
پیامدهای یک تصمیم ارزی از نگاه فعاالن بازار؛

حذف ارز دولتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته ۱۴۰۱ از روز سه شنبه این هفته ۱۶ آذر سال 
جاری آغاز می شود و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد. بر اساس 
اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، همچنین ثبت نام برای شرکت 
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱ نیز از روز سه شنبه ۱۶ 
آذر سال جاری آغاز می شود و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد. این آزمون 

در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت 
۱۴۰۱ برگزار می شود.ثبت نام برای شرکت در کنکور ۱۴۰۱ نیز از 
روز یکشنبه ۱۰ بهمن امسال آغاز می شود و تا روز یکشنبه ۱۷ 
این ماه ادامه دارد و این آزمون نیز در روزهای چهاشنبه، پنج شنبه، 

جمعه و شنبه ۸ تا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.
صفحه ۲

رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا اعالم کرد 

پایان آذر، آخرین مهلت اعتبار 
وکالت نامه های منقضی شده برای نقل و انتقال خودرو

 عملکرد درخشان فیروزجا
اعالم  از  پس  شطرنج  جهانی  فدراسیون 
نوشت:  دسامبر(  ماه  )رنکینگ  ماهانه  رنکینگ 
علیرضا فیروزجا در لیست ریتینگ دسامبر از مرز 
ماه گذشته شطرنج شاهد  در  کرد.  عبور   ۲۸۰۰
دو مسابقه بزرگ بود؛ رقابت های گرند سوییس و قهرمانی 
تیمی اروپا. این دو اتفاق باعث ایجاد تغییرات زیادی در لیست 
ادامه داد: داستان  رتبه بندی شطرنج  شد.فدراسیون جهانی 
بزرگ دستاوردهای علیرضا فیروزجا در ماه گذشته تخیل را 
متحیر می کند! در واقع، نوجوان ایرانی االصل نماینده فرانسه 
پس از قهرمانی در مسابقات  گرند سوییس ۲۰۲۱ در ریگا آن 
هم با نتیجه عالی، در مسابقات قهرمانی تیمی اروپا بازهم 
مقام  به  فیروزجا  باعث شد  باورنکردنی  نتایج  این  درخشید. 
دوم لیست برترین شطرنج بازان جهان صعود کند. علیرضا 
با شکستن رکورد مگنوس کارلسن، جوان ترین بازیکن تاریخ 

شد که از ۲۸۰۰ امتیاز عبور کرده است.
صفحه ۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل خبر داد:

صادرات ۳۲۲ هزارتن کاالی ایرانی 
از پایانه مرزی بیله سوار

4
آلودگی هوا، نا کارآمدی متولیان دولتی و دودی که به چشم مردم می رود

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1897- شنبه 13  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نیکي کريمي : 

فرهنگ ترکیه به 
فرهنگ ايران بسیار 

نزديك است

6ورزش
امیر غفور :

لیگ خوب، بازيکنان 
را برای تیم ملی 

آماده می کند 

هنگ 7فر

زهرا داوودنژاد بازیگر فیلم سینمایی »روزی دو میلیون« به 
کارگردانی مجید توکلی شد.

به  میلیون«  دو  »روزی  فیلم سینمایی  تولید  پیش  ادامه  با 
زهرا  علی سرتیپی،  کنندگی  تهیه  و  توکلی  مجید  کارگردانی 
داوودنژاد به این پروژه سینمایی پیوست. پیش از این نیز 
نازنین بیاتی به عنوان اولین بازیگر این فیلم انتخاب شده بود. 

بازیکن ملی پوش تیم والیبال سپاهان در مورد  امیر غفور 
پیروزی 3 بر یک تیمش مقابل سایپا در هفته یازدهم لیگ 
برتر اظهار داشت: تیم سایپا خیلی خوب بازی کرد. بازیکنان 
این تیم با زدن سرویس های خوب، دریافت ما را با مشکل 
مواجه کردند و باید بگویم مقابل این تیم، خیلی اذیت شدیم. 

ما مسابقه مهمی را بردیم.

مروج کتابخوانی در یکی از روستاهای چابهار گفت: کتاب بچه ها 
را مطالبه گر بار آورد و بچه ها از مسئولینی که به روستا دعوت 
تا باالخره استارت احداث  می کردیم مدرسه مطالبه کردند 
مدرسه راهنمایی دخترانه در آنجا خورد و دخترانی که ترک 

تحصیل کرده بودند، به مدرسه برگشتند.

کتابخوانی و 
دخترانی که ترک 

تحصیل کرده بودند

آغاز ثبت نام آزمون ارشد ۱۴۰۱ از هفته جاری از مدیریت درآمد و هزینه
 تا اصالح نظام مالیاتی

چند روز مانده به ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم، 
»آیت اهلل سید ابراهیم رییسی« در روز چهارشنبه گذشته و در نشست مشترک 
دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی اعالم کرد: ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ 
کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی 

قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می گیرد.
صفحه ۳

ایران  نفت  صنعت  عملکرد  گزارش  بررسی 
نشان می دهد که »جواد اوجی« وزیر نفت در عمل 

به تعهدهای خود سربلند بوده است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، این وزارتخانه و 
سازمان برنامه و بودجه تنها نهادهایی بودند که گزارش عملکرد 
۱۰۰ روزه خود را به مجلس ارائه کردند که در این میان توفیق هایی 

که وزیر نفت در عمل به تعهدها و وعده های خود داشته قابل توجه 
است؛ از افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده و محصوالت 
پتروشیمی و تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدهای مالی وزارت نفت در 
تبصره ۱۴ تا نگاه ویژه به کارکنان و معیشت آنها و توسعه دیپلماسی 

انرژی و تالش برای جذب سرمایه .
صفحه ۳

سربلندی وزارت نفت در عمل به تعهدها

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي 
یك مرحله اي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومي یك مرحله اي همراه با ارزیابي ساده تهیه و طبخ غذاي گرم کارکنان انبار نفت سنندج و 
سو ختگیري هواپیمایي در سال ۱۴۰۰ به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۲۴۷۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیك دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.الزم است کلیه مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي دیجیتال الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مي باشد. مضافًا اینکه محل برگزاري جلسه توجیهي سالن جلسات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي واقع 

درکردستان- سنندج- میدان آزادي- ابتداي خیابان کشاورز، تلفن تماس  ۳۳۲۴۱۳۳۷-۰۸۷ مي باشد. 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجاع کار 
)ریال(

مهلت دریافت اسناد از 
سامانه

مهلت بارگذاري 
و ارسال پاکات 

نرخ پیشنهادي در 
سامانه

تاریخ بازگشایي  
پاکات نرخ 

پیشنهادي )الف- 
ب و ج(

زمان جلسه 
توجیهي

تهیه و طبخ غذاي 
گرم کارکنان انبار نفت 
سنندج و سوختگیري 

در سال ۱۴۰۰
۱۰,۲۲۶,۲5۰,۰۰۰5۱۱,۳۱۲,5۰۰

از ساعت ۱۲روز چهارشنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ لغایت 
ساعت ۱۹روز سه شنبه 

تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

ساعت ۱۹  روز 
شنبه تاریخ 
۱۴۰۰/۰۹/۲۷

ساعت ۱۱ روز 
دوشنبه تاریخ 
۱۴۰۰/۰۹/۲۹

ساعت ۱۱ روز 
شنبه بتاریخ 
۱۴۰۰/۰۹/۲۰

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي و به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد) در صورت واریز وجه نقد 
به شماره حساب سییا  ۹۲۰۰۰۲5۳۹5 بانك ملت با شناسه واریز  ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۳۲.(

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

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

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

۶-بر اساس بند )الف( ماده ۲۲ آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاري  مناقصات، ارزیابي مناقصه گران به صورت ساده انجام      مي پذیرد؛ لذا تاکید مي گردد 
پیشنهاد قیمت مناقصه گراني که مستندات فوق را ارائه ننمایند ناگشوده مسترد مي گردد. 

۷-حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه ۳ شرکت خواهد بود .
۸-کلیه اسناد و مدارک مي بایست به صورت الکترونیکي مهر و امضا و در سامانه بارگذاري گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار( آدرس : سنندج- میدان 
آزادي ابتداي خیابان کشاورز شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان تلفن تماس ۰۸۷-۳۳۲۴۱۳۳۷  

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر تماس: ۸5۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ 
ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۹/۱۳

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي
شناسه آگهی : ۱۲۳۲۷۲۶ منطقه کردستان

نظام  سازمان  آموزشی  معاون 
اشاره  با  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
معلوالن  نشناختی  روا مشکالت  به 
حال  در  گفت:  گذشته،  سال   ۱.5 طی 
حاضر با توجه به شیوع پاندمی کووید 
مشکالت  با  معلوالن  درگیری   ،۱۹
روانشناختی نظیر افسردگی و اضطراب 
بیشتر شده و در این بین اقدامات انجام 
روانشناختی  مشکالت  رفع  برای  شده 

این افراد کافی نبوده است.
همزمان  رفیعی پور،  امین  دکتر 
اینکه  بیان  با  معلوالن  جهانی  روز  با 
معلوالن   ۱۹ کووید  پاندمی  از  پس 
بیشتری  زمان  مردم  همه  همانند  نیز 
را در منزل سپری کردند و از این رو 
بیشتر  نیز  آنها  روانشناختی  مشکالت 
ایام  این  در  کرد:  اظهار  است،  شده 
بین  در  اجتماعی  ارتباطات  کاهش 
یی  شنوا معلوالن  ویژه  به  معلولین 
گیری،  گوشه  به  منجر  دیداری  و 
افسردگی و کاهش خلق این افراد شد 
به طوری که خانه نشین شدن معلوالن 
باعث شد آنها از جامعه دورتر شده و 
آنها  روانشناختی  مشکالت  نهایت  در 
و  کمتر  تعامالت  و  شود  بیشتر  نیز 
ا  ر بیشتری  نشناختی  ا رو رهای  فشا

کنند. تجربه 
ینکه  ا بیان  با  نشناس  روا این 
احتمال درگیری با مشکالت روانشناختی 
در بین معلوالن به خودی خود به نسبت 
در  داد:  ادامه  است،  بیشتر  افراد  سایر 
با  درگیری   ،۱۹ کووید  پاندمی  مدت 
اختالالت اضطرابی و افسردگی در بین 
معلوالن بیشتر دیده می شود و این امر 
در نگرش و باور آنها نیز اثرگذار است. 

در   ۱۹ کووید  پاندمی  دیگر  سوی  از 
معلولین  خانوادگی  و  اجتماعی  روابط 
این  و  داشته  ناپذیری  انکار  تاثیرات 
افراد فشارهای زیادی را در این مدت 

تحمل کرده اند.
به گفته رفیعی پور، اقدامات انجام 
در  معلولین  بیشتر  حضور  برای  شده 
جامعه کافی نیست و در کالن شهرها 
سازی  مناسب  برای  کافی  تصمیمات 
این  حضور  سهولت  و  شهری  مبلمان 

افراد در جامعه گرفته نشده است.
نظام  سازمان  آموزشی  معاون 
تصریح  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
خاصی  فکر  کنون  تا  واقع  در  کرد: 
رفع  برای  باید  و  نشده  معلولین  برای 
کرد.  اساسی  فکر  معلولین  مشکالت 

باید منبع اصلی این مشکالت شناسایی 
و بر طرف شود. در گام اول اگر بتوانیم 
مبلمان شهری را اصالح کنیم مشکالت 
روانشناختی این افراد نیز کمتر می شود 
وارد  بیشتر  معلولین  اینگونه  چراکه 
اجتماع شده و افسردگی و اضطرابشان 

کاهش می یابد.
افزایش  با  که  است  معتقد  وی 
امکان  این  معلوالن  نفس  به  اعتماد 
مفیدتر  بسیار  افراد  این  که  دارد  وجود 

در جامعه ظاهر شوند.
لزوم  به  اشاره  با  روانشناس  این 
الگو سازی برای معلوالن جهت افزایش 
اعتماد به نفس آنها، خاطر نشان کرد: در 
این راستا می توان قهرمانان و تیم های 
این  برای  را  معلوالن  ورزشی  موفق 

تفکر  این  باید  داد.  قرار  الگو  عزیزان 
معلولیت  ترویج دهیم که  در جامعه  را 
از  نیست.  ناتوانی محض  و  محرومیت 
سوی دیگر باید برای مشکالت شغلی 
و حرفه ای آنها نیز فکری کرد تا فشار 

روانی این افراد کمتر شود.
پایان سخنان خود  در  پور  رفیعی 
به لزوم تغییر باورهای اشتباه در مورد 
معلولیت نیز اشاره و تاکید کرد: از جمله 
اهداف روز جهانی معلوالن آگاه سازی 
به  نسبت  آنها  ذهینت  تغییر  و  مردم 
معلولین است تا همه بدانند یك انسان 
معلول توانایی هایی دارد و نباید با ترحم 
به آنها نگاه شود. باید این موارد را انگ 
زدایی کرد تا مردم باور کنند معلوالن 

نیازمند ترحم نیستند.

یک روانشناس مطرح کرد؛

افزایش مشکالت روانشناختی بین معلوالن طی پاندمی کرونا

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  استاندار 
مشکلی  تهران  شرب  آب  تامین  برای 
وجود ندارد، گفت: اینکه گفته شده تهران 
تنها برای ۹۰ روز آب شرب دارد صحیح 

نیست، لذا شهروندان نگران نباشند.
برخی  درباره  منصوری،  محسن 

تنها  تهران  اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها 
برای ۹۰ روز آب شرب دارد، گفت: این 
صحبت صحیح نیست و اطالعات درستی 
نیست؛ لذا شهروندان نباید نگران شوند.

گفت  نمی توان  البته  افزود:  وی 
یا  و  خوب  سدها  آبی  منابع  وضعیت 

با مشکل خشکسالی  ما  مطلوب است؛ 
آب  تامین  حوزه  در  و  هستیم  مواجه 
کشاورزی دچار مشکل هستیم؛ ولی به 
نداریم  آب شرب مشکلی  تامین  لحاظ 
البته شهروندان  و جای نگرانی نیست. 
موجود  شرایط  به  توجه  با  باید  تهرانی 

و  بهینه  مصرف  در  گذشته  همانند 
موثر  مشارکت  آبی  منابع  جویی  صرفه 

داشته باشند.
در روزهای گذشته اخباری درباره 
اینکه تهران تنها برای ۹۰ روز آب شرب 
دارد در برخی رسانه ها منتشر شده بود.

