی ارسال نمایید. 
3- علت از بین رفتن: اثاث کشی 

4- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد  و درخواست 
آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
قانون و مقررات  المثنی طبق  اعتراضی واصل نشود سند مالکیت  مهلت مقرر 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

م / الف 4۱7

مفقودی
  CC۱25 سندکمپانی و شناسنامه مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت کاوان
موتور  شماره  به   583-33665 انتظامی  شماره  به   ۱398 مدل  سفید  رنگ  به 
 NBYEHBGDLK۱F۰2566 شاسی  شماره  به   ۱24NBY725368

متعلق به سید همایون شهامی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سایپا ۱3۱ به رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱393 به شماره انتظامی 926 ط 97-ایران46 به شماره موتور 
فرهاد  به  متعلق   NAS4۱2۱۰۰E به شماره شاسی   526۰۱47

علیزاده پش مفقودوازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالسه ۱4۰۰3492۰۰۰۱379957 شعبه ویژه دادگاه اصل 49 قانون 
اساسی استان گیالن تصمیم نهایی شماره ۱4۰۰3439۰۰۰39646۰2 خواهان: 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی استان تهران شهرستان تهران خالد 
اسالمبولی کوچه ۱7 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با نمایندگی آقای حسن 
مومنی رودبارکی فرزند علی خواندگان: ۱-دادستان محترم دادسرای عمومی و 
دریایی  نیرو  استان گیالن شهرستان رشت  نشانی  به  انقالب شهرستان رشت 
بستی  آخوندزاده  انقالب شهرستان رشت 2-آقای صالحه  و  دادسرای عمومی 
فرزند مرحوم سمیع به نشانی سنگر قریه بازقلعه خواسته : صدور حکم بر تملک 
به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی بتاریخ ۱4۰۰/۰7/27 در وقت فوق 

العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اخذ تصمیم می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نمایندگی استان گیالن مبنی 
بر صدور حکم برتملیک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره 32 سنگ 
اصلی ۱5 واقع در سنگر قریه بازقلعه بخش ۱2 گیالن مقوم به 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزش منطقه ای ملک 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به مجموع محتویات پرونده و با 
توجه به اعالم ثبت احوال گیالن مبنی بر عدم شناسایی خانم صالحه آخوندزاده 
بستی فرزند مرحوم سمیع وعدم شناسایی وراث وی و پاسخ واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالک سنگر که بر مالکیت مشارالیه برپالک ثبتی  مارالذکر داللت دارد 
و لزوم تعیین تکلیف نسبت به امالکی که افراد آن را رها می نمایند دادگاه قصد 
اعراض مالک از ملک خویش و حقوق مالکانه مترتب بران را ثابت ومحرز دانسته 
پالک ثبتی مارالذکر را از مصادیق اموال رها شده قلمداد و مستندا به مواد ۱3 و 
تبصره ماده 2۰ آئین نامه  نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون 
اساسی حکم به تملیک پالک ثبتی صدرالذکر به نفع ستاد اجرائی گیالن صادر 
و اعالم می دارد این رای غیابی ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ از طریق نشرآگهی 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در محاکم تجدیدنظر استان تهران) ویژه اصل 49( می باشد.
رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان گیالن-حسین پور

آگهی ملک مجهول المالک
ستاد  دعوی  موضوع  دادگاه  این  پرونده کالسه ۰۰۰۰۰۰66  در خصوص 
اجرایی فرمان حضرت امام نمایندگی استان گیالن بخواسته صدور حکم تملیک 
در  واقع  اصلی  از ۱5  فرعی  ثبتی ۱4۰3  به پالک  زمین  ششدانگ یک قطعه 
بندرانزلی خیابان پاسداران کوچه دوم خیابان ۱5 متری بخش 7 گیالن در اجرای 
مقررات ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به مالک یا مالکین احتمالی ملک مذکور 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی با به 
همراه داشتن دالیل و مدارک خود در این دادگاه واقع در رشت فکه نیروی دریایی 
مجتمع قضایی پل عراق جهت رسیدگی حاضر شوند در غیراینصورت دادگاه غیابا 

مبادرت به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیردفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان گیالن- نیکدل

آگهی مفقودی نورآباد
به  اینجانب کتان رحیمی   مالک خودرو پژوGLXI  4۰5 مدل۱396  

شماره شهربانی 4۱ایران 424ص 45  وشماره بدنه
بعلت    ۱24K۱۰۰۱637موتور شماره   NAAM۰۱CE6HK574285
فقدان اسناد فروش ) شناسنامه و سند  (تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده 
پیکان شهر  در  واقع  ایران خودرو  فروش شرکت  دفتر حقوقی سازمان  به  روز 
مزبور طبق  مهلت  انقضای  از  پس  است  نماید.بدیهی  مراجعه  ساختمان سمند 

ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

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

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰225۰ هیات اول / موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مریم 
خراسانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 4 صادره از ورامین ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 99/82 متر مربع پالک شماره 426 فرعی از ۱2 اصلی که به 
۱2/5۰65 استاندارد شده است واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین از 
وراث زهرا خراسانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوب به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰9/۱۱
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داروک نیست، خدا قاصدکی بود ای کاش
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نسل در نسل دلم در عطش خواندن توست
آه ای زمزمٔه ایل و تبارم، باران
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که نمی باری بر سنگ مزارم باران
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محمد حسین زاده

شب گذشته مراسم اختتامیه پنجمین 
رئیس  با حضور  مستند  تلویزیونی  جشنواره 
رسانه ملی برگزار شد و برگزیدگان این رویداد 

تلویزیونی معرفی شدند.
جشنواره  پنجمین  اختتامیه  مراسم 
حضور  با  گذشته  شب  مستند،  تلویزیونی 
همایش های  سالن  در  ملی  رسانه  مدیران 
صدا و سیما برگزار شد. در ابتدای این مراسم، 
محسن یزدی، مدیر شبکه مستند صحبت کرد 
و گفت: امروز تلویزیون با فاصله بسیار در بین 
مراکز  تولید و پخش که در حوزه مستند کار 
مستندسازان  اغلب  با  است.  اول  می کنند، 
کار  هستند  هم  یکی  درجه  فیلمسازان  که 
خانه  که  است  شده  گفته  بارها  می کنیم. 
مستند، تلویزیون است. بنده معتقدم اگر نتیجه 
این جشنواره این باشد که این جمله محقق 
شده،  تلویزیون تبدیل به خانه مستند شود  و 
این باور در بین مستندسازان ایجاد شود، کار 

خودمان را کرده ایم.
مدیر شبکه مستند بیان داشت: هر چقدر 
که برای ساخت یک مستند دستمزد یا جایزه 
بگیریم، خوب است اما قطعا دیده شدنش لطف 
بیشتری دارد. در پیامک هایی که از سوی مردم 
به ما می رسد متوجه می شویم که شأن مستند 
خوب است اما می تواند باالتر رود، به شرط 
آنکه تعامل بهتری بین ما به عنوان تلویزیون 

و مستندسازان برقرار شود. 
حمید شاه آبادی معاون سیما سخنران 
دیگر این جلسه بود. او گفت: جای خرسندی 
است که جشنواره مستند تلویزیونی به گام 
آمده  بدست  موفقیت های  با  و  رسید  پنجم 
می توان گفت پرچم این جشنواره همچنان 
از  یکی  مستند  ساختار  باالست.  اقتدار  با 
پرنفوذترین  و  ماندگارترین  تاثیرگذارترین، 
قالب ها برای تولید آثار هنری است. تلویزیون 
و  بوده  مستندسازان  خانه  ها،  سال  این  در 
و  مهمترین  و  بوده  ها  آن  بزرگترین حامی 
وسیع ترین حوزه برای نشر و پخش تولیدات 
گفت  می توان  جرات  به  است.  بوده  مستند 

تلویزیون یکی از مهمترین ابزار برای پخش 
آثار مستند است و ما خوشحالیم از این ظرفیت 
در برنامه سازی به درستی بهره می گیریم 
و البته باید کمک کنیم این فضا را بهتر از 

گذشته، پیش ببریم. 
معاون سیما در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: صداقت، راستی و حس نزدیک بودن 
به ذهن مخاطب در بسیاری مستندهای تولیدی 
دیده می شود و به خاطر ویژگی که این قالب 
دارد برای مخاطب بیش از هر قالب برنامه ای 
باورپذیرتر است. باورپذیری این حوزه بسیار 
برای ما مهم و مورد توجه است و ما در این 
مسیر باید نقطه عزیمت درستی را انتخاب کنیم.