استاندار تهران: برای تأمین آب شرب تهران مشکلی نداريم

هشدار سازمان اداری و استخدامی؛

1۵ آذرماه، آخرین مهلت بارگذاری فیش حقوق کارمندان دولت
بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق 
کارکنان به ورود اطالعات در سامانه حقوق 
و مزایا، این بار سازمان اداری و استخدامی 
به دستگاه های اجرایی ضمن تاکید به پایان 
مهلت ورود اطالعات حداکثر تا ۱5 آذرماه 
پرداخت  هیچگونه  که  است  کرده  اعالم 
اطالعات  بدون  ماه  این  پایان  در  حقوقی 
با  آن  مسئولیت  و  نمی شود  انجام  سامانه 

خود دستگاه است.
در تازه ترین بخشنامه ای که سازمان 
ه های  دستگا به  می  ستخدا ا و  ری  ا د ا
اطالعات  اعالم  با  بطه  ا ر در  یی  جرا ا
اداری  نظام  یکپارچه  سامانه  در  کارکنان 
است  کرده  تاکید  داشته،  ایران(  )کارمند 
و  تخصیص  جاری  سال  آذرماه  از  که 

براساس  صرفا  مزایا  و  حقوق  پرداخت 
به  و  سامانه  این  در  شده  ثبت  اطالعات 

می شود. انجام  نهایی  ذینفع 
همچنین اعالم شده است که تمامی 
دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت،  تکمیل 
ثبت  و  کارکنان  اطالعات  روزرسانی  به  و 
حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر 
پرداختی ها که تحت هر عنوانی در آذرماه 
 ۱5 تا  حداکثر  دارند،  را  آن  پرداخت  قصد 
آذرماه در سامانه کارمند ایران اقدام کنند. 
در همین رابطه تاکید شده است که هرگونه 
پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه 

غیرمجاز خواهد بود.
استخدامی  و  داری  ا سازمان  ما  ا
تذکری هم به مقامات مسئول دستگاه های 

گونه  هر  که  کرده  تأکید  و  داده  اجرایی 
مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی 
باالترین  عهده  بر  اطالعات،  ثبت  عدم  از 
مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب یا مدیر 

امور مالی خواهد بود.
شده  صادر  حالی  در  جدید  بخشنامه 
برنامه ششم  قانون  تکلیف  به  توجه  با  که 
توسعه در رابطه با ثبت اطالعات کارکنان 
و اطالعات پرداخت حقوق آن ها در سامانه 
ثبت حقوق و مزایا که حداقل در سه سال 
بوده  توجه  مورد  بودجه  قانون  در  اخیر 
اطالعات  به ورود  است، دستگاه ها مکلف 
بوده و در قانون بودجه تاکید شده بود که 
اطالعات  استناد  به  باید  پرداخت  هرگونه 

سامانه باشد. 

پرداخت  آستانه  در  اساس  این  بر 
حقوق آبان ماه، سازمان اداری و استخدامی 
اعالم کرد که هرگونه پرداخت مشروط به 
و  حقوق  سامانه  در  شده  ثبت  اطالعات 
قابل  تعداد  اینکه  به  توجه  با  اما  مزایاست 
توجهی از دستگاه ها اطالعات تکمیل نشده 
داشتند و یا اصال ورود نکرده بودند، مقرر 
هفته  دو  کتبی، طی  تعهد  ارائه  با  که  شد 
تا  کنند  اقدام  اطالعات  اعالم  به  نسبت 

مجوز پرداخت صادر شود.
و  داری  ا سازمان  خیر  ا بخشنامه 
استخدامی از این حکایت دارد که دستگاه ها 
تا ۱5 آذر باید اطالعات را تکمیل کنند و 
در غیر این صورت حقوق آذرماه پرداخت 

نخواهد شد.

سرمربی سابق تیم پرسپولیس تهران درمورد دیدار 
شهرآورد پایتخت صحبت کرد.

تهران  پرسپولیس  تیم  سرمربی  کالدرون،  گابریل 
در پیامی برای برنامه ورزشگاه درمورد بازی حساس بین 

استقالل و پرسپولیس صحبت کرد. 
گابریل کالدرون درمورد بازی شهرآورد پایتخت گفت: 
»خوشحالم از اینکه با شما صحبت می کنم. پرسپولیس 
همیشه بازیکنان بزرگی داشته و من این شانس را داشتم 

که با آن ها کار کنم و مربی فعلی هم این شانس را دارد. 
آنها همچنین یك پیروزی خیلی فوق العاده هم دارند که 
در همان انرژی و حمایت هواداران است که کمك می کنند 
تا تیم برنده شود.«او ادامه داد: »اینکه سرمربی یك بازیکن 
۲۰ ساله مثل مهدی عبدی را برای اولین بار در دربی استفاده 
کند نیازمند شجاعت است و اینکه این بازیکن در دربی گل 
پیروزی را به ثمر برساند نشانه این است که او یك چیز 
خاصی دارد؛ مهدی عبدی گلزن است. او بازیکن جوانی 

است و هنوز نیاز به زمان و کسب تجربه دارد اما امیدوارم 
تبدیل  ایران  فوتبال  برای  بزرگ  به یك گلزن  آینده  در 
شود. دربی ها در همه جای دنیا خاص هستند در همه جا 
احساسات وجود دارد. دبی مهمترین بازی هر کشوری است. 
تیم های بزرگی هستند. هواداران استادیوم را پر می کنند. 
احساسات در همه جای دنیا یکی است. فضای فوق العاده. 
بازی خیلی خاص، مهم نیست تیم حریف در بازی های 

قبلی چه شرایطی داشته این بازی همیشه فینال است.«

کالدرون: دربی همیشه فینال است

صفحه ۳
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طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن گزارش داده می شود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این هفته بررسی گزارش طرح شفافیت 
آرای نمایندگان، طرح جهش تولید دانش بنیان و حمایت از مالکیت صنعتی را در 
دستور کار دارند.همچنین در جلسات علنی این هفته ۶ تقاضای تحقیق و تفحص 

در دستور کار نمایندگان اعالم شده است.
مجلس شورای اسالمی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه 

علنی خواهد داشت.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی قضایی درمورد طرح حمایت 
از مالکیت صنعتی، گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو 
فوریتی الحاق یك تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و گزارش کمیسیون عمران در مورد الیحه 
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن هردو اعاده شده از شورای نگهبان در دستور 

کار این هفته نمایندگان اعالم شده است.
 همچنین گزارش شور دوم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد 
الیحه  مورد  در  اقتصادی  کمیسیون  گزارش  و  بنیان  دانش  تولید  جهش  طرح 
بین  گذاری  سرمایه  از  متقابل  حمایت  و  تشویق  موافقتنامه  اصالحی  پروتکل 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی از دیگر برنامه های در 
دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسالمی است. این هفته همچنین بررسی 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه پروتکل 
ارزیابی  استانداردسازی،  منطقه ای  موسسه  اساسنامه   ۱۰-۱-۴-5 بند  اصالحی 
تایید صالحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی )ریسکام( در دستور 

کار نمایندگان خواهد بود.
 بررسی الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، گزارش کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان گزارش کمیسیون 
و  زندان ها  سازمان  کارمندان  خاص  فوق العاده  تسری  طرح  مورد  در  اجتماعی 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه، گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد الیحه پروتکل بین دولت جمهوری اسالمی ایران و شورای 
فدرال سوئیس به منظور اصالح موافقتنامه 5 آبان ۱۳۸۱ میان دولت جمهوری 
اسالمی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در 

مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن هم در دستور کار قرار دارند.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و 
جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد سرمایه و عواید سرمایه، 
مورد طرح تشکیل سازمان  در  ملی وسیاست خارجی  امنیت  گزارش کمیسیون 
 ۱ تبصره  اصالح  طرح  مورد  در  اجتماعی  کمیسیون  گزارش  غیرعامل،  پدافند 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هم این هفته در دستور کار نمایندگان 

در جلسه علنی خواهد بود.
 همچنین گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد الیحه به 
هزینه قطعی منظور کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، کمیسیون 
آیین نامه داخلی  قانون  از  آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصالح موادی 
مجلس، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح 
استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۲، و کمیسیون اجتماعی 
در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی 

از دیگر برنامه های اعالم شده برای این هفته جلسه علنی مجلس است.
تقاضای یك فوریت در مورد الیحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه 
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران، تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام 
بخش های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و تقاضای یك فوریت در مورد طرح حمایت از شرکت ها و موسسات خالق و 

تجاری سازی فناوری های نرم بررسی خواهد شد.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  عیسی  همچنین  هفته  این   

گزارشی در جلسه علنی ارائه خواهد کرد.
نمایندگان در صحن علنی، نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها را انتخاب 
می کنند و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست گزارشی مبنی 
بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت 

سیستان ارائه خواهد کرد.
تفحص  و  تحقیق  تقاضای  تصویب  بر  مبنی  اقتصادی  کمیسیون  گزارش 
تا ۹۹، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب  از سال ۹۲  از شرکت شستا 
کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  عملکرد شرکت  از  تفحص  و  تحقیق  تقاضای 
گزارش کمیسیون انرژی و مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
وزارت نفت، گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص 
از عملکرد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گزارش کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها و مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸5 تاکنون از دیگر برنامه های اعالم شده 

این هفته در جلسه علنی است.
از  عده ای  تقاضای  اسالمی،  شورای  مجلس  آینده  هفته  کار  دستور  طبق 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری 

و روستایی طبق اصل ۸5 قانون اساسی بررسی خواهد شد.

پایان آذر، آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه های منقضی شده برای 
نقل و انتقال خودرو

رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا اعالم کرد 
که آخرین مهلت استفاده از وکالتنامه های منقضی شده به دلیل تعطیلی های 

کرونایی تا پایان آذرماه امسال است.
سرهنگ علی محمدی، درباره وکالت نامه های نقل و انتقال خودرو که 
به دلیل محدودیت ها و تعطیالت کرونایی تاریخشان منقضی شده بود، گفت:  
درپی شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور و وضعیت قرمز برخی از شهرها، با 
تدابیر ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خدمات شماره گذاری و تعویض پالک 
نیز برای مدتی متوقف شده و این مراکز در شهرهای قرمز تعطیل شدند. 
همین موضوع نیز سبب انباشت درخواست ها برای مراجعه به این مراکز شد. 
وی با بیان اینکه برخی از مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در شهرها 
حدود چهار ماه از شش ماه نخست سال را تعطیل بودند، گفت:  در این میان 
افرادی بودند که دارای وکالتنامه برای نقل و انتقال خودرو بودند؛ اما زمان 
انقضای آن در دوران تعطیالت کرونایی بوده و از این رو عمال امکان نقل 
و انتقال و تعویض پالک را پیدا نکردند.در همین راستا نیز هماهنگی هایی 
انجام شده و مقرر شد تا وکالتنامه هایی که تاریخ انقضای آنان در ماه های 

سپری شده سال ۱۴۰۰ بوده، تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شوند. 
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا با بیان 
اینکه در حال حاضر خدمات با سرعت مطلوبی در مراکز شماره گذاری و 
تعویض پالک در حال انجام است، اظهارکرد:  به همین دلیل نیز افراد دارای 
وکالتنامه که تاریخ آن در ماه های سپری شده در سال ۱۴۰۰ بوده و منقضی 
شده است، تنها تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ مهلت دارند که از تمدید اعتبار اختصاص 

داده شده بهره مند شوند و پس از آن باید وکالتنامه جدید دریافت کنند. 
افرادی  اینکه این مدت تمدید نمی شود، اظهارکرد:   بیان  با  محمدی 
که وکالتنامه شان برای نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ منقضی شده و 
تا کنون موفق به دریافت خدمات مربوطه از مراکز شماره گذاری و تعویض 
پالک نشده اند، تا ۳۰ آذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به سایت نوبت دهی 
اینترنتی نسبت به دریافت نوبت خود اقدام کرده و نسبت به تعویض پالک 

و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند.
وی بار دیگر تاکید کرد که افرادی که موفق به مراجعه به مراکز شماره 
گذاری و انتقال سند مالکیت نشده اند فقط تا ۳۰ آذر ماه سال جاری فرصت 
دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه های آن ها از درجه اعتبار ساقط و از 

گرفتن خدمات نیز محروم خواهند شد.

گزارش دنیای جوانان؛

آلودگی هوا، نا کارآمدی متولیان دولتی و دودی که به چشم مردم می رود

آلودگی هوا که  به جزء موضوع  جزء 
هوای  قانون  متولیان  سایر  زیست،  محیط 
آن  بازیگران  نظارتی  نهادهای  و  پاک 
بوده  همراه  متناقضی  اظهارات  با  هستند، 
است. در شرایطی که سازمان بازرسی بابت 
نحوه اجرای وظایف چه در بعد نظارت و چه 
در بعد اجرای قانون هوای پاک به سازمان 
از  برخی  و  داده است  اخطار  محیط زیست 
سازمان  این  عملکرد  به  هم  کارشناسان 
اما مسووالن محیط  انتقاداتی وارد کرده اند 

زیست نظر دیگری دارند.
آلودگی هوا ترکیب اضافه ای است که 
می رسد؛  گوش  به  به کرات  سال ها  این  در 
اصلی ترین  از  یکی  به  تبدیل  که  عبارتی 
چالش های مردم شده  است. سازمان حفاظت 
اصلی  متولی  عنوان  به  زیست،  محیط 
بی نقص  و  کامل  اجرای  از  موضوع،  این 
وظایفش می گوید. همه چیز خوب است و 
از این بهتر نمی شود. اگر هم قصوری بوده، 
به  زورش  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
آن نمی رسیده است. از سوی دیگر سازمان 
بازرسی کشور نظر دیگری دارند. این نهاد 
نظارتی  و  اجرایی  وظایف  ناقص  اجرای  از 
سازمان می گویند اما محیط زیست با دفاع از 
عملکرد خود توپ را به زمین سایر مسووالن 
پرسش  حال  می اندازد.  پاک  هوای  قانون 
اصلی این است که باالخره توپ در زمین 

چه کسی است؟ 
با یادآوری وظایف محیط زیست توسط 
مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس آغاز 
می کنیم. وحید نوروزی با اشاره به اختیارات 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وظایف  و 
می گوید: بر اساس قانون هوای پاک، سازمان 
حفاظت محیط زیست متولی اصلی نظارت و 
اجرای دستورالعمل های زیست محیطی است. 
این سازمان از نظر مجوزهای قانونی و مفاد 
قانون برای مقابله با فعالیت هایی که برای 
محیط زیست آسیب زا هستند، اختیار تام دارد.

اما اداره کل محیط زیست استان تهران 
مدیر   - دارد. سعید محمودی  دیگری  نظر 
اداره کل محیط زیست استان تهران - نیز 
در حالی که عملکرد مجموعه خود را بی نقص 
می داند، تاکید می کند: محیط زیست وظایف 
خود را به صورت کامل و صد درصدی انجام 
بازرسی  است. در صورتی که سازمان  داده  
آماده  باشد،  داشته   سواالتی  ما  از  هم  باز 
پاسخگویی خواهیم بود البته محیط زیست 
تاکنون وظایف خود را - که بیشتر هم نظارتی 

است- انجام داده است.
به گفته زهره عبادتی - معاون محیط 
اساس  بر   - کل  اداره  این  انسانی  زیست 
وظایف نظارتی که در قانون هوای پاک داریم 
تنها می توانیم با دستگاه ها مکاتبه و جلسات 
را برگزار و گزارش ها را دریافت کنیم و در 
نهایت زمانی که نتیجه دلخواه حاصل نشود 
بررسی  تا  بدهیم  ارجاع  نظارتی  به دستگاه 
قانون  انجام دهند. در  را  قانونی  اقدامات  و 
مستقیم  دخالت  جهت  در  تکلیفی  ما  برای 

تعریف نشده  است.
به چشم  دودش  که  مازوت؛ سوختی 

محیط زیست می رود
عنوان  به  که  است  سوختی  مازوت، 
یکی از مشتقات نفت کوره، آلودگی زیادی 

ایجاد می کند و ممنوعیت مصرف آن دغدغه 
همیشگی فعاالن زیست محیطی در سال های 
گذشته بوده  است. در سال های اخیر مصرف 
این سوخت بیش از پیش خبرساز و با انتقاداتی 
همراه و انگشت ها به سمت سازمان محیط 
زیست به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون 

هوای پاک نشانه گرفته شد.
هم  موضوع  ین  ا درباره  قضا  ز  ا
است.  شده  مطرح  متناقضی  دیدگاه های 
نوروزی در پرونده مصرف مازوت در پاسخ 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ادعای  به 
مبنی بر اجرای کامل وظایف خود می گوید: 
نقش  اجرایی،  نقش  بر  سازمان عالوه  این 
نظارتی نیز دارد. در حال حاضر این سازمان 
خود  نظارتی  نقش  هوا  آلودگی  موضوع  در 
را به درستی انجام نداده و در مواردی مانند 
شایعات مصرف مازوت در کشور به موضوع 

ورود جدی نکرده است.
در طرف مقابل اما عبادتی در پاسخ به 
این پرسش که با وجود تاکید بر مصرف نشدن 
نفت کوره در صنایع و نیروگاه های تهران چرا 
خودداری از مصرف این سوخت جزو مصوبات 
بود،  تهران  هوای  آلودگی  اضطرار  کمیته 
بزرگ مقیاس  صنایع  و  نیروگاه ها  می گوید: 
مانند پاالیشگاه، شرکت روغن سازی و سیمان 
تهران که احتمال مصرف نفت کوره را دارند، 
به طور کامل تحت پایش و نظارت هستند و 
بعضا مخازن نفت کوره را پلمب کرده ایم و 

روزانه بر آن ها نظارت می کنیم.
قصور  به  اشاره  با  نوروزی  ادامه،  در 
موضوع  در  به خصوص  زیست  محیط 
آلودگی هوا، انتقاداتی به مجریان و ناظران 
می گوید:  و  می کند  وارد  زیست محیطی 
سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه هایی 
را  خود  نقش  نتوانسته  هوا  آلودگی  مانند 
نابسامان  ایفا کند و شرایط  موثر  به صورت 
این  است.  موضوع  این  بر  گواهی  فعلی 
اساسی  قانون   5۰ اصل  اساس  بر  وظایف 
زیست  بهسازی محیط  و  قانون حفاطت  و 

تعریف شده و مشخص است.
او همچنین بستر قانونی مبارزه با تخلف 
را برای محیط زیست فراهم می داند و اظهار 
می کند: در برخی موارد شنیده می شود که 
نبود  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برای  کافی  توان  نبود  و  قانونی  اختیارات 
متخلف  ارگان های  با  سازمان  این  برخورد 
می گوید.  زیست  محیط  به  آسیب زننده  و 
بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط 
قانونی  اختیارات  تمام  سازمان  این  زیست 
به  مربوط  حوزه های  به  ورود  برای  الزم 
تنها موضوعی که  و  دارد  را  زیست  محیط 
برای  جدی  عزم  و  اراده  وجود  است،  مهم 

برخورد با مشکالت است.
اما داریوش گل علیزاده - معاون مرکز 
حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی 
محیط زیست - نظر دیگری دارد. او معتقد 
پاک  هوای  قانون   ۲ ماده  اساس  بر  است: 
ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. 
اساس  بر  مسوول  اجرایی  دستگاه های  اگر 
قانون، به تکالیف خود عمل نکنند، سازمان 
آن ها  کردن  دادگاهی  اختیار  زیست  محیط 
چارچوب  در  دارد  وظیفه  بلکه  ندارد  را 
وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و 

پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع 
و مشکالت موجود ضمن تشکیل جلسات، 
اقدامات الزم را انجام دهد و گزارش عملکرد 
را به سازمان های نظارتی و دولت ارایه دهد 
که جهت تسریع در این امر، سامانه ارزیابی 
عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده ایم و با 
احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاه های 
دستگاه های  خوداظهاری  براساس  اجرایی، 
اجرایی، مستندات ارائه شده را مورد ارزیابی 
قرار داده و گزارش نهایی را به نهادی ذیربط  
ابزارهای  از  چنانچه  لذا  کرده ایم.  ارسال 
در  باشیم  نکرده  استفاده  خودمان  نظارتی 
امر نظارت کوتاهی کرده ایم ولی مستندات 
ما نشان می دهد که وظیفه نظارتی خودمان 
به درستی  قانونی،  اختیارات  درچارچوب  را 

انجام داده ایم.
اخطار  درباره  نیز  عبادتی  همچنین 
و  زیست  محیط  به  زرسی  با زمان  سا
عملکرد  بر  نظارت  افزایش  راهکارهای 
پاک  هوای  قانون  اساس  بر  دستگاه ها 
می گوید: بر اساس این قانون آنچه مربوط 
تدوین  و  مدیریتی  مطالعاتی،  اقدامات  به 
آیین نامه ها بوده تقریبا انجام شده است. در 
مجموع مواردی که مربوط به بحث اعتباری 
اجرایی  بخش های  ولی  شده  انجام  نبوده 
و  است  خورده  گره  اعتبارات  به  متاسفانه 

مشکالتی در تامین آن وجود داشته است.
محیط زیست، شخصیتی که نقش خود 

را فراموش کرده  است
نوروزی معتقد است محیط زیست به 
عنوان یکی از عناصر اصلی این پرونده، نقش 

خود را از یاد برده  است.
مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس 
هم با تاکید بر کم کاری دیگر سازمان ها و 
نهادها در اجرای استانداردهای زیست محیطی 
به  که  انتقاداتی  همه  البته  می کند:  اظهار 
است  وارد  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مربوط به وظایف اجرایی سازمان نمی شود. 
سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد 
که هر گونه قصور و کم کاری نهادهای دیگر 
مانند سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت 
نفت و…را بررسی و گزارش دهد. این در 
دسته وظایف نظارتی سازمان قرار می گیرد.

حفاظت  سازمان  می دهد:  ادامه  وی 
محیط زیست نباید خود را هم سطح نهادهایی 
مانند وزارت نفت یا وزارت صنعت،معدن و 
محیط  سازمان  رییس  دهد.  قرار  تجارت 
رییس  معاونان  از  یکی  عنوان  به  زیست 
جمهوری مسئولیت دارد تا قوانین مصوب را 
به درستی اجرا کند و در مقابل اجرای نادرست 
قوانین زیست محیطی نیز منفعل برخورد نکند 

و به صورت قانونی وارد عمل شود.
اعتبارات  کمبود  موضوع  هم  باز  اما 
میان  به  دستگاه ها  تکالیف  تحقق  برای 
می آید. معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
می گوید:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
هوای  قانون  تکالیف  از  برخی  تحقق  عدم 
اجرایی،  دستگاه های  سایر  توسط  پاک 
دلیلی بر کم کاری و ضعف عمکرد سازمان 
حفاظت محیط زیست نیست، مانند توسعه و 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط 
وزارت کشور. متاسفانه هزینه اجرای برخی از 
تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا 

به درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده 
به هیچ  پاک  هوای  قانون  درآمدهای  است. 
وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی 
یك  است  نیاز  بنابراین  است  نشده  محقق 
ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون 
هوای پاک از سوی سازمان برنامه و بودجه 

پیش بینی می شد.
مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز 
اظهار می کند: وظایف اجرایی محیط زیست 
به اندازه وظایف نظارتی آن نیست و سهم 
نظارت بیشتر از اجراست. امکان دارد اجرای 
این وظایف به خوبی منعکس نشده  باشد و 
باعث ایجاد این ذهنیت شود که محیط زیست 
وظایف خود را به درستی انجام نداده  است.

وظایف  از  یکی  به  اشاره  با  نوروزی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  نظارتی 
می گوید: در قانون هوای پاک بندی وجود 
هوا  آالینده های  سنجش  درباره  که  دارد 
توضیحاتی ارائه می کند همچنین استاندارد 
در  که  قطعاتی  و  کاتالیست ها  به  مربوط 
در  هستند  هوا  آلودگی  به  مربوط  خودروها 
این بند قرار می گیرد. سازمان ملی استاندارد 
تدوین  را  این قطعات  با  باید اصول مرتبط 
می کرد که تاکنون این امر محقق نشده است. 
محیط زیست باید همین موارد را پیگیری کند 
و به عنوان مدعی العموم وارد مسئله شود. 
اگر محیط زیست در چنین مسائلی خود را 
درگیر نکند، نمی توان تفاوتی میان این نهاد 

حاکمیتی و دیگر نهادها قائل شد.
اما اظهارات تاثیرگذار و نهایی مدیرکل 
محیط زیست تهران با نقض فرضیات قبلی 
ما، مشخصا از همکاری سازمان های مربوطه 
تقدیر می کند. به گفته او هدف از برگزاری 
جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، ایجاد 
همکاری میان همه دستگاه هاست. در این 
جلسات تالش می کنیم تمام نهادهای مرتبط 
تا  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  مسئله  این  با 
بتوانیم مشکل آلودگی هوا را برطرف کنیم 
در  را  خود  وظایف  که  نهادهایی  همچنین 
قبال این موضوع به درستی انجام داده اند نیز 
الیق تقدیر هستند. سازمان استاندارد یکی 
از این نهادهاست که همکاری بسیار خوبی 
تهران  استان  در  و  داشته   زیست  با محیط 
داده است.  انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف 
در مورد مصوبات کارگروه اضطرار هم این 
انتظار می رود که کلیه دستگاه ها از جمله 
پلیس و شهرداری و سایر دستگاه ها در کنار 
خود محیط زیست مصوبات را با جدیت مورد 

پیگیری قرار دهند.
هوای  لودگی  آ که  یطی  شرا در 
بیشتری  جان های  روز  به  روز  کالنشهرها 
را به خطر می اندازد و بر اساس آمار وزارت 
بهداشت  در تهران به طور میانگین در سال 
با  مواجهه  به  منتسب  مرگ  گذشته ۳۷5۱ 
ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر 
آلودگی هوا بوده اند،  تاثیر  تهران هم تحت 
عنوان  به  پاک  هوای  قانون  است  الزم 
شاه کلید حل این مشکل بیش از پیش مورد 
توجه مسووالن قرار گیرد و عزم جدی در 
این زمینه به وجود آید، تا تابستان ها آالینده 
ازن و زمستان ها ذرات معلق نفس کشیدن 
را برایمان سخت نکند و  دچار سایرعوارض 

این ابر چالش زیست محیطی نشویم.
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زیر نظر: علی هوشمند

آغاز ثبت نام آزمون ارشد ۱۴۰۱ از هفته جاری
ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱ از روز سه شنبه 

این هفته ۱۶ آذر سال جاری آغاز می شود و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، همچنین ثبت نام برای شرکت 
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱ نیز از روز سه شنبه ۱۶ آذر سال جاری 
آغاز می شود و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد. این آزمون در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه 

و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می شود.
ثبت نام برای شرکت در کنکور ۱۴۰۱ نیز از روز یکشنبه ۱۰ بهمن امسال آغاز 
می شود و تا روز یکشنبه ۱۷ این ماه ادامه دارد و این آزمون نیز در روزهای چهاشنبه، 

پنج شنبه، جمعه و شنبه ۸ تا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.
ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی نیز از روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ آغاز 
می شود و به مدت یك ماه یعنی تا روز یکشنبه 5 تیر ماه ادامه دارد. این آزمون نیز 
در روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ برگزار می شود و در نهایت ثبت نام آزمون کاردانی 
نظام جدید)دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی( نیز از روز سه شنبه ۱۴ 
تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود و تا ۱۴ این ماه ادامه دارد. این آزمون نیز در روز جمعه 

۴ شهریور ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
همچنین برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمی، 
پردیس  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نور،  پیام  دانشگاه 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که از روز دوشنبه مورخ اول آذر 
ماه آغاز شده بود، پس از تمدید مجدد، ساعت ۲۴ امروز جمعه ۱۲ آذر پایان می یابد.
نیمه  دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  شده  پیش بینی  زمانی  برنامه  براساس   
برگزار خواهد شد.  اسفند  روز جمعه مورخ شش  متمرکز)Ph.D( سال ۱۴۰۱ در 
درگاه  به  مراجعه  با  ماه  اسفند  پنجم  روز  تا  سوم  روز  از  است  الزم  متقاضیان 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت 
در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. هر متقاضی براساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون می تواند در یك کدرشته  

امتحانی ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  کند.

آمار داوطلبان دکتری از مرز ۱۳۲ هزار نفر گذشت
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام تعداد ۱۳۲ هزار و ۴۴۰ 

داوطلب در آزمون دکتری ۱۴۰۱ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خبر داد.
فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مهلت متقاضیان ثبت نام 
در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز)Ph.D( سال ۱۴۰۱ برای پذیرش 
در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی روز جمعه ۱۲ آذر پایان یافت.
وی در ادامه با اشاره به ثبت نام تعداد ۱۳۲ هزار و ۴۴۰ داوطلب در آزمون 
ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز)Ph.D( سال ۱۴۰۱ گفت: کسانی که تاکنون 
در آزمون ثبت نام کردند می توانند در این مهلت تمدید شده نسبت به ثبت نام خود 

اقدام و اطالعات خود را ویرایش کنند.
متقاضیان  به  کرد:  خاطرنشان  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
ابتدا  توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، 
فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس براساس 
فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش، اطالعات الزم را 
بر اساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد کنند. همچنین الزم است در درج 

اطالعات ثبت نام دقت کنند.
زربن گفت: آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز)Ph.D( سال ۱۴۰۱ 
در روز جمعه مورخ شش اسفند برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم است از روز 
اطالع رسانی سازمان سنجش  درگاه  به  مراجعه  با  ماه  اسفند  پنجم  روز  تا  سوم 
آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت 
اقدام کنند. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای  در آزمون 
ثبت نام و شرکت در آزمون می تواند در یك کدرشته  امتحانی ثبت نام  و در آزمون 

مربوط شرکت  کند.

شناسایی و دستگیری عامالن قتل خانوادگی در یزد
فرمانـده انتظامـی اسـتان یـزد از شناسـایی و دسـتگیری عامـالن قتـل 

خانوادگـی در اشـکذر در کمتـر از ۱۰ سـاعت خبـر داد.
سـردار »عباسـعلی بهدانـی فـرد« در خصـوص جزئیـات ایـن خبـر اعالم 
داشـت: جمعه شـب گذشـته خبر مرگ یك زن و فرزند وی در شـهر »مجومرد 

اشـکذر« بـه پلیس اعالم شـد.
وی ادامـه داد: بـا دریافـت ایـن خبـر بالفاصلـه ماموران کالنتری اشـکذر 
در محـل حاضـر و بـا جسـد بـی جـان زنی ۴۲ سـاله و پسـر ۱۴ سـاله اش که 

بـه قتـل رسـیده بودند، روبرو شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان یـزد اظهـار داشـت: متعاقـب آن جسـدی در 
بیابـان هـای اطـراف اشـکذر کـه به قتل رسـیده و سـوزانده شـده بود، توسـط 

پلیس کشـف شـد.
وی ادامـه داد: بالفاصلـه تیـم خبـره ای از کارآگاهـان پلیـس تشـکیل 
و ضمـن هماهنگـی بـا دادسـتان اشـکذر، بـا اسـتفاده از سـرنخ هـای بدسـت 
آمـده از صحنـه جـرم و بـا دقـت عمل و هوشـیاری پلیـس و با انجـام اقدامات 
اطالعاتـی و اسـتفاده از شـیوه های خاص پلیسـی، فرزند بـزرگ خانواده، مورد 

ظـن پلیـس واقع شـد.

بنابراعـالم پایـگاه خبـری پلیـس، بهدانـی فـرد افـزود: پلیـس  در یـك 
عملیـات غافلگیرانـه متهـم و همدسـتش را کـه از محـل متـواری شـده بودند، 
در بافـت قدیـم شـهر یـزد دسـتگیر و بـه اداره آگاهـی اشـکذر منتقـل کردنـد.

وی بیـان داشـت: متهمـان کـه ۱۹ و ۲۱ سـاله و هـر دو اهـل یکـی از 
شهرسـتان هـای خراسـان رضـوی مـی باشـند در حضـور دادسـتان اشـکذر به 
قتـل اعتـراف و انگیـزه ایـن اقـدام فجیـع را اختـالف خانوادگی عنـوان کردند.