وی با اشاره به اهمیت سوژه یابی در 
از  یکی  یابی  سوژه  گفت:  مستند،  ساخت 
فاکتورها و معیارهای مهم برای پیشرفت در 
تولید آثار مستند است. ما هم اکنون از حیث 
کمیت در تولیدات مستند در نقطه مطلوب و 
مناسبی قرار داریم و آنچه که نقطه تمایز ما 
بسیار  نیز  تلویزیون  برای  و  باشد  تواند  می 
مهم است سوژه یابی است که مستندساز باید 
انجام دهد. عالوه بر این، تحقیق و پژوهش 
باید مورد توجه ویژه مستندسازان قرار گیرد. 
هر مستندی که در جان مخاطب نشسته و 
برای او به عنوان یک سند ، پذیرفته شده ، 
و تالش  پژوهش   ، تحقیق  است  مشخص 
صورت گرفته عامل مهم موفقیت و دیده شدن 
مستند بوده است. مستندها باید مشکالت و 
مسائل ما را حل کند. ما در برنامه سازی ها، 
رفتیم  به سمت موضوع محوری  ناخودآگاه 
به  محور  موضوع  های  سوژه  از  حرکت  و 
مسئله محوری یکی از دغدغه های ماست. 
هر مستند باید بتواند یک مساله را در ذهن 
مخاطب باز کند و بپردازد و این ظرفیتی است 
که با نگاه تیزبینانه مستندسازان قابل انجام 
است. مسائل و موضوعات مهم و تاثیرگذار در 
جامعه کم نیستند و اگر سوژه یابی درست و 
تحقیقات جامعی صورت گیرد و مساله محور 
با موضوعات برخورد کنیم، آثار ماندگاری در 
حوزه مستند خلق خواهیم کرد. آن چه که در 
تلویزیون و سیما باید به آن توجه کند این است 

که فضا را برای انتشار کار مستندسازان فراهم 
کند و حوزه انتشار مستند نیازمند بازنگری و 

تحول است.
جشنواره  به  اشاره  با  سیما  معاون 
تلویزیونی مستند گفت: جشنواره مستند یک 
نقطه عزیمت است برای کسانی که در حتی 
ولی  دارند  فعالیت  حوزه  این  در  تازگی  به 
برای سیما یک تکلیف و مسئولیت است و 
رسانه باید فرصت های نوین را برای جامعه 
مستندساز خلق کند و ما با تمام ظرفیت تالش 

می کنیم این مهم  محقق شود. 
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما 
با حضور در مراسم پایانی پنجمین جشنواره 
تلویزیونی مستند گفت: درباره مستند و در 
حوزه مستند هرچه بگوییم همانقدر سخت 
است که درباره واقعیت بگوییم، چون مستند 
از واقعیت است و واقعیت بیکران و گسترده 
از  دریایی  مستندسازی هم  اهمیت  و  است 
عمق و مطالب گوناگون با ابعاد متفاوت است. 
در دوره جدید انشااهلل مبنای تحول رسانه ملی 
براساس دو اصل هویت و عدالت گستری است 
هر دوی این عبارات و این سرفصل های بزرگ 
نتیجه تاریخ پرفراز و نشیب انقالب است که 
بیش از 4۰ سال از عمر بابرکتش را شاهد 
دارد.  پدیده ها  این  به  چشم اندازی  و  بودیم 
انقالب اسالمی در سرزمینی منحصربه فرد در 
ایران و در جامعه ای بی نظیر با مردم وفادار و 
سربلند ایران اسالمی رقم خورده است. هویت 
و عدالت خالصه زندگی مردم در دوران معاصر 
است که امروز ایران تاریخ، ایران فرهنگ و 
ایران انقالب اسالمی را تشکیل داده است و 
عدالتی که در آینده این تمدن است و چشم 
دیدن شدن  و  به محقق شدن  جامعه  امید 

مصادیق عدالت در این کشور است. 
رئیس رسانه ملی در ادامه تاکید کرد: 
تقاطع مستند و انقالب، هم نگاهی به گذشته 
و هم آینده دارد. آنچه از مستند و شعار اصلی 
برداشت کرد  تحول در دوره جدید می شود 
نگاه دقیق و  این است که مستند می تواند 
مطالبه گر و روایتگر به این حوزه داشته باشد. 
حوزه ای که از آن باید عدالت برخیزد، چون 