دستگیری کالهبردار ۱۲ هزار میلیارد تومانی در روسیه
سـردار شـیرزاد گفت:فـردی کـه از طریـق تاسـیس شـرکت اقـدام بـه 

شـد. دسـتگیر  روسـیه  در  می کـرد  صرافی هـا  و  تجـار  از  کالهبـرداری 
سـردار هـادی شـیرزاد رئیـس پلیـس بین الملـل نیـروی انتظامـی دربـاره 
دسـتگیری کالهبردار ۱۲ هزار میلیارد تومانی که به مسـکو متواری شـده بود، 
گفـت: ایـن فـرد در اصـل رئیس یك گـروه ۱5 نفره اسـت کـه روش مجرمانه 
آن ها تاسـیس شـرکت های داخلی و بین المللی بوده و از مسـیر این شـرکت ها 

اقـدام بـه کالهبـرداری از تجـار و صرافی هـا می کردند.
سـردار شـیرزاد ادامـه داد: سـال ۹۹ بـر اسـاس دسـتور مرجـع قضایـی 
درخصـوص صـدور اعـالن قرمـز بـرای ایـن افراد بـه پلیـس بین الملـل، اقدام 
مـا شـروع شـد. پـس از شـهریور ۹۹، درخواسـت را صـادر کردیـم و بعـد از ۳ 
مـاه بـرای ایـن ۱5 نفـر اعـالن قرمـز صـادر شـد. اواخر ۹۹ چنـد نفـر از آن ها 
شناسـایی و بـه کشـور اسـترداد شـدند. سـر دسـته اصلـی ایـن بانـد در کشـور 

روسـیه شناسـایی شـد سـپس از مـا مـدارک اسـترداد در خواسـت شـد.
وی گفت:همـکاری وزارت امـور خارجـه، دسـتگاه قضایی، سـفارت ایران 
در مسـکو و پلیـس بین الملـل مسـکو در دسـتگیری ایـن کالهبـردار تاثیـر 
زیـادی داشـت و منجـر شـد که دادگاه روسـیه رای اسـترداد این فـرد به ایران 

را صـادر کند.
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واتساپ و iMessage بیشترین اطالعات را 
دراختیار FBI قرار می دهند

با فاش شدن سندی مشخص شد که واتساپ و iMessage درمقایسه با 
دیگر پیام رسان ها اطالعات بیشتری در اختیار اف بی آی قرار می دهند.

اکثر کاربران گوشی های هوشمند در پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی 
حضور دارند و روزانه در آن ها فعالیت می کنند. در این میان، اپ  های خاصی وجود 
دارند که فقط برای پیام رسانی طراحی شده اند. درحالی که این اپ ها ممکن است 
گاهی حاوی اطالعات حساسی باشند که کاربر بخواهد خصوصی نگه دارد، سندی 
 iMessage فاش شده است که نشان می دهد دو پیام رسان بزرگ واتساپ و

بعضی اطالعات را با اف بی آی به اشتراک می گذارند.
براساس گزارش گیزموچاینا، سندی از اف بی آی )دفتر تحقیقات فدرال(، 
سرویس دولتی مبتنی بر اطالعات و امنیت داخلی در ایاالت متحده آمریکا، فاش 
شده است که نشان می دهد بعضی اطالعات کاربران در دسترس این سازمان 
بیشترین  اپل   iMessage و  واتساپ  نشان می دهد  این سند  قرار می گیرد. 
این  به  باید  می دهند.  قرار  دولتی  سرویس  این  در اختیار  را  اطالعاتی  حجم 
نکته اشاره کرد که اف بی آی قانونا می تواند به بعضی از اطالعات پیام رسان ها 

دسترسی داشته باشد.
میزان  همگی   iMessage و  الین  و  واتساپ  مذکور،  سند  براساس 
قانونی  درخواست  براساس  را  کاربران  پیام های  محتوای  از  »محدودی« 
اف بی آی ارائه کرده اند. درحالی که این پلتفرم ها با کمال میل »برخی« داده ها 
وایبر،   ،Threema تلگرام،  سیگنال،  مانند  دیگر  بعضی  می کردند،  ارائه  را 
داده های  میزان  نکردند.  فاش  را  پیامی  محتوای  هیچ   Wickr و  وی چت 
به اشتراک گذاشته شده ی واتساپ و iMessage به همین جا ختم نمی شود و 
مشخص شده است محتوای پیام »محدود« آن قدرها هم که به نظر می رسد، 

بی ضرر نیست.
را  مشترکان«  اولیه ی  » سوابق  فقط  اندرویدی  پیام رسان  محبوب  اپ 
به اشتراک می گذارد؛ اما اف بی آی می تواند با در دست داشتن حکم جست وجوی 
باشد.  داشته  دسترسی  نیز  واتساپ  کاربران  مخاطبان  دفترچه تلفن  به  دادگاه، 
حتی این حکم می تواند به سازمان مذکور اجازه دهد منبع و مقصد پیام ها را هر 
۱5 دقیقه یك بار از واتساپ دریافت کند. البته نکته ی آخر درباره ی محتوای 

پیام ها صدق نمی کند.
آیا از آیفون استفاده و پیام های واتساپ خود را در iCloud پشتیبان گیری 
می کنید؟ اگر این چنین باشد، اف بی آی می تواند به محتوای واقعی پیام شما نیز 
دسترسی پیدا کند؛ زیرا در صورت ارائه ی حکم قانونی مربوط به آن، اپل مجبور 

است کلید رمز گذاری شده ی iCloud را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.
iMessage نیز اطالعات اولیه ی مشترکان را با حکم قانونی بازرسی 
به مدت ۲5 روز به اف بی آی ارائه می کند. ناگفته نماند اگر کاربر از واتساپ خود 
در iCloud پشتیبان تهیه کرده باشد، اف بی آی می تواند به راحتی و با داشتن 

حکم بازرسی محتوای پیام ها را بررسی کند.
همان طورکه پیش تر گفتیم، تلگرام و سیگنال محدودیت بیشتری برای 
ادعا  دراین بین،  می کنند.  اعمال  اف بی آی  به  کاربران  اطالعات  ارائه کردن 
می شود که تلگرام اصال محتوای پیام و اطالعات تماس کاربران را دردسترس 
تلگرام  می کند  تأیید  اف بی آی  با این حال، سند  نمی دهد.  قرار  مذکور  سازمان 
IP و شماره تلفن ها را برای تحقیقات تروریستی  »ممکن است« آدرس های 
فاش  را  پیام  محتوای  نیز  سیگنال  دهد.  قرار  مقام ها  در اختیار  »تأیید شده« 
اتصال  تاریخ  ثبت نام کاربر در سرویس و آخرین  تاریخ و زمان  اما  نمی کند؛ 

آن به پلتفرم را ارائه می  دهد.
اکنون  اما  نیستند؛  جدید  فاش شده  سند  از  به دست آمده  اطالعات  بیشتر 
کاربران بهتر می توانند درباره ی پیام رسانی که از آن استفاده می کنند، تصمیم 
بگیرند. این مسئله برای افرادی مانند روزنامه نگاران مهم خواهد بود که گاهی 

به اطالعات مهمی دسترسی پیدا می کنند.
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لت  و د ز  هنو چند  هر
خود  دقیق  برنامه  سیزدهم 
برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه 
درباره  مختلفی  تحلیل های  اما  نکرده 
سرنوشت اقتصاد در صورت حذف این 

ارز ارائه می شود.
همزمان  و   ۱۳۹۷ سال  بهار  از 
ایران،  علیه  تحریم ها  سرگیری  از  با 
دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش 
برخی  برای  آزاد،  بازار  در  ارز  قیمت 
ترجیحی  ارز  یك  اساسی  کاالهای 

تعریف کند.
از آن زمان تا امروز یك ارز رسمی 
برخی  واردات  به  تومان  نرخ ۴۲۰۰  با 
و  یافته  اختصاص  اساسی  کاالهای 
هرچند فهرست این کاالها در سال های 
اخیر کوچك تر شده است اما در عمل 
ارز  این  از  مهم  حوزه  چند  همچنان 
استفاده می کنند. نهاده های دامی و دارو 

بخشی از این کاالها هستند.
فعاالن  از  بسیاری  آنکه  وجود  با 
که  می کنند  تاکید  خصوصی  بخش 
تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز 
ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در 
و  ندارد  دیگری  نتیجه  ایران  اقتصاد 
دولت باید تالش کند حمایت از اقشار 
اجرایی  دیگر  شکلی  به  را  درآمد  کم 
کرده و ارز را تك نرخی کند اما همزمان 
این  تورمی  شوک  درباره  نگرانی هایی 
ارز و افزایش فشارها بر مردم الاقل در 

کوتاه مدت نیز وجود دارد.
اتاق  عضو   – فرد  فروزان  حسن 
بازرگانی تهران – در تحلیل این شرایط 
گفته است: حذف ارز ترجیحی در کوتاه 
مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان 
که مواد اولیه خود را با این ارز تامین 
می کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد 
داشت. مساله این است که بخش تولید 

از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی 
را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند 
تامین  برای  را  مناسبی  های  ظرفیت 
بنابراین،  کند.  ایجاد  نقدینگی  منابع 
پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه 
ادامه  برای  متوسط  و  کوچك  های 

فعالیت ناتوان شده اند.
یارانه ها  حذف  اگر  داد:  ادامه  او 
در  قیمت  افزایش  برای  را  ای  زمینه 
محتمل  آنچه  کند،  فراهم  اول  گام 
در  تولیدکنندگان  ناتوانی  بود،  خواهد 
تهیه و تامین کاال به اندازه قبل است. 
در چنین شرایطی، آنچه ضرورت پیدا 
برنامه  کنار  در  که  است  این  می کند، 
حذف ارز دولتی، یك پیوست مطالعاتی 
پیوست  این  که  نحوی  به  گیرد؛  قرار 
توان  ارزیابی  و  ها  واقعیت  مبنای  بر 
با  اولیه  مواد  تامین  در  تولیدکنندگان 
قیمت های جدید تهیه شده باشد. مساله 
اغلب  تصمیم گیرندگان  که  است  این 

می دهند  نشان   توجه  بازار  تغییرات  به 
حال  در  اما  تولیدکنندگان.  وضعیت  تا 
حاضر، پیوستی در کنار پیشنهاد حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواجهه با این 
از  و من  نمی شود  واقعیت ها مشاهده 

این بابت نگرانم.
رز  ا »حذف  ینکه  ا بیان  با  و  ا
کاالها  برخی  است،  ممکن  ترجیحی 
داد:  ادامه  کند«  مواجه  کمبود  با  را 
اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با 
قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان 
یکباره  ارز،  این  حذف  اما  نمی رسد. 
اقتصاد  به  را  شوک  و  هیجان  نوعی 
وارد کرده و عالوه بر قیمت کاالهای 
تغییر  نیز  را  اساسی، قیمت های نسبی 
کاالهای  وقتی  قع،  وا در  می دهد. 
اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به 
طور حتم، قیمت سایر کاالها نیز تحت 
جریان  این  گرفت.  خواهد  قرار  تاثیر 
تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان 

حوزه کاالهای اساسی وارد می کند و در 
به  را  بعدی، ضربات خود  امواج  طول 
تولیدکنندگان دیگر کاالها نیز تحمیل 

خواهد کرد.
ینکه  ا بر  تاکید  با  فروزان فرد 
ایران  ارزی  نظام  در  جراحی  اعمال 
یك ضرورت است، به سایت اتاق تهران 
گفت: در یك اتاق جراحی  واقعی هم، 
متخصصان متعددی مستقر هستند که 
عالئم حیاتی بیمار را مدام رصد  کنند. 
کار جراحی، صرفا شکافتن و برداشتن 
زائده چرکین نیست. بلکه زنده ماندن 
پس از جراحی نیز جزو اهداف جراحی 
استنباط  آنچه  حاضر  حال  در  است. 
می شود، این است که همه متخصص 
شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی 
به مساله مهم ریکاوری توجه نمی کند. 
در واقع کسی درباره زندگی این بیمار 

پس از جراحی توضیحی نمی دهد.

به روستاهای محروم شوشتر  بانك سینا در طرح آبرسانی 
مشارکت می کند

های  مسئولیت  ایفای  راستای  در  سینا  بانك 
اجتماعی و به منظور کمك به ارتقاء سطح بهداشت 
به  آبرسانی  جامع  طرح  در  برخوردار،  کم  مناطق 
می  مشارکت  محروم شهرستان شوشتر  روستاهای 

کند.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی 

بانك سینا؛ این بانك با هدف کمك به بهبود و ارتقاء سطح رفاه، بهداشت و 
سالمت ساکنین روستاهای کمتر برخوردار شهرستان شوشتر، در طرح انتقال 
آب شرب، بهداشتی و سالم این مناطق مشارکت می کند. طرح جامع انتقال 
آب روستاهای اطراف شهرستان شوشتر از جمله پروژه های آبرسانی کشور 
است که از سال ۱۳۸5 در مرحله اجرا قرار گرفته و با تکمیل این پروژه، آب 

شرب پایدار مناطق روستایی این منطقه را تامین می کند.
بر اساس این گزارش اجرا و لوله گذاری این طرح، مسیری حدود ۲۳ 
کیلومتر را شامل می شود، که بانك سینا ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای این 

طرح اختصاص داده است.
در جلسه ای که در محل فرمانداری شوشتر برگزار شد، شیخ االسالمی 
مدیر امور حوزه مدیر عامل و روابط عمومی بانك سینا با تأکید بر آمادگی این 
بانك جهت ارائه خدمات ویژه برای رفع محرومیت مردم خوزستان گفت : 
تالش بانك سینا معطوف به ارائه خدمات بسیار مطلوب به مردم خوزستان 
است، لذا با تمرکز بر تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی در جهت کاهش 
محرومیت ها سعی داریم برای ارتقاء سطح زندگی و همچنین توانمندسازی 

مردم با توجه به ظرفیت بانك کمك کنیم.
اهمیت  به  اشاره  با  سینا  بانك  پشتیبانی  و  مهندسی  معاون  ایروانی 
مشارکت بانك ها در طرح های توسعه ای و عمرانی کشور گفت: بانك سینا 
همواره با رویکرد کمك به محرومان و محرومیت زدایی از مناطق روستایی 
در توسعه هرچه بیشتر مناطق کم برخوردار فعال بوده وقطعا در سال های 
آینده این پروژه نقش مهمی در اشتغال و تحرک بخشی منطقه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان شوشتر نیز با تشریح مزایای اجرای این طرح در 
رونق منطقه، از خدمات بانك سینا در راستای تالش برای تامین رفاه جمعی 

و رونق اقتصاد در روستاهای منطقه شوشتر تقدیر کرد.
گفتنی است در صورت تکمیل این پروژه روستاهایی چون بندسفید، 
بهبید، کمفرج، درخزینه، بنه غائم، مهامید، ظحیریه و سید دخیل از آب تصفیه 

شده و سالم برخوردار خواهند شد.
بانك سینا پیشتر نیز در جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمك 
به اقشار آسیب پذیر جامعه اقدامات حمایتی قابل توجهی را به انجام رسانده 
که از جمله مهمترین آنها می توان به اهدای 5۱ دستگاه آمبوالنس به مناطق 
بهداشت روستایی، کمك 5۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد امام)ره( 
در ۷ استان درگیر کرونا، کمك ۳۰ میلیارد ریالی جهت آزادی ۱5۷ زندانی 
جرائم غیرعمد، ساخت ۳ مدرسه در منطقه محروم قلعه گنج و اهدای بیش 

از ۱۰۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت نام برد.

عملکرد  بهترین  از  پاسارگاد؛  بانك  عملکردی  درخشش 
سودآوری تا پرداخت سود نقدی به سهامداران

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، 
بانك های  میان  در  است  توانسته  پاسارگاد  بانك 
خصوصی ایران بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری 
را از خود نشان دهد. این بانك با مالکیت خصوصی و 
سرمایه ۶5٫5۲۰ میلیاردریالی در سال ۱۳۸۴ تأسیس و 
از سال ۱۳۹۰ با نماد وپاسار در فهرست بورس اوراق 

بهادار تهران قرار گرفته است.
بر اساس گزارش شش ماهه، بانك پاسارگاد در بخش خالص درآمد 
تسهیالت و سپرده گذاری به میزان 5۸٫۳۱۲میلیارد ریال درآمد کسب کرده 
است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۸درصد و نسبت به فصل بهار 
سال جاری ۱۱۲درصد رشد داشته است. در بخشی دیگر، بانك پاسارگاد از 
محل کارمزد به درآمد خالص ۹٫۴۱۲میلیارد ریالی دست یافته که ۳۸درصد 

از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.
در مجموع بانك پاسارگاد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ سود خالصی 
این میزان سود نسبت  ریال شناسایی کرده است.  معادل ۴۰٫۶۶۸میلیارد 
به دوره مشابه سال گذشته ۱۱درصد و نسبت به سه ماهه بهار سال جاری 
نیز ۱۲۱درصد رشد داشته و به ازای هر سهم ۶۲۱ ریال سود محقق کرده 
است. بانك پاسارگاد همچنین برای سال ۱۴۰۰، درآمد تسهیالت اعطایی 
۳۴۲٫۲۰۰میلیاردریالی، درآمد سپرده گذاری های ۱۳٫۸۶۴میلیاردریالی، درآمد 
کارمزد ۲۷٫۰۷۹میلیاردریالی، درآمد سرمایه گذاری های ۳٫۸۳۷میلیاردریالی 
و سود خالص ۱۰۲٫۹۰۰میلیاردریالی را هدف گذاری کرده و تحقق آن را 

پیش بینی می کند.
بر اساس اطالعیه اخیر بانك پاسارگاد در سایت کدال، سود آن دسته 
از سهام داران محترم حقیقی که حساب انفرادی خود نزد بانك پاسارگاد را 
قباًل به اداره سهام این بانك اعالم نموده اند، در تاریخ ۳آذر۱۴۰۰ به حساب 
بانك  نزد  حساب  فاقد  محترم  سهام داران  سایر  است.  شده  واریز  ایشان 
پاسارگاد می توانند جهت دریافت سود سهام با در دست داشتن مدارک مربوطه 
)سهام داران حقیقی: کارت ملی یا شناسنامه و شماره شبا – سهام داران حقوقی: 
معرفی نامه اعالم نماینده، آخرین روزنامه رسمی و شماره حساب حقوقی )طبق 
زمان بندی اعالم شده در سایت کدال به یکی از شعبه های بانك پاسارگاد در 

سراسر کشور مراجعه نمایند.

در  ایثارگران  امور  مسئوالن  میزبان  ایران  ملی  بانك 
دستگاه های اجرایی

خدمات  جامع  قوانین  اجرای  عدم  راستای  در 
امور  مشاوران  و  مسئوالن  ایثارگران؛  به  رسانی 
در  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  وزارتخانه  ایثارگران 

بانك ملی ایران گردهم آمدند.
به گزارش  روابط عمومی بانك ملی ایران، این 
گردهمایی با هدف آشنایی و رسیدگی به مشکالت 

ایثارگران و شناسایی عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران در 
دستگاه های دولتی با حضور دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت االسالم 
لطف اهلل ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور ایثارگران، علیرضا 
قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانك ها، محمد نجف زاده رئیس شورای 
ایثارگران شبکه بانکی کشور و جمعی از مسئوالن و مشاوران دستگاه های 

اجرایی و وزارت خانه ها در امور ایثارگران برگزار شد.
در این گردهمایی مشکالتی از جمله عدم اجرای قوانین جامع خدمات 
رسانی، تعیین وضعیت مشاغل ایثارگران، رسیدگی به امور مسکن ایثارگران 
و تامین معیشت مطرح و در خصوص مسائل و مشکالت مرتبط با ایثارگران 
بحث و تبادل نظر شد.معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در این مراسم گفت: دستاوردها و موفقیت های چشمگیری 
که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و... برای کشور به دست آمده 

محصول فداکاری ایثارگران است.
وی افزود: همچنان که رهبر معظم انقالب در عزت بخشی و دیدار با 
خانواده شهدا و ایثارگران پیش قدم هستند، مسئوالن نظام نیز باید ترویج 
فرهنگ شهادت و ایثار را در اولویت  کارهای خود قرار دهند و با دیدارهای 
حضوری  و مستمر در منزل با ایثارگران و خانواده های شهدا از مقام شامخ 

آن ها تجلیل کنند.

گزارش دنیای جوانان؛
سربلندی وزارت نفت در عمل به تعهدها

بررسی گزارش عملکرد صنعت نفت ایران نشان می دهد که »جواد 
اوجی« وزیر نفت در عمل به تعهدهای خود سربلند بوده است.

این وزارتخانه و سازمان  از وزارت نفت،  به گزارش دنیای جوانان 
برنامه و بودجه تنها نهادهایی بودند که گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود را 
به مجلس ارائه کردند که در این میان توفیق هایی که وزیر نفت در عمل 
به تعهدها و وعده های خود داشته قابل توجه است؛ از افزایش فروش نفت، 
میعانات گازی، فرآورده و محصوالت پتروشیمی و تحقق ۱۰۰ درصدی 
تعهدهای مالی وزارت نفت در تبصره ۱۴ تا نگاه ویژه به کارکنان و معیشت 

آنها و توسعه دیپلماسی انرژی و تالش برای جذب سرمایه .
افزایش قابل توجه فروش نفت نسبت به پارسال

نفت  پیشنهادی  وزیر  به عنوان  زمانی که  نفت  وزیر  اوجی«  »جواد 
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی معرفی شد، یکی از مهم ترین 
برنامه های خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران که از مسیرهای 

مختلف مانند تهاتر با کاال یا سرمایه انجام می شود، اعالم کرد.
وی در همان زمان تأکید کرد که ایران خود را معطل توافق و رفع 
تحریم ها نمی کند و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد، موضوعی 
که حاال پس از ۱۰۰ روز مشخص شده که برای آن برنامه وجود داشته 
است و اوجی از همان ابتدا افزایش صادرات نفت را اولویت اصلی خود 

قرار داده است.
وزیر نفت به تازگی در نشستی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرده که مقدار فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیره کننده ای 
داشته، از سویی تأکید کرده است که وزارت نفت خود را معطل تحریم ها 
مختلف  روش های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  با  می کند  تالش  و  نمی کند 

فروش، توفیق های بیشتری حاصل شود.
موفقیت ایران در فروش و صادرات نفت آن چنان قابل توجه بوده 
را هم وادار  آمریکا  ایاالت متحده  بایدن، رئیس جمهوری  است که جو 
به واکنش کرده است. بایدن به تازگی در سخنانی که در عمل خالف 
وعده های کاخ سفید برای لغو تحریم ها علیه ایران و بازگشت واشنگتن 
کشورهای  از سوی  ایران  نفت  خرید  کاهش  خواستار  است،  برجام  به 

واردکننده شده است.
بایدن که از یك سو از آمادگی آمریکا برای لغو تحریم ها علیه ایران 
سخن می گوید و این وعده را بارها نیز تکرار کرده و از سوی دیگر، در عمل 
در تکاپو برای تشدید این تحریم های ظالمانه است، پیش از دیدار مجازی 
با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین به عنوان اصلی ترین خریدار نفت 
ایران گفته بود: عرضه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده به مقدار کافی 
وجود دارد تا کشورهای متقاضی نفت و محصوالت نفتی، مقدار واردات 

خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
این اظهارنظرها نشان می دهد که ایران در فروش و صادرات نفت 
خود مسیر درستی را رفته است، آمارهای اقتصادی نیز نشان می دهد رشد 
اقتصادی کشور با نفت بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت است که حکایت 

از افزایش درآمدهای نفتی ایران دارد.
گفته  باره  این  در  نیز  رئیس جمهوری  رئیسی،  سیدابراهیم  آیت اهلل 
با موفقیت انجام  افزایش درآمدهای نفتی  است: موضوع فروش نفت و 
شده و دنبال می شود، همین طور افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی انجام 
می شود و اینها پشتوانه هایی است که می تواند گام های خوبی برای مسائل 

اقتصادی کشور باشد.
نمایندگان مجلس  شورای اسالمی هم در اظهارنظرهایی تاکید 
کردند که »صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی ایران وضع مطلوبی 
هم  بهتری  شرایط  با  خدمات  و  کاال  با  نفت  تهاتر  طریق  از  و  دارد 
فروش  افزایش  حال  در  آرامی  به  »ایران  و  شد.«  خواهیم  روبه رو 
نفت است و با برنامه ریزی های انجام شده می توان به صادرات بیشتر 

بود.« امیدوار  نیز 
ایران به دنبال جذب سرمایه های داخلی و خارجی

موضوع قابل توجه دیگر که وزیر نفت نیز بارها آن را مورد تاکید 
هرگونه  جذب  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  آمادگی  است  داده  قرار 
سرمایه گذار خارجی و داخلی است. موضوعی که به گفته اوجی، »از نان 

شب هم واجب تر است.«
 ۱۶۰ سرمایه گذاری  به  که  کرده  اعالم  باره  این  در  نفت  وزیر 
میلیارد دالری در پروژه های صنایع نفت و گاز کشور نیاز است و محسن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم پیرو این موضوع تاکید 
کرده است  »از ورود سرمایه های خارجی استقبال می کنیم، گفت: اگر به 
هر دلیلی سرمایه گذاری خارجی محقق نشود، سناریوهای مختلف روی 

میز است و منتظر خارجی ها نمی مانیم.«
با این حال وزارت نفت در همین مدت کوتاه توفیق هایی به ویژه در 
حوزه دیپلماسی انرژی به دست آورده است که نمونه آن امضای قرارداد 

سه جانبه سوآپ گاز با دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.
در سال های گذشته، پرداخت نکردن بدهی گازی به ترکمنستان سبب 
شد واردات گاز از این کشور متوقف شود وزارت نفت همسو با توسعه روابط 
با همسایگان و تقویت دیپلماسی انرژی در روزهای اخیر خبری خوش برای 
مردم کشور داشت و قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی ایران هفتم آذرماه با حضور رؤسای 
جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه پانزدهمین نشست سران 

سازمان همکاری  اقتصادی )اکو( امضا شد.
تا ۲  زمستان ساالنه ۱.5  اول  از  قرارداد سه جانبه  این  ایران طبق 
می دهد.  تحویل  آذربایجان  به  ترکمنستان  از  را  گاز  مکعب  متر  میلیارد 
کارشناسان معتقدند قدرت دیپلماسی ایران با امضای این قرارداد افزایش، 
قابلیت تحریم پذیری ایران کاهش و نقش ایران در مبادالت گازی منطقه 

افزایش می یابد.
نگاه ویژه وزارت نفت به معیشت کارکنان

سامان دهی شرایط سرمایه انسانی و حل و رفع مشکالت کارکنان 
وزارت نفت از نخستین روز حضور اوجی در مجلس برای کسب رأی اعتماد 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و در ادامه در نشست های مشترک و 

سفرهای استانی مورد تأکید قرار گرفت.
وزیر نفت در هفته های آغازین کار خود در نخستین گام  با صدور 
ابالغیه ای خواستار توقف اقدام های اجرایی و لغو بعضی ابالغیه های مربوط 
ابالغیه ها  بررسی و اصالح  انسانی شد، همچنین دستور  به حوزه منابع 
و شیوه نامه های مربوط به منابع انسانی را در ۹ بخش به معاون توسعه 

مدیریت و سرمایه انسانی وزارت ابالغ کرد.
او به تازگی و در دیدار با نماینگان مجلس شورای اسالمی هم 
در  نفت  صنعت  کارکنان  به  ویژه ای  نگاه  تا  کرده  درخواست  آنان  از 
جنگ  پیشتازان  آنها  زیرا  باشند  داشته   ۱۴۰۱ سال  کشور  کل  بودجه 

هستند. اقتصادی 
تکمیل  به  می توان  مدت  این  در  انجام شده  اقدام های  دیگر  از 
جذب  برای  برنامه ریزی  سال،  پایان  تا  ایثارگر  مشموالن  جذب  فرآیند 
سمت  هزار   ۱۰ احیای  برای  برنامه ریزی  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
سازمانی حذف شده در سطح صنعت نفت، موافقت وزیر نفت با پیشنهاد 
حمایت و تقویت بنیه مالی بازماندگان متوفیان غیررسمی حوادث ناشی 
از کار در این صنعت، سامان دهی وضع پرداخت فوق العاده های کارکنان 
قراردادی مدت موقت وزارت نفت، افزایش حق الزحمه بهره وری کارکنان 
قرارداد مدت موقت و پیمانکار، همچنین پرداخت بهره وری نیمه نخست 
نیروهای پیمانکاری و قرارداد موقت صنعت نفت در ماه  جاری با فرمول 

جدید اشاره کرد.

پیامدهای یک تصمیم ارزی از نگاه فعاالن بازار؛

حذف ارز دولتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
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برنامه دولت برای بی نقص بودن بودجه 1401؛

از مدیریت درآمد و هزینه
 تا اصالح نظام مالیاتی

دولت سیزدهم در حال بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ است و تا چند روز 
دیگر آن را به مجلس ارایه خواهد کرد. سؤال این است که چگونه برنامه های 
تیم اقتصادی به توقف کسری بودجه، کنترل تورم، افزایش رشد تولید ناخالص 

داخلی و همچنین به آغاز تحول اقتصادی در کشور منجر می شود.
چند روز مانده به ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم، »آیت 
اهلل سید ابراهیم رییسی« در روز چهارشنبه گذشته و در نشست مشترک دولت 
و مجلس درباره بودجه سال آتی اعالم کرد: ما می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین 
نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی 
قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می گیرد.