مستند محدود به یک عرصه و ژانر نیست، 
در هنرهای مختلف تجلی دارد؛ در روایت و 
عکس و فیلم و هر عرصه ای که چشم انسان 
دیده بانی  و  بینا  چشم  مستندساز  می بیند. 
وفاداری  نگهبان  است.  جامعه  برای  وفادار 
که به خوبی می بیند و درک می کند و اجزا و 
الیه های پنهان را کشف می کند. مستندساز از 
این حیث جایگاه مقدس و ارجمندی را دنبال 
می کند.وی با اشاره به 4 جایگاه مدنظر مقام 
معظم رهبری برای صداوسیما، عنوان کرد: 
ما تصویری که همیشه از رسانه ملی داشتیم 
دانشگاه بود، اینکه صداوسیما دانشگاه است و 
مقام معظم رهبری سه توصیف دیگر داشتند؛ 
یک اینکه صداوسیما آسایشگاه چشم و روح 
قرارگاه  دوم  زیبایی ها،  از  بهره مندی  برای 
پراکندن امید در جامعه و سوم آوردگاه مبارزه 
با تحریف و فتنه گری است. این جایگاه ها که 
به زیبایی در یک خط تحت عنوان صداوسیما 
توصیف کردند، جایی است که مستندساز در 
آن سنگر دارد و در آن فعالیت می کند. هم 
در نقش آموزشی از رویدادها و هم در جایگاه 
پراکندن امید و نشاط با جستجو در الیه های 
امیدبخش زندگی انسان ها و از الیه هایی که 
از چشم دور مانده است و هم جایگاه تحریف 
چه بسیار مستندسازانی که جان خود را در این 
عرصه گذاشتند. شهدای مستندسازی که جان 
خود را گذاشتند. از جوانی و سرمایه وجودشان 
برای مقابله با تحریف گذاشتند. بنابراین در 

هر 4 جایگاه که در لسان مقام معظم رهبری 
در توصیف صداوسیما آمده است، مستندساز 

صاحب ایده و صاحب سخن است.
 : د کر یح  تصر وسیما  ا صد ئیس  ر
صداوسیما خانه و آسایشگاه شما است و به 
بودن شما افتخار می کند و آغوش رسانه ملی 
را برای شما باز نگه داشته ایم. همین که با 
عزم به میدان آمده اید، نشان موفقیت است 

که بیشتر در آینده شاهد آن هستیم.
طالب زاده،  نادر  برای  پایان  در  جبلی 
در  که  مستندسازی  عرصه  پیشکسوت 
بیمارستان بستری است آرزوی شفای عاجل 
کرد. در بخش دیگری از این مراسم از یک 
عمر فعالیت هنری سعید رشتیان تهیه کننده 
پیشکسوت سینمای مستند تقدیر شد. وی پس 
از این مراسم تقدیر گفت: به خودم مباهات 
می کنم که عضوی از جامعه محترم سینمای 
مستند هستم. جامعه ای که با همه مشکالت 
با  باخبریم،  آن  از  و  دارند  که  تنگناهای  و 
سرسختی تمام می کوشند و چهره های جذاب، 
موثر و تأثیرگذاری را در رسانه ها می بینیم. 
نکته ای که میخواستم در این مراسم یادآوری 
کنم این است که توجه داشته باشیم که مسأله 
اصلی در سینمای مستند دیده شدن است. ما 
کار میکنیم که دیده شویم و بتوانیم عرصه 

تعامل و گفت وگو را گسترش بدهیم.
کرد:  تاکید  قدیمی  مستندساز  این 
جدی ترین رسانه برای دیده شدن سینمای 

مستند تلویزیون است که البته در همه جای 
دنیا نیز همین است. به نظرم در کنار اینکه 
از تولید حمایت صورت می گیرد، الزم است 
که روی موضوع درست و خوب دیده شدن 
نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. خواهش بنده 
این  به  که  است  این  رسانه ملی  مدیران  از 
موضوع دقت داشته باشند.  بنده مطمئنم که 
حل بسیاری از مشکالتی که در کشور داریم 
در فضای گفت وگو و تعامل که سینمای مستند 

ایجاد می کند قابل برنامه ریزی  است  .
تقدیر از یک عمر فعالیت هنری مرتضی 
بخش  در  پیشکسوت  مستندساز  شعبانی، 
دیگری از مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره 
تلویزیونی مستند برگزار شد. شعبانی به دلیل 
سفری که به عراق داشت نتوانست در این 
مراسم حضور داشته باشد و همسرش به جای 

او این جایزه را دریافت کرد.
محسن یزدی در این بخش در سخنانی 
گفت: همیشه وقتی می خواهیم برای کسی 
فیلم بسازیم یا از او تجلیل کنیم دچار نوعی 
تناقض می شویم تا او را راضی کنیم، اما در 
آخرین لحظه سفری به عراق برای ایشان به 
فرستاد  را  بلیطش  عکس  برایم  آمد  .  وجود 
و گفت که در سفر خواهم بود.  آقا مرتضی 
شعبانی فردی مأخوذ به حیا و محجوب است.