سه نکته اساسی توسط رییس جمهوری مطرح شده که در عین پیوندهای 
خود  به  ویژگی های مخصوص  و  زوایا  ابعاد،  از  هرکدام  یکدیگر  با  تنگاتنگ 
برخوردارند. کسری بودجه، تورم و رشد اقتصادی به شدت به یکدیگر وابسته 
هستند و حل یکی بدون آن دو مورد دیگر مشکل خواهد بود. از این رو سؤالی 
که پیش می آید این است که دولت چگونه در بودجه سال آینده این اهداف 

مهم را محقق خواهد کرد؟
کسری حداقلی بودجه و جبران غیر تورمی آن

موضوع کسری بودجه یکی از دغدغه های اصلی دولت در ساماندهی امور 
اقتصادی کشور است که بیش از دو سال است تحت تأثیر دوگانه تحریم-کرونا 
با چالش های اساسی رو به رو است. مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران 
آن از راه های غیر تورمی است، اما مهمتر از آن این است که بودجه را بدون 

کسری، یا با حداق کسری ببندند.
»مسعود  اظهارات  اساس  بر  همچنین  و  جمهوری  رییس  گفته های  از 
میرکاظمی«، رییس سازمان برنامه و بودجه چنین بر می آید که رویکرد دولت 

سیزدهم معطوف به بستن بودجه با حداقل کسری، حتی بدون کسری است.
پر واضح است که هرچه قدر، کسری بودجه کمتر باشد، کنترل و مهار 

نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.
از این رو سعی دولت باید بر این باشد که تراز عملیاتی بودجه را مثبت 
کند. به ساده ترین زبان »تراز عملیاتی بودجه« یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای 
هزینه های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج 
دولت ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای 
پایدار آن )مالیات، درآمدهای گمرکی و...( باشد تراز عملیاتی  یا  غیر نفتی و 

منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می شود.
هم اکنون دولت با ناترازی بودجه ۱۴۰۰ دست به گریبان است. بر اساس 
آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه ها در سال جاری کل درآمدهای دولت 
۴5۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه ها نیز دولت قرار 
است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. بنابراین تراز عملیاتی 

امسال منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است.
اگر سرو سامانی به هزینه ها و درآمدها داده نشود با توجه به تورم باالیی 
این مقدار کسری، همچنان رشد  اقتصاد را گرفته است  که هم اکنون دامن 

بیشتری خواهد شد.
دولت به خوبی از این قضیه آگاه است و ارائه الیحه بودجه بدون کسری 
به معنای داشتن برنامه برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها است. یعنی 
دولت پیش بینی کرده است که از یك طرف منابع درآمدی افزایش پیدا خواهد 

کرد و از سوی دیگر هزینه ها کاهش خواهد یافت.
هوشمندسازی نظام مالیاتی و امیدواری به پایان کسری بودجه

بیشترین هزینه هم  مالیات است و  از  نفتی دولت  بیشترین درآمد غیر 
است.  مشخص  دولت  رویکرد  مورد  دو  هر  در  کارمندان.  حقوق  به  مربوط 
حقوق  افزایش  که  است  کرده  اعالم  بارها  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
همه  به  که  نیست  هم  اینگونه  و  بود.  خواهد  درصد   ۱۰ حداقل  کارمندان 
درصد مشخصی اضافه شود. بنابراین ساماندهی نظام پرداخت حقوق یکی از 
رویکردهای اصلی کاهش هزینه ها، از یك طرف و جلوگیری از خلق پول و 

افزایش تورم از طرف دیگر است.
اما، کاهش هزینه تنها راه حل دولت برای جلوگیری از کسری بودجه نیست. 
روی درآمدهای مالیاتی، به ویژه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی 
معافیت های مالیاتی حساب خاصی باز شده است. پروژه هوشمندسازی نظام 
مالیاتی شامل چندین قانون و برنامه است که مهمترین آنها مربوط به قانون 

»پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« است.  

چندی پیش »محمدرضا پور ابراهیمی« رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
از وجود ۱۰ میلیون کارت خوان فعال در کشور خبر داد که تنها یك میلیون از 
آنها به سازمان امور مالیاتی متصل است. قرار بر این است که در قالب قانون یاد 
شده همه کسب و کارها، از جمله ۹ میلیون کارتخوان باقی مانده نیز به سازمان 
امور مالیاتی متصل شود. همچنین، قرار بر این بوده که تا پایان سال و در چند 

فاز مختلف این قانون اجرایی شود.
بعالوه، »سید احسان خاندوزی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تالش 
دولت برای رفتن به سمت مالیات بر »عایدی سرمایه« و مالیات بر »مجموع 

درآمد« سخن گفته است.
وقتی این موارد را در کنار مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و امالک گران 
قیمت، خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و طال و غیره قرار می دهیم چشم انداز 
سیاست های مالیاتی دولت که همگی در راستای افزایش منابع درآمدی پایدار، 
کاهش وابستگی بودجه به نفت و جلوگیری از کسری قرار دارد، کاماًل روشن 

می شود.
برآوردها نشان می دهد که در ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی رخ می دهد. این بدان معنا است که دولت می تواند از طریق جلوگیری 
از فرار مالیاتی بخش قابل توجهی از این کسری را جبران کند. در این صورت 
دیگر نیازی به چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه آن باال رفتن نرخ تورم 
نخواهد بود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیش نیازهای اصلی 

در تحقق اهداف اقتصادی دولت است.  
افزایش قابل توجهی  حتی اگر درآمدهای نفتی به واسطه رفع تحریم ها 
پیدا کند، روندی که برای اصالح نظام مالیاتی، اصالح ساختار بودجه و کاهش 
وابستگی به نفت شروع شده متوقف نخواهد شد، زیرا این ضرورتی است که 
باید  زود  یا  دیر  و  دارند  تأکید  آن  بر  نیز  اقتصادی  متخصصان  و  صاحبنظران 

عملی شود.
کاهش تورم؛ از نظارت بر بانك ها تا مهار نقدینگی

همه تورم ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی نیست.  مواردی مانند 
تراز تجارت خارجی و درآمدهای ارزی که اثر مستقیمی بر نرخ ارز و افزایش یا 
کاهش ارزش پول ملی دارد در رشد یا کاهش تورم اثر بسیار قابل توجهی دارد.

با این حال اگر مسئله کسری بودجه و تراز عملیاتی، رشد نقدینگی و به طور 
کلی عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم حل نشود افزایش درآمدهای دالری 
و سرکوب قیمت ارز تنها تورم را به تعویق خواهد انداخت. این تجربه در تاریخ 

اقتصادی کشور بارها رقم خورده است.  
از این رو تداوم رویکرد کنونی دولت در اصالح ساختار بودجه امری ضروری 
است. اگر کسری بودجه در کار نباشد پولی کردن آن نیز رخ نخواهد داد. یعنی 
دولت مجبور نخواهد شد که برای جبران کم و کاستی هایش پول چاپ کند که 

افزایش نقدینگی و رشد لجام گسیخته تورم  را موجب شود.
با این حال خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل 
نقدینگی و تورم است. دولت باید در زمینه اصالح و نظارت بر نظام بانکی کشور 
نیز گام هایی اساسی بردارد. بانك ها مهمترین عامل رشد نقدینگی هستند. آنها 

چندین برابر سپرده های مشتریانشان، پول خلق می کنند.
در  سیاستگذاری  پیکان  نوک  سیزدهم   دولت  که  است  خاطر  همین  به 
پیش  چندی  است.  گرفته  هدف  بانك ها  سمت  به  را  تولید  و  نقدینگی  حوزه 
»سید احسان خاندوزی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی  در برنامه سی و یکمین 
همایش بانك داری اسالمی با عنوان »بانکداری اسالمی با نگاهی به بیانیه گام 
دوم انقالبی« گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانك ها 

صورت می گیرد.
بنابراین، سوالی که پیش می آید این است که آیا این نقدینگی از طریق 
اعتباراتی که بانك ها ارائه می کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا 
وارد بخش غیر مولد می شود؟ آیا بانك ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن 

استفاده می کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟
بدین ترتیب، دولت  از یك طرف برای جبران کسری بودجه از چاپ پول 
خودداری کرده و از طرف دیگر اصالح و نظارت بر نظام بانکی را در دستور 
کار قرار داده است. به نظر می رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر 
درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می تواند نوید کنترل جریان 

نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه های اعالمی را بدهد.  
رشد اقتصادی بعد از تحقق پیش نیازها

تداوم  و  برای تحقق  نیازهای مهمی  پیش  اشاره شد  آن  به  مواردی که 
اقتصاد کالن سر و سامان پیدا نکند رشد  تا زمانی که  رشد اقتصادی است.  
اقتصادی پایدار و اثرگذار در افزایش ثروت ملی، کاهش بیکاری، کاهش فقر 

و ... رخ نخواهد داد.
نکته مثبت این است که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۹ تا کنون از حالت 

منفی خارج شده و روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرده است.
در فصل اول امسال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹5 بیش 
از ۶ درصد بود. دولت بنا را بر این گذاشته است که نه تنها این رشد در سال ۱۴۰۱ 
به ۸ درصد برسد بلکه این میزان رشد برای سال های بعد نیز تداوم داشته باشد.  
عالوه بر تالش دولت برای ساماندهی اقتصاد کالن،  کنترل بیماری کرونا 
و چشم انداز رفع تحریم ها نیز به یاری تحقق یك رشد پایدار اقتصادی قابل 

توجه خواهد آمد.
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 پویش مردمی بذرکاری 
برای احیا جنگل های زاگرس 
های  سازمان  همکاری  با 
مردم نهاد، خانواده های شهدا، بسیج، 
هالل احمر و اداره کل منابع طبیعی و 
در  چهارشنبه  امروز  ایالم  آبخیزداری 

استان آغاز شد.
در  ایالم  طبیعی  منابع  مدیرکل 
پویش  داشت:  اظهار  آیین  این  حاشیه 
احیا جنگل های  برای  بذر کاری  ملی 
زاگرس امروز همزمان با سراسر کشور 
شهر  چغاسبز(  )منطقه  بلوط  پارک  در 
افزود:  احمدی  شد.رضا  آغاز  ایالم 
بنه،  بلوط،  بذرهای کاشت شده شامل 

بادام، زالزالك هستند.
احیا  راستای  در  کرد:  اضافه  وی 
با توجه به  و تضمین آینده جنگل ها، 
لورانتوس،  آفت  گرمایش،  کم،  بارش 
دام و زراعت در استان کارهای بسیاری 
با وجود تهدیدات در جنگل های ایالم 

انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان ایالم بیان داشت: همچنین امسال 
ایران  ملی  پویش  ها  جنگل  سازمان 
سرسبز را با شعار هر ایرانی یك نهال 

و به یاد هر شهید یك هزار اصله نهال 
این مهم در دستور کار  بکاریم آغاز و 

منابع طبیعی استان قرار دارد.
این  اجرای  برای  داد:  ادامه  وی 
طرح، سه میلیون اصله نهال که توسط 
نهالستان های  در سطح  منابع طبیعی 

استان تولید شده کاشت می شود.
کل  اداره  در  فقیه  ولی  نماینده 
منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم نیز در 
این آیین با بیان اینکه شهدا برگزیدگان 
خداوند هستند، اظهار داشت: این عزیزان 
حق بزرگی بر گردن ما دارند. آنان راه 

درست را انتخاب و در این راه جان خود 
را نثار امام و انقالب نمودند.

با  هواسی  محمد  االسالم  حجت 
است،  خیر  کار  بذر  کاشت  اینکه  بیان 
افزود: این مهم جز کارهای خداپسندانه 

محسوب و قابل تقدیر است.

آغاز پویش ملی بذرکاری برای احیا جنگل های زاگرس در ایالم احداث  ۲6بند خاکی در استان سمنان

محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری  
استان سمنان  گفت: طی سه سال تعداد ۲۶ مورد بند خاکی در استان با 

هدف کنترل سیل و آبخوان داری مورد بهره برداری قرار گرفته است.
محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان گفت: طی سه سال ۲۶مورد بند خاکی در استان با هدف کنترل 

سیل و آبخوان داری مورد بهره برداری قرار گرفته است.
راستین گفت: طی این سه سال مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال از محل صندوق 

توسعه ملی برای احداث این بندها اعتبار تخیص یافته است.
او افزود: با این اعتبار طبق برنامه ریزی انجام شده بیشترین تعداد بند 
خاکی طی سال های اخیر با اجرای  5۱۴ هزارمتر مکعب عملیات خاکی 

ساخته شده است.
راستین بیان کرد: هدف از اجرای طرح های آبخوانداری و کنترل سیل، 
جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم، تغذیه 
سفره های زیرزمینی، استحصال آب های سطحی، کاهش خسارات سیل به 

تأسیسات زیر بنایی و اراضی کشاورزی و باغات است.
محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری 
استان سمنان تصریح کرد: این بند های خاکی براساس ضرورت وشناسایی 

مناطق سیل خیز در تمام شهرستان های استان احداث شده است.

هنر  و  فرهنگ  همایش های  مرکز  در  انوشه  دکتر  حضور  با 
شهرداری قدس برگزار شد؛

سمینار بزرگ »طرحی برای فردا«
سمینار بزرگ »طرحی برای فردا« با سخنرانی دکتر محمود انوشه، 
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر، مدیران شهری و جمعی از شهروندان در سالن فرهنگ و هنر شهرداری 

قدس برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، مدیریت شهری قدس در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، ظهر 
امروز سمینار »طرحی برای فردا« را با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، 
مدیران شهری و جمعی از شهروندان در سالن فرهنگ و هنر شهرداری 
برگزار کرد و در این راستا از سخنران و استاد برجسته کشور، دکتر محمود 
انوشه جهت ارائه مطالبی جامع و کاربردی در حوزه روانشناسی اجتماعی 

دعوت به عمل آورد.
دکتر انوشه در این همایش مطالبی کاربردی و راهگشا برای رسیدن 
به یك زندگی ایده آل و توأم با آرامش و موفقیت ارائه کرد و به بیان رمز 
و رازهایی ناب و دستورالعمل هایی راهبردی و جذاب، با زبانی دلنشین و 

ساده برای رسیدن به فردایی بهتر پرداخت.

اولین دوره لیگ ورزش های سنتی کشور به میزبانی 
استان اصفهان

همزمان با تشکیل سازمان لیگ، اولین دوره لیگ ورزش های سنتی 
و بازی  های بومی محلی کشور در رشته چوب کشی آقایان و بانوان یادواره 
شهید مجید قربانخانی به میزبانی هیُات ورزش روستایی و بازی های بومی 

محلی استان اصفهان، آذرماه برگزار شد.
باشگاه  نام  با  اصفهان  استان  بانوان  و  آقایان  چوب کشی  تیم های 

فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند در این لیگ حضور خواهند یافت.
مسابقات چوب کشی در گذشته توسط فدراسیون ورزش روستایی و 
بازی  های بومی محلی و همچنین در مسابقات غرب کشور برگزار می شد 
ایران برای  از بین مقام  آوران این مسابقات نفرات به عنوان نماینده  که 

حضور در مسابقات جهانی عشایری انتخاب می شدند.
مسابقات جهانی عشایر بزرگترین و مهمترین رویداد ورزشی جمهوری 
قرقیزستان است که تا کنون سه دوره میزبانی آن را به عهده داشته است 

و این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شود.
از جمهوری  ورزشکار  مسابقات جهانی عشایر، ۲۶  دوره  در سومین 
اسالمی ایران حضور داشتند که پس از کسب ۴ مدال طال، ۳ نقره 5 برنز 

در رتبه هفتم قرار گرفتند.
گفتنی است یکی از شرکت کنندگان در رشته چوب کشی زهرا زارع از 
شهرستان کاشان خوش درخشید اما مقامی در این مسابقات بدست نیاورد. 
 امسال با تالش و پیگیری های فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی، مسابقات چوب کشی قهرمانی کشور به صورت لیگ تحت 

عنوان باشگاهی برگزار خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد: 
در  خصوصی  بخش  به  دولت  مشوق های  جزئیات 

اجرای طرح مسکن ملی
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از ارایه مشوق به مالکان و 
سازندگان دارای زمین، واحدهای مسکونی نیمه تمام و تکمیل شده برای 

مشارکت در طرح جهش تولید مسکن، خبر داد.
استان  وشهرسازی  راه  رسانی  واطالع  ارتباطات  اداره  گزارش  *به 
بین  هم افزایی  ایجاد  منظور  *به  داشت:  اظهار  رستمی   فرزاد  بوشهر*، 
حقیقی  سرمایه گذاران  تمامی  از  خصوصی  و  دولتی  مختلف  بخش های 
واحدهای  دارای  شهرها،  محدوده  در  زمین  دارای  که  مالك  حقوقی  و 
مسکونی نیمه تمام، و دارای واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش، 
هستند دعوت می شود تا در اجرای طرح جهش تولید مسکن همکاری و 