برگزیدگان بخش  مستندنگاری
دیپلم افتخار و مبلغ ۱ میلیون تومان 
جایزه نقدی به نفر سوم بخش مستند نگاری، 
راضیه عباسی برای مستند نگاری »گزارش 

یک صندوق« اهدا شد.
دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان 
جایزه نقدی به نفر دوم بخش مستند نگاری، 
احسان رحیم زاده حناچی برای گزارش »نان 

در آوردن از باد« اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
3 میلیون تومان جایزه نقدی نفر اول به سیده 
سکینه میرطاهری برای مستندنگاری »داستان 

مظلومیت هوبَره« اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
3 میلیون تومان جایزه نقدی بهترین مستند 
نگاری با موضوع کرونا هم به مریم خباز برای 

گزارش »درد بی دوا« اهدا شد.
برگزیدگان بخش تک عکس داوران

از حمید  داوران جشنواره ضمن تقدیر 
سبحانی و محمد وحدتی، جایزه سوم بخش 
تک عکس را که شامل دیپلم افتخار و مبلغ 
۱ میلیون تومان جایزه نقدی است به مجتبی 

اسماعیل زاد،
افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان  دیپلم 
جایزه نقدی نفر دوم را به محمودرضا معین 
پور و همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی نفر اول را 

به امیر عنایتی اهدا کردند.
عکس  مجموعه  بخش  برگزیدگان 

داوران
داوران جشنواره ضمن تقدیر از محسن 
رضایی، امین برنج کار و زهره صباغ نژاد، جایزه 
سوم بخش مجموعه عکس را که شامل دیپلم 
افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی است، 
به مهدی محبی پور برای مجموعه عکس 

»مرگ تلخ پرندگان میانکاله« اهدا کردند.
افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان  دیپلم 
جایزه نقدی نفر دوم به مجید حجتی برای 

مجموعه عکس »سکوت زمین« اهدا شد.
همچنین در این بخش تندیس جشنواره، 
دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه 
نقدی نفر اول در بخش مجموعه عکس نیز 
به محمدرضا عباسی برای مجموعه عکس 

»من مرگ را زیسته ام« رسید. 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 
میلیون تومان جایزه نقدی بخش ویژه کرونا 
عکس  مجموعه  برای  نظری  امین  به  نیز 

»کرونا« رسید.
برگزیدگان بخش تک عکس مردمی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3 
میلیون تومان جایزه نقدی به بهرام بیات برای 
بهترین تک عکس به انتخاب مردم اهدا شد.

عکس  مجموعه  بخش  برگزیدگان 
مردمی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
5 میلیون تومان جایزه نقدی به امین برنج کار 
انتخاب  به  عکس  مجموعه  بهترین  برای 

مردم اهدا شد.
برگزیدگان بخش بهترین مستند کوتاه 

مردمی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
6 میلیون تومان جایزه نقدی بهترین مستند 
کننده  تهیه  صافی  فاطمه  به  مردمی  کوتاه 

مستند »زندگی لیال« اهدا شد.
برگزیدگان بخش بهترین مستند نیمه 

بلند مردمی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 
۱5 میلیون تومان جایزه نقدی بهترین مستند 
نیمه بلند مردمی به بهمن ابراهیمی تهیه کننده 

مستند »قصه آق ُگل« رسید.
برگزیدگان بخش بهترین مستند بلند 

مردمی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2۰ 
میلیون تومان جایزه نقدی بهترین مستند بلند 
مردمی به محمد صادق اسماعیلی تهیه کننده 

مستند »آدور« اهدا شد. 
هیچ  ما  شهر  گفت:  سخنانی  در  وی 
سینمای استانداردی ندارد و هیچ گاه نتوانستم 
و  دهم  نشان  کرمان  خودم  شهر  در  را  آن 
خوشحالم که این مستند در کل ایران دیده شد.

برگزیدگان بخش فیلمبرداری
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه 
5 میلیون/ بهمن ابراهیمی و پدرام شبیری برای 

مستند قصه آق گل.
برگزیدگان بهترین تدوین

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه 5 
میلیون/ بابک حیدری برای مستند قطعه نوزده

برگزیدگان بهترین صداگذاری
و  افتخار  دیپلم  و  جشنواره  تندیس 
جایزه 5 میلیون/ حسین قورچیان برای مستند 

چشم ها و دست ها
برگزیدگان بهترین پژوهش

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه 5 
میلیون/ امیر مسعود حسینی برای مستند طاهر

انتخاب ویژه هیات داوران
و  افتخار  دیپلم  و  جشنواره  تندیس 
جایزه ۱۰ میلیون/ فرهاد ورهرام برای ساخت 

بازگشت دوباره.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
۶۶7۹۱2۶۵-۶۶

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
سبز  همیشه  دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  رسانی  اطالع 
مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند 
دست به امری مهم زده وبا ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی 
بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که 

می خوانید
فاصله گذاری و الزامات سالمت محیط کار در مراکز تفریحی  

در زمان همه گیری کووید ۱9مورد بررسی قرار گرفته است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  ازمسئوالن  دوتن  با  وگو  درگفت 
 ،  ۱9 کووید-  با  مبارزه  بهداشتی  پروتکل  جزییات  مازندران، 
وکاردرمراکزتفریحی  محیط   سالمت  والزامات  گذاری  فاصله 
شامل شهربازی ها، باغ وحش ومراکزتفریحی آبی تحت عنوان 
وزارت  ازسوی  ابالغی  ها"  محدودیت  هوشمند  "مدیریت 

بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعالم شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  دکتر"اویس" 
عمومی  واکسیناسیون  توسعه  اهمیت  تشریح  ضمن  مازندران 
طرح  که  مطلب  این  بیان  با  کرونا  بیماری  مدیریت  درکنترل 
مدیریت هوشمند براساس روند رو به رشد واکسیناسیون عمومی 
این طرح،  براساس  برنامه ریزی شده است؛ تصریح می کند: 
رعایت  شرط  به  پاندمی  شرایط  درتمامی  شغلی  های  فعالیت 

پروتکل های بهداشتی وانجام واکسیناسیون منعی ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به سرعت انتقال ویروس کرونا، 
به موازات پوشش مناسب واکسیناسیون جامعه، مواردی همچون 
رعایت فاصله، استفاده مستمرازماسک دراماکن عمومی به ویژه 
وسطوح  محیط  وگندزدایی  دست  ضدعفونی  بسته،  درفضای 
ها  سالن   ، بسته  های  محیط  مناسب  تهویه  وکنترل  مشترک 
هوشمند  "مدیریت  طرح  الزامات  جزو  را  مسقف  وراهروهای 

محدودیت ها" عنوان می کند.
دکتراویس با بیان این نکته که مشتریان اصلی مراکرتفریحی 
وشهربازی ها کودکان ونوجوانان هستند، اذعان می دارد که با 
گذاری  فاصله  رعایت  قشرازجامعه،  این  به شرایط سنی  توجه 
دقت  است  والزم  بوده  برخوردار  خاصی  ازحساسیت  اجتماعی 
بیشتری دربحث گند زدایی سطوح، تهویه فضای بسته ورعایت 

سایر مفاد پروتکل های مذکورصورت گیرد.
منظورپیشگیری  به  پروتکل  این  کند:  می  تصریح  وی 
 ، وسایرقوانین  الذکربوده  درمراکزفوق  ویروس  کذونا  وکنترل 
آیین نامه ها ، مقررات ودستورالعمل های مرتبط با بهداشت به 

قوت خود باقی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران دردامه موارد 

مهمی را مطرح می کند:

واکسیناسیون  انجام  شرط  به  پروتکل  این  مراکزمشمول 
شاغلین یا تست PCR منفی معتبرحداکثر 72 ساعت ورعایت 

این پروتکل مجازبه فعالیت می باشند.
کارت  دارای  باید  فعالیت؛  ادامه  برای  گروه  این  مشاغل 
واکسیناسیون یا تست PCR منفی معتبر حداکثر72 ساعته باشند.

مشاغل این گروه مورد بازرسی سطح بندی شده قرارخواهند 
گرفت.

دکتراویس با اشاره به این مطلب که صحت سنجی کارت 
واکسن ویا تست PCR منفی 72 ساعته توسط ناظران ازطریق 
سامانه های موجود انجام می شود، تاکید می کند: درصورت عدم 
توجه به واکسیناسیون با مراکز مربوطه مطابق مصوبات ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا تحت عنوان "عدم رعایت پروتکل 

های بهداشتی" برخورد خواهد شد.
مازندران  پزشکی  علوم  دردانشگاه  مسئول  مقام  این 
مراکزتفریحی را یکی ازاماکن تجمع عنوان کرده که می توانند 
سبب انتقال بیماری گردند وازسویی ضمن تاکید برحفظ سالمتی 

آحاد جامعه ، نکاتی را متذکرمی شود:

صندلی  متربین  یک  حداقلی  فاصله  حفظ  ضرورت   -
سرنشینان درسرویس های ایاب وذهاب مشترک کارکنان

واستفاده  کارکنان  چهره  به  چهره  مواجهه  کاهش   -
حداکثری ازتلفن وشبکه های اجتماعی  وویدئوکنفرانس برای 