مشارکت کنند.*
مشوق های  از  می توانند  سرمایه گذاران  از  دسته  این  افزود:  رستمی 
تعیین شده در این خصوص از جمله اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده 
یا تسهیالت خرید مسکن، معرفی متقاضی خریِد واحد مسکونی و تامین 
هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش فروش، بعضًا و 

در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و ... استفاده کنند.
وی بیان کرد : اراضی و پروژه های معرفی شده خود مالکین در سامانه 
طرح جهش تولید ) سامانه سمن ( معرفی و در صورت وجود متقاضی، در 
فرآیند استفاده از کلیه تسهیالت تعریف شده در طرح جهش تولید مسکن 

قرار خواهند گرفت.
برخی   : گفت  ادامه  در  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
بخش  اراضی  یکی  خصوصی  بخش  برای  شده  فراهم  مشوق های  از 
خصوصی با کاربری مسکونی یا کاربری های قابل تبدیل به مسکونی، 
اوقافی(  یا  ملکی  )به صورت  مسکونی  کاربری  با  اراضی  مالکان  دوم 
بخش خصوصی که ممکن است خود دارا یا فاقد مسکن باشند، می توانند 
اراضی تحت تملك خود را جهت استفاده در طرح جهش تولید مسکن 
جهش  طرح  در  تسهیالت  تمامی  صورت  این  در  بگذارند.  اشتراک  به 
ابالغ گردیده است،  راه و شهرسازی  از سوی وزارت  تولید مسکن که 

برقرار خواهد شد. برایشان 
رستمی خاطر نشان کرد : چنانچه مالك زمین، خود فاقد مسکن ملکی 
باشد، یکی از واحدهای احداثی پروژه متعلق به او خواهد بود و همچنین 
مالك زمین دارای فرزند باالی ۱۸ سال فاقد مسکن باشد، در صورت تمایل 
میتواند از به تعداد فرزندان باالی ۱۸ سال از واحدهای احداثی برای فرزندان 

واجد شرایط خود نیز استفاده کند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل خبر داد:
صادرات ۳۲۲ هزارتن کاالی ایرانی از پایانه مرزی 

بیله سوار
 پایانه مرزی بیله سوار.jpg مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل گفت: بیش از ۳۲۲ هزارتن کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیله 

سوار صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اردبیل(،کلیم اله وثوقی 
در بازدید از پایانه مرزی افزود: در ۸ ماه گذشته شاهد افزایش ۷۸ درصدی 

صادرات کاالی ایرانی از این پایانه هستیم.
حدود  شده  یاد  مدت  در  افزود:  اردبیل  استان  اداری  شورای  عضو 
۲۸۳ هزار تن کاال توسط ۱۲ هزارو 5۷۴ دستگاه کامیون ایرانی و حدود 
گرجی،آذری  کامیون  دستگاه   ۹۰۰ هزارو  یك  توسط  کاال  هزارتن   ۳۹
،روسی،تاجیکستان،قزاقستان ، اوکراین و قرقیزستان از مرز خارج شده است.

وثوقی محصوالت کشاورزی، انواع شیشه، نئوپان ، انواع بنزین ،میل 
گرد، سنگ ساختمانی، انواع کاشی، خرما، نمك و پروفیل را عمده کاالهای 

صادر شده ایرانی عنوان کرد.
با  صادرات  اردبیل  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اشاره به صادرات این میزان کاالی ایرانی به کشورهای آذربایجان ،روسیه 
،گرجستان و حوزه قفقاز و گفت: در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰۱ هزار تن کاال 
توسط ۱۳ هزارو ۶۸5 دستگاه از پایانه مرزی بیله سوار ترانزیت خروجی شده 

که این مهم نیز افزایش ۱۴۳ درصدی داشته است.
دبیر کمیسیون اجرائی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان اردبیل تصریح 
کرد: آب معدني،سیمان ،ام دي اف،گچ،نئوپان ، بیسکویت ،برنج ،پروفیل، 

نمك وانواع البسه عمده کاالهای ترانزیت خروجی شده هستند.
کامل  رعایت  و  ضدعفونی  گندزدایی،  عملیات  اینکه  بیان  با  وثوقی 
پایانه  محوطه  و  تجاری،مسافری  های  سالن  در  بهداشتی  های  پروتکل 
مرزی بیله سوار جهت مبارزه با ویروس کرونا درحال انجام است گفت: در 
مدت یاد شده ۱۶ هزارو 5۶۹  نفر مسافر از پایانه مرزی بیله سوار به مقصد 

نخجوان باکو تردد کرده اند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:
»کرونا  با  مقابله  برای  رجایی  شهید  بندر  تمهیدات 
سختگیرانه  دستورالعمل های  ابالغ  اومیکرون«/ 

بهداشتی به شرکت های بندری و کشتیرانی ها
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اتخاذ تدابیر و تمهیدات جدید 
برای مقابله با سویه جدید ویروس کرونا موسوم به »اومیکرون« در بنادر 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »علیرضا 
محمدی کرجی ران« ضمن بیان این مطلب که سویه جدید ویروس کرونا 
در آفریقای جنوبی با نام »اومیکرون« در بین جامعه حمل  و نقل دریایی 
از  ایجاد کرده اظهار داشت: بسیاری  و فعاالن این حوزه  نگرانی هایی را 

کشورها در حال توقف تردهای هوایی و مرزی خود به آفریقای هستند.
وی در راستای اهمیت موضوع و لزوم تدابیر مناسب از سوی جامعه 
خطرناک  و  یافته  جهش  گونه های  این  با  مقابله  برای  بندری  و  دریایی 
خاطرنشان کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، تمامی دستورالعمل های بهداشتی 
ستاد ملی کرونا برای شناور های مسافری و تجاری به شرکت های بندری 

و کشتیرانی ابالغ شده و به صورت مستمر بر اجرای آنها نظارت می شود.
 مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ضمن اشاره به قرنطینه 
پرسنل تمامی شناورهای تجاری با مبداء کشورهای با ریسك باال، درخصوص 
به  با گونه جدید ویروس کرونا موسوم  بنادر در مواجهه  چگونگی کنترل 
»اومیکرون  Omicron “تصریح کرد: هماهنگی های الزم بین این اداره 
کل با نهادهای نظارتی بهداشتی استان جهت انجام تست های کرونا، قرنطینه 

شناورها و رعایت مفاد پروتکل ها ایجاد شده است.
جنوب  بنادر  مبداء  با  شناورهایی  خصوص  در  ران  کرجی  محمدی 
آفریقا، تصریح کرد: تمامی شناورهای تجاری با مبداء کشورهای با ریسك 
باال براساس پروتکل ها در لنگرگاه قرنطینه شده و تا اطمینان از سالمت 
تمامی کارکنان و تایید مراجع قانونی مرتبط از پهلودهی شناورها در بنادر 

استان جلوگیری می شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای عملیات دریایی متناسب با 
وضعیت موجود نیز بیان داشت: اصالح فرآیند پاس شناورها، کنترل بهداشتی 
کشتی ها و خدمه شناورها و همچنین لغو مجوزهای تردد خدمه کشتی های 

خارجی در بنادر همچنان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
مراودات  که  است  استان هایی  جمله  از  هرمزگان  اینکه  بیان  با  وی 
تجاری  زیادی با کشورهای آفریقایی دارد یادآور شد: با رعایت پروتکل های 
درنظر گرفته شده از ورود تمامی بیماری های نوپدید و بازپدید به بنادر استان 

هرمزگان جلوگیری خواهد شد.

محو  تاریخ  در  کند  سستی  ملتی  اگر  سالمی:  سردار 
می شود

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن اندیشه حمله 
نظامی به ایران را نخواهد داشت گفت: اگر ملتی در جنگ سستی کند در 

تاریخ محو خواهد شد و از بین خواهد رفت.
سردار سالمی: اگر ملتی سستی کند در تاریخ محو می شود/ اندیشه 

حمله نظامی دشمنان محلی از اعراب ندارد، قوی هستیم
به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم، صبح امروز سردار حسین سالمی 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اجالسیه اختتامیه کنگره سرداران 
و سه هزار شهید استان ایالم گفت: من و همسنگران، فرماندهان و پاسداران 

بزرگترین افتخارمان این است که خادمان مردم ایران اسالمی باشیم. 
وی افزود: بزرگترین آرزوی ما فدا شدن در راه تحقق اهداف بزرگ و 

سعادت آفرین رهبر و امام و پیشوای عزیز و عظیم الشان انقالبمان است.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در محفل و مجلس الهی 
و ملکوتی شهیدان سرزمین درخشان ایالم هستیم، در چنین محفلی واجب 
است که درود و سالم و تهیت الهی را به روح درخشان و جاودانه امام راحل 
)ره( که منطق، عزت، استقالل، آزادی و طریق اقتدار و اعتبار را به ما آموخت 

و بر قامت ایران لباس جهاد پوشاند، بفرستیم.
وی ادامه داد: برای رهبر بزرگ، جانباز، شهید، شجاع و دلسوزمان که 
در طی دهه های پس از ارتحال امام شجاعانه ترین هدایت ها به نیابت از امام 
زمان سفینه نجات و کشتی سعادت این ملت را در میان امواج خروشان به 
ساحل آرامش و رستگاری و سعادت هدایت فرمودند، آرزوی سالمتی داریم.

سردار سالمی افزود: ایالم سرزمین شهیدان است، افتخار میکنم که 
امروز خداوند متعال اذن فرمود تا در میان مردم این سرزمین شرف حضور 

پیدا کنیم.
وی ادامه داد: مردم ایالم همانند ارتفاعات رفیعش بلند مرتبه هستند 
و شایسته تحسین و ستایشند؛ مردم ایالم روزگاری سرزمینشان قلب نبرد 
بوده است دفاع مقدس برای مردم این سرزمین میدان آزمایش بزرگی بود 

و ایالمی ها سربلند و باشکوه از آن بیرون آمدند. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: آنها همانند دشت ها، 
کوه هایشان و مثل طبیعتشان سربلندند؛ کوه ها و دشتشهای ایالم مفتخرند 

که بر قامت شهیدان بوسه زده اند.
وی افزود: مردم ایالم ایستادند تا سرزمینشان اشغال نشوند ؛ کار را به 
یکدیگر واگذار نکردند و برای جهاد سبقت می گرفتند در سرزمینشان میماندند 

تا پای بیگانه به سرزمینشان نرسد.
سردار سالمی ادامه داد: اگر ملتی در جنگ سستی کند در تاریخ محو 

خواهد شد و از بین خواهد رفت.
و  ملت ها  برای  بشر  حیات  طول  در  شیاطین  نسخه  افزود:  وی 
و  معنوی  حیات  بردن  بین  از  و  آنها  کردن  فقیر  کردن،  اسیر  جوامع، 
استکبار  سنت  این  و  بوده  جوامع  و  ملت ها  آسایش  و  فرهنگی  هویت 

داشت. خواهد  ادامه 
وی افزود: مردم ایالم در جنگ درخشیدند و به تاریخ ایران و عزمت 

ایران اسالمی و تمدن اسالم و به امت اسالم حیات عزتمند بخشیدند.

فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
»محمدمهدی  حکم  در  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و 
اسماعیلی« خطاب به »رضا ثقتی« آمده است:نظر به 
شایستگی، تجارب ارزشمند و روحیه انقالبی و دینی 
جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان »مدیرکل 
منصوب   ، گیالن  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خداوند  از  استعانت  با  که  است  واثق  می شوید.امید 

متعال و بهره گیری شایسته از ظرفیت فرهنگی عظیم 
اهداف  به  کامل  توجه  و  نظر  امعان  با  و  استان  آن 
و شرح وظایف وزارتخانه و آن اداره کل، به صورت 
خاص اهتمام جدی به عمل آورید:ا ز خداوند متعال 
خواستارم که با یاری همکاران خدوم آن اداره کل و 
مغتنم شمردن فرصت خدمت به مردم فرهنگ دوست 
بقیه اهلل  آن دیار، تحت توجهات و حمایت حضرت 

االعظم عجل اهلل تعالی فرجه و رهبری حکیمانه امام 
ثقتی  باشید.«رضا  موید  و  موفق  عزه  زید  خامنه ای 
کارشناسی  مقطع  دانش آموخته  رشت،   ۱۳5۷ متولد 
آزاد  دانشگاه  از  فرهنگی  مدیریت  رشته  در  ارشد 
دائم  عضو  تهران،  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی 
انجمن علمی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی ایران 

و از فعاالن فرهنگی و هنری استان گیالن است.

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

»رضا ثقتی« را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن منصوب شد

کاالی  نقل  و  حمل  اداره  رئیس 
اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای 
استان اردبیل گفت: در هشت ماه امسال 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال و بار در 

این استان جابه جا شده است. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی )اردبیل(،وحید میرمحمدی 
نقل  و  حمل  شرکت های  از  بازدید  در 
اینکه  بیان  با  آباد  پارس  شهرستان 
جابه جایی کاال در استان در هشت ماه 
پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 
افزایش داشته است، گفت: در این مدت 
همچنین حدود ۲۰5 هزار برگ بارنامه 

صادر شده است.
و  بار  بیشترین  کرد:  اظهار  وی 
کاالی جابه جا شده استان در این مدت 
اردبیل،  شهرستان های  در  ترتیب  به 
پارس آباد، نمین و بیله سوار بوده است.

انواع  کشاورزی،  محصوالت  وی 
مواد  چوب،  انواع  معدنی،  آب  سیمان، 
عمده  جمله  از  را  سوخت  و  غذایی 
کاالهای جابه جا شده در استان در این 

و  کاال  حمل  گفت:  و  کرد  ذکر  مدت 
اولویت های  از  مردم  عمومی  مایحتاج 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان است.
به  توجه  با   : د کر ن  بیا وی 
و  الزم  اقدامات  کرونا  ویروس  شیوع 
شرکت های  به  بهداشتی  پروتکل های 
ابالغ شده  و مسافر  نقل کاال  و  حمل 
در  نیز  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  و 

حال اجراست.

نقل کاالی  و  اداره حمل  رئیس 
نقل  و  حمل   و  راهداری  کل  اداره 
جاده ای استان اردبیل هم با قدردانی 
رانندگان  شبانه روزی  تالش های  از 
حمل  حوزه  فعاالن  و  سخت کوش 
و  حمل  وضعیت  کرد:  اضافه  نقل  و 
نقل کاال و بار در استان کامال عادی 

و روان است.
میرمحمدی با اشاره به فعالیت ۸۷ 
شرکت حمل و نقل کاال با بیش از ۱۲ 

در  باری  ناوگان  دستگاه   ۹۰۰ و  هزار 
استان ادامه داد: ۱۱ هزار و ۷۸۴ راننده 
پرتالش در بخش حمل و نقل کاالی 

استان فعالیت می کنند.
بخش  فعاالن  ز  ا حمایت  وی 
دیگر  از  را  و مسافر  کاال  نقل  و  حمل 
اولویت های راهداری ذکر کرد و گفت: 
با اینکه شیوع ویروس کرونا در جامعه 
از  خیلی  برای  محدویت  ایجاد  باعث 
مردم و اصناف شده بود ولی رانندگان و 
فعاالن حوزه حمل و نقل با تالش شبانه 
روزی خود مانع از کمبود مایحتاج مورد 

نیاز مردم شدند. 
کاالی  نقل  و  حمل  اداره  رئیس 
نقل  و  حمل   و  راهداری  کل  اداره 
قالب  در  افزود:  اردبیل  استان  جاده ای 
بر  ویژه  نظارت   ۱۲ ماده  کمیسیون 
عملکرد شرکت های حمل و نقل انجام 
صاحبان  و  رانندگان  مردم،  و  می شود 
کاال می توانند هرگونه شکایات خود را 
از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به 

این اداره کل اطالع دهند.