برگزاری جلسات 
رختکن  اجتماعات،  سالن  کار،  دراتاق  ازتجمع  اجتناب   -

، آبدارخانه و...
- ظرفیت پذیرش مکان باید براساس 4 مترمربع به ازاء 

هرنفر تعیین گردد
فروش  امکان  عدم  ودرصورت  بلیط  اینترنتی  فروش   -
اینترنتی تعیین محل استقرارمشتریان با رعایت فاصله درمقابل 

باجه های بلیط فروشی
- تعیین محل استقرارمشتریان با رعایت فاصله درهریک 

ازقسمت ها 
افراد؛ کنترل  برای  تعبیه جداگانه محل ورود وخروج    -

فاصله ها وگندزدایی مستمردستگاه ها
- تعبیه نرده مجزا با فاصله دومتر ازمحل نگهداری حیوانات 

برای رعایت فاصله درباغ وحش الزامی است
- رعایت فاصله دومتر بین میز وصندلی های سالن های 

غذا خوری ضروری می باشد
- ممنوعیت استفاده از بازی هایی که امکان مواجهه افراد 

درآنها زیاد بوده وفاصله اندک است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به 
ضرورت غربالگری شاغلین درهمه گیری کووید ۱9 می گوید: 
بروز هرگونه  کارکنان مراکز تفریحی وشهربازی ها درصورت 
عالیم مشکوک می بایست تست سریع تشخیص کووید ۱9 را 
انجام دهند و پس ازگذشت ۱4 روز ازشروع عالیم، درصورت 
بهبودی بیمار، نیازبه تست PCR  منفی به منظور شروع به 

کار نیست.
این  درقالب  پذیر  آسیب  ازگروه های  مراقبت  درباره  وی 
پروتکل هم می گوید: با گواهی پزشک معتمد، بیماران قلبی 
ای  زمینه  تنفسی  های  بیماری  دیابت،  فشارخون،  وعروقی، 
شیمی  ازجمله  ایمنی  نقص  با  بیماران  وهمچنبن    BMI و 
درمانی ها، بدخیمی ها ، پیوند اعضاء وافرادی که تحت درمان 
ویروس  گیری  همه  دردوران  هستند،  "کورتیکواستروئید"  با 

کرونا تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  دکتر"آهنگر" 
مازندران نیزدرگفت وگو با "دسترنج" ضمن تشریح اقدامات 
کنترلی سالمت محیط وکار توصیه هایی را درخصوص رعایت 
 ، ابزاروتجهیزات  غذایی،  مواد  بهداشت  فردی،  بهداشت  موارد 
بهداشت ساختمان ولزوم استفاده حداکثری ازسیستم های تهویه 

برای مقابله با بیماری کرونا متذکرشد.
مراکزتفریحی  به  ماسک  بدون  افراد  ازوود  ممانعت 
وشهربازی ها، ارایه وصحت سنجی کارت واکسیناسیون یا تست 
PCR منفی معتبر حداکثر72 ساعته توسط مشتریان، جلوگیری 
  PCR ازورود افرادی که واکسیناسیون انجام نداده یا فاقد تست
منفی معتبر حداکثر 72 ساعته هستند واستفاده ازماسک برای 
تمامی کارکنان ومراجعین ازجمله مواردی می باشند که معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان الزامات ادامه 

فعالیت مراکزومشاغل درایام کرونا مطرح می کند.
درمراکزموظف هستند  دهندگان  که خدمت  گوید  او می 
کارت واکسن یا تست PCR خود را درمعرض دید مشتریان 

وناظران قراردهند.
دکترآهنگردراین رابطه به موارد دیگری هم اشاره می کند:
- قبل وبعد ازتماس دست با وسایل بازی و وسایل مشترک 

دیگر، حتما دست ها ضد عفونی گردد.
- افراد ازدست دادن و روبوسی با یکدیگرپرهیز نمایند.

- شستن مرتب دست ها با آب وصابون مایع ویا استفاده 
ازمواد ضد عفونی کننده برپایه الکل الزم است

- حتی االمکان پرداخت ها به صورت غیرنقدی صورت 
گیرد

- داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندرکاران مواد 
غذایی الزامی است

- نیروهای خدماتی درهنگام نظافت باید ازلباس حفاظتی، 
ماسک، چکمه ودستکش استفاده کنند

ازسیستم  ترجیحًا  کارکنان،  وغیاب  حضور  ثبت  برای   -
تشخبص چهره استفاده شود

های  دکمه  با  تماس  برای  کاغذی  ازدستمال  استفاده   -
آسانسور؛ غیرلمسی بودن دکمه های آسانسور

نزدیک  ویا  حیوانات  نگهداری  قفس  به  زدن  ازدست   -
شدن به حیوانات توسط مراجعین درباغ وحش ها جلوگیری شود

- ازتماس دست ها با چشم، بینی ودهان قبل ازشستشوویا 
ضدعفونی کردن خود داری گردد.

غذایی  مواد  همه  که  مطلب  این  بیان  با  دکتر"آهنگر" 
عرضه شده دربوفه بابد دارای پروانه ساخت باشند، می گوید: 
مرتبط  های  پروتکل  براساس  غذایی  مواد  عرضه  واحدهای 
بیماری  ملی مدیریت  وطرح محدودیت هوشمند مصوبه ستاد 

کرونا حق فعالیت دارند.
بهداشت ابزاروتجهیزات درپروتکل های بهداشتی مذکور:

قرار  زیاد ومشترک  تماس  درمواجهه  بازی که  - وسایل 
دارند، باید به طورمستمربعد ازهرباراستفاده گند زدایی شوند

- مهر وتسبیح، متب ادعیه و وسایل مشترک ازجمله چادر، 
سجاده ونظایرآن ازنمازخانه جمع آوری گردد

- همه وسایل نظافت پس ازهرباراستفاده گند زدایی شود
ازوسایل  است  الزم  وحمام،  رختکن  وجود  درصورت   -

بهداشتی شخصی استفاده شود
- سطل زباله دردارپدالی همراه با کیسه زباله محکم به تعداد 

کافی درفواصل ومکان های مناسب موجود باشد.
- و.....

مواردی  نیزبه  ساختمان  بهداشت  دربحث  دکترآهنگر، 
همچون نصب ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده درمکان 
های مناسب، استفاده ازسیستم تهویه هوا درمحیط های سربسته، 
تهویه مناسب سرویس های بهداشتی، گندزدایی تمامی سطوح 

شامل پله ها، کف پوش سالن ها، راهروها ، اتاق ها، دیوار، درها 
و..اشاره داشته و تصریح می کند: عملیات گند زدایی باید حداقل 

سه بار در روز توسط پرسنل آموزش دیده انجام شود.
طبیعی  ازتهویه  حداکثری  استفاده  امکان  نمودن  فراهم 
درمراکزتفریحی ، فراهم نمودن امکان تعویض هوای محیط با هوای 
آزاد  به اندازه 6 بار درساعت، نصب اگزهاست فن های مکشی با 
دبی مناسب به سمت خارج ازساختمان، استفاده ازفن های مکشی 
ویا دستگاه تصفیه هوای مجهزبه فیلترمناسب درتمامی آسانسورهای 
ساختمان مراکزفوق و... ازدیگرمواردی است که معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران به آنها اشاره می کند.

نکات مهم ..............
به  است  موظف  پروتکل  این  موضوع  اماکن  مدیریت 
بهداشت  ازکارشناسان  پروتکل  اجرای  برحسن  منظورنظارت 

محیط آزاد استفاده نماید.
مراکزی که مفاد این راهنما را رعایت نمی کنند یا امکان 
نداشته  فعالیت  اجازه  ندارند  را  حاصر  پروتکل  شرایط  تامین 
مسئول  سازمان  یا  اتحادیه  با  آنها  وکنترل  نظارت  ومسئولیت 

صادرکننده مجوز می باشد.
دکترآهنگربه روش های آموزشی مناسب دراین خصوص اشاره 
کرده وضمن تاکید برآموز ش های مجازی ، نصب استند وبنرهای 
اطالع رسانی، پوسترهای آموزشی وارسال پیامک های آموزشی را 

توصیه کرده ودراین ارتباط مصداق هایی زا نیزذکرمی کند:
کارگیری  به  برای  آموزشی  بنرهای  یا  استند  نصب   -

تمهیدات الزم جهت مقابله با شیوع کرونا
چگونگی  درخصوص  هشداردهنده  پوسارهای  نصب   -

انتقال بیماری کرونا
- نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست 

درمحل کارخصوصا سرویس های بهداشتی ومحل سرو غذا
- آموزش نحوه استفاده ازمحلول ضد عفونی کننده دست 

به شاغلین
درمنزل  ماندن  وتوصیه  بیماری  با  پوسترمرتبط  نصب   -

درصورت وجود عالیم
وشبکه  سایت  روی  بر  بهداشتی  های  پیام  بارگذاری   -

های مجازی
- نصب پوسترمعرفی سامانه 4۰3۰

فاصله گذاری و الزامات سالمت محیط کار در مراکز تفریحی