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری استان خبر داد:

جابه جایی ۲ میلیون و ۸00 هزار تن کاال در استان اردبیل 

در  سلیمانی  غالمرضا  سردار     
 ۶۳ نیت  به  داشت:  اظهار  آیین  این 
حاج  شهید  سپبهد  سردار  سن  سال 
قاسم سلیمانی، ۶۳ زندانی استان ایالم 
توسط بسیج مستضعفین از زندان آزاد 

خواهند شد.
مدیرکل زندان های استان ایالم 
نیز در این آیین گفت: با همکاری بسیج 
حقوق دانان سپاه امیرالمومنین)ع( استان 
از  حمایت  انجمن  و  دیه  ستاد  ایالم، 
زندانیان، در مراسمی ویژه کنگره ملی 
 ۳۱ تعداد  ایالم  استان  شهید   ۳۰۰۰

زندانی نیازمند استان از زندان آزاد شدند.
تعداد  افزود:این  احسانی  مجید 
)۳۱ زندانی( با مبلغ بدهی بیش از چهار 
میلیارد تومان، از زندان آزاد شدند که از 
این مبلغ بیش از ۳ میلیارد تومان گذشت 
شکات و پذیرش اعسار زندانیان بود و 
بسیج حقوق  با همکاری  بدهی  مابقی 
از  حمایت  انجمن  و  دیه  ستاد  دانان، 

زندانیان پرداخت گردید.
تا   ۹۹ سال  از  داشت:  بیان  وی 
و  عمد  غیر  جرائم  زندانی   ۲۱۰ کنون 
۱۲۲ زندانی نیازمند از زندان های استان 

ایالم آزاد شدند.
مدیرکل زندان های استان ایالم 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  مکتب  گفت: 
الگو  با  زندانیان  و  شده   تبیین  زندان 
می  بازپروری  واالمقام،  شهید  آن  از 
جامعه  به  را  سالمی  بازگشت  و  شوند 

خواهند داشت.
رییس  سلیمانی،  غالمرضا  سردار 
در  کشور  مستضعفین  بسیج  سازمان 
ادامه سوله کارگاهی زندان مرکزی ایالم 
که توسط سپاه امیرالمومنین)ع( استان 
احداث و تکمیل شده بود را افتتاح و به 

بهره برداری رساند.
به گفته ای احسانی، این سوله به 
زندانیان و کسب  اشتغال  ایجاد  منظور 
درآمد برای زندانیان و خانواده های آنان 

ساخته شده است.
الزم به ذکر است؛ مراسم آزادی 
سرداران  از  تعدادی  حضور  با  زندانیان 
کل  ییس  ر  ، ه سپا نده  ما فر  ، ه سپا
دادگستری، بازرس کل استان، دادستان 
مرکز استان، رییس بسیج حقوق دانان، 
نماینده آستان حرم قدس رضوی و دیگر 

مسئولین استانی برگزار شد.

با حضور رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور؛

 ۳1 زندانی نیازمند ایالم از زندان آزاد شدند

به منظور آمادگی برای بارش های 
ستاد  موتوری  ناوگان  رژه  زمستانی، 
حضور  با  قدس  شهرداری  برف روبی 
پرست  سر ی،  ر ا ند ما فر پرست  سر
شورای  اعضای  و  رئیس  شهرداری، 
اسالمی، معاون خدمات شهری و رئیس 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

قدس برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، صبح امروز رژه ناوگان موتوری 
با  قدس  شهرداری  برف روبی  ستاد 
حضور سرپرست فرمانداری، سرپرست 
شورای  اعضای  و  رئیس  شهرداری، 
شهری  ت  ما خد ون  معا سالمی،  ا
ند  پسما مدیریت  زمان  سا رئیس  و 
ی  ا شهد ه  شگا ز ر و ر  د ری  ا د شهر

برگزار شد. شهرقدس 
در این مراسم  که به منظور آمادگی 
برای مدیریت بارندگی ها و پیشگیری از 

بروز آبگرفتگی های احتمالی برگزار شد، 
لجستیکی  ماشین آالت  و  تجهیزات 
بهینه  خدمات رسانی  برای  نیاز  مورد 
به  بارش برف  به شهروندان در مواقع 

نمایش گذاشته شد.

برگزاری  حین  در  است  گفتنی 
ضمن  ضر  حا ن  ال مسئو  ، سم ا مر
نیروهای  به  خداقوت  عرض  و  گفتگو 
خدمات شهری شهرداری، مشکالت و 

دغدغه های آنها را شنیدند.

در پایان، تجهیزات و ماشین آالت 
مانور  با  قدس  شهرداری  برف روبی 
جهت  را  خود  آمادگی  شهر  سطح  در 
به  برفی  روزهای  در  معابر  پاکسازی 

نمایش گذاشتند.

صبح امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد؛

رژه ناوگان موتوری ستاد برف روبی شهرداری قدس

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت ،نمایشگاه اسناد نهضت جنگل 
به مناسبت پاسداشت یکصدمین سالگرد شهادت میرزا 
دو  منطقه  شهرداری  همت  به  جنگلی  خان  کوچك 
رشت با حضور اعضای شورای اسالمی شهر رشت و 
مدیران شهری در مجاورت آرامگاه دکتر حشمت برگزار 
شد.محمد حسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسالمی 

شهر رشت در این مراسم با گرامیداشت ۱۱ آذر، سالروز 
شهادت روحانی مبارز میرزا کوچك خان جنگلی، اظهار 
کرد: میرزا فردی شاخص در شکل گیری نهضت جنگل 
شخصیتی  را  میرزا  کارگرنیا  واثق  حسین  بود.محمد 
تاثیرگذار و حماسی توصیف کرد و افزود: میرزا کوچك 
اولین ایجادکننده حکومت اسالمی در ناحیه ای از گیالن 
بود.رئیس شورای اسالمی شهر رشت خاطر نشان کرد: 

رشت و استان گیالن به واسطه حضور مفاخری همچون 
میرزا به شهر اولین ها مشهور است و باید حق میرزا و 
نهضت جنگل را به خوبی ادا کنیم.نادر حسینی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
رشت نیز در این مراسم با قدردانی از بانیان برگزاری 
نمایشگاه اسناد نهضت جنگل، عنوان کرد: باید در راستای 

ترویج فرهنگ میرزا و نهضت جنگل تالش کنیم.

افتتاح نمایشگاه اسناد نهضت جنگل
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فصل ۱۳: مدیریت منابع مالی
۱۳.۱ توابع پول

هدف یادگیری
۱. شناسایی توابع پول و توصیف سه اقدامات دولت از عرضه پول.

پول  است،  این  ما  اولین سوال  بنابراین  است.  پول  مورد  در  مالی  امور 
چیست؟ اگر اتفاق می افتد یکی از شما را، یك نگاهی به یك الیحه 
5 دالر می اندازد. آنچه را که می بینید، یك قطعه کاغذ با یك عکس 
از ابراهیم لینکلن در یك طرف و Memorial لینکلن از سوی دیگر 
است. اگرچه این قطعه کاغذ - در واقع پول خودش - هیچ ارزش ذاتی 
ندارد، قطعا در تقاضا است. چرا؟ از آنجا که پول سه عمل اساسی دارد. 

پول زیر است:
۱. رسانه ای از مبادله
۲. اندازه گیری ارزش

۳. فروشگاه ارزش

شکل ۱۳,۱

پول خود را هیچ ارزش ذاتی ندارد.
.۲.۰ SA-BY CC - ۲۰۱۲ - پول )K( ۴۰۱

برای به دست آوردن ایده بهتر از نقش پول در یك اقتصاد مدرن، بیایید 
تصور کنیم یك سیستم که در آن هیچ پولی وجود ندارد. در این سیستم، 
کاالها و خدمات به طور مستقیم مبادله می شوند. در حال حاضر، اگر شما 
تحت چنین سیستمی زندگی می کنید و تجارت می کنید، برای هر مبادله 
تبادلی که شما می خواهید، باید چیزی را که یکی از معامله گران می 
خواهید، داشته باشید. به عنوان مثال، می گویند شما یك کشاورز هستید 
که برای کمك به پاکسازی زمینه های خود نیاز به کمك دارد. از آنجا 
که شما مواد غذایی زیادی دارید، می توانید با کارگرانی که زمان را برای 
تمیز کردن زمینه ها، اما غذا به اندازه کافی غذا ندهید، به معامله متضرر 
بپردازید. او میدان های خود را برای سه وعده غذایی روزانه پاک می کند.

این سیستم تا زمانی که دو نفر دارایی های قابل تعویض را داشته باشند، 
کار خواهند کرد اما الزم نیست که بگوییم این می تواند ناکارآمد باشد. 
اگر وظایف پول را شناسایی کنیم، خواهیم دید که چگونه مبادله برای همه 

طرفها در مجموع مجموعه معامالت فرعی ما بهبود می یابد.
وسیله مبادله

پول به عنوان وسیله ای برای مبادله به کار می رود زیرا مردم آن را در 
ازای کاال و خدمات قبول می کنند. از آنجا که مردم می توانند از پول 
برای خرید کاالها و خدماتی که میخواهند استفاده کنند، هر کس مایل 
است چیزی را برای پول به فروش برساند. کارگر برای تمیز کردن زمینه 
های خود پول می برد زیرا می تواند از آن برای خرید مواد غذایی استفاده 
کند. شما به عنوان پرداختی برای غذای خود پول می گیرید زیرا می توانید 
از آن نه تنها به او پول بپردازید بلکه همچنین برای خرید چیز دیگری که 

شما نیاز دارید )شاید دانه ها برای کاشت محصوالت(.

ویژگی  چند  دارای  باید  شود،  می  استفاده  راه  این  در  که  پولی  برای 
مهم باشد:

۳. باید با دوام باشد این باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند مقاومت 
در برابر پاره شدن داشته باشد و چاپ در صورت تمیز کردن در ماشین 

لباسشویی نمی تواند شستشو دهد.
۴. تقلبی باید دشوار باشد؛ اگر مردم بتوانند خودشان را ارزش گذاری کنند 

ارزش زیادی نخواهند داشت.
اندازه گیری ارزش

پول مبادالت ساده را آسان می کند، زیرا به عنوان یك مقدار ارزش عمل 
می کند. ما قیمت یك محصول یا خدمات را در واحد پولی اعالم می 
کنیم تا همکاران بالقوه اطالع دقیقا بدانند که چه مقدار ارزش ما برای 
آن ارزش می خواهیم. این عمل بسیار بهتر از تبادالت است؛ زیرا بسیار 
دقیق تر از یك قرارداد ویژه است که یك کار روزانه در این زمینه به سه 

وعده غذایی معادل است.
فروشگاه ارزش

پول به عنوان یك فروشگاه ارزش عمل می کند. از آنجا که مردم اعتماد 
دارند که پول در طول زمان ارزش خود را حفظ می کند، آنها مایل هستند 
آن را برای مبادالت آینده ذخیره کنند. تحت یك قرارداد تبعیض آمیز، 
کارگر در طول کار خود سه روز غذا به دست آورد. اما اگر در یك روز 
خاص غذا بخورید؟ آیا او می تواند آن روز غذا بخورد؟ شاید، اما اگر او 
پول پرداخت شود، می تواند تصمیم بگیرد که آیا هر روز برای خوردن غذا 
صرف کند یا بخشی از آن را برای آینده ذخیره کند. اگر او می خواست 
دو یا سه روز بعد از غذا »بدون پرداخت« خود بخورد، کشاورز ممکن 

است قادر به پرداخت آن نباشد؛ بر خالف پول، غذا می تواند بد باشد.
تامین پول

حاال ما می دانیم که پول چه چیزی است، بگذارید سوال دیگری بپرسیم: 
چقدر پول وجود دارد؟ چگونه می توان در مورد »شمارش« تمام پولی که 
توسط افراد، شرکت ها و سازمان های دولتی در این کشور برگزار می شود، 
انجام شود؟ شما می توانید با شمارش پولی که برای هر روز به صورت 
روزانه پرداخت می شود، شروع شود. این دسته شامل پول نقد )صورتحساب 
کاغذی و سکه( و وجوه سپرده تقاضا و حسابهای حسابرسی است که 
در صورت نیاز به پرداخت مبلغی به پرداخت کنندگان پرداخت می شود.

سپس، ممکن است پولی را که برای استفاده در آینده ذخیره می شود، 
حساب کنید. این دسته شامل حساب های بهره مند، سپرده های زمانی 
)مانند گواهی سپرده، که پس از یك مدت مشخص از زمان پرداخت بهره 
می پردازند( و بازار سرمایه متقابل پولی که به سرمایه گذاران اختصاص 
می دهد که به منظور سرمایه گذاری کوتاه مدت وام های تجاری و دولت.

۱. آن باید تقسیم شود - به راحتی به مقادیر قابل استفاده یا تقسیم می 
شود. به عنوان مثال، مبلغ 5 دالری، برابر با 5 دالر ۱ دالر است. اگر 
چیزی به ارزش ۳ دالر باشد، مجبور نیستید یك الیحه 5 دالری را خراب 

کنید؛ شما می توانید با سه دالر ۱ دالر پرداخت کنید.
۲. باید حمل و نقل آسان باشد؛ نمی تواند بیش از حد سنگین و بزرگ باشد

۲-M ۱ و-M
این پول یك کار دشواری است )در حقیقت، غیرممکن  شمارش تمام 
است(. خوشبختانه، یك راه ساده تر وجود دارد - یعنی با بررسی دو اقدام 

.۲-M ۱ و-M :که دولت برای ارزیابی پول عرضه می کند
• باریك ترین اندازه، M-۱ شامل فرم های مایع ترین پول است - فرم 
ها، مانند پول نقد و صندوق های حسابرسی که بالفاصله صرف می شوند.

• M-۲ شامل موارد زیر است: موارد M-۱ و اقساط تقریبا نقدی که 
برای حساب های کوتاه مدت، سپرده های زمانی کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ دالر 

و صندوق های سرمایه گذاری در بازار پول سرمایه گذاری می کنند.
پس خط پایین چیست؟ چقدر پول وجود دارد؟ برای پیدا کردن پاسخ، 
بروید. فدرال رزرو  ایاالت متحده  توانید به وب سایت فدرال رزرو  می 
گزارش می دهد که در سپتامبر M ،۲۰۱۱-۱ حدود ۲,۱ تریلیون دالر 
رزرو، ۲۰۱۱(. شکل ۱۳,۲  )فدرال  بود  تریلیون دالر   ۹,۶ ۲-M و  بود 
دو  افزایش  دهنده  نشان   »۲۰۱۰-۱۹۸۰ متحده،  ایاالت  پول  »عرضه 

اقدامات عرضه پول از سال ۱۹۸۰ است.

شکل ۲,۳۱ عرضه پول ایاالت متحده، ۰۱۰۲-۰۸۹۱

اگر فکر میکنید این عدد خیلی زیاد است، شما تنها نیستید. یکی از راه 
های به دست آوردن آنها در چشم انداز، کشف کردن این است که چه 
مقدار پولی را که می خواهید دریافت کنید، اگر تمام پول در ایاالت متحده 
به طور مساوی توزیع شود. طبق آمار جمع آوری اطالعات جمعیت ایاالت 
متحده )اداره آمار ایاالت متحده آمریکا، ۲۰۱۱(، بیش از سه صد میلیون 
نفر در ایاالت متحده وجود دارد. سهم شما از M-۱ حدود ۶،۷۰۰ دالر 

خواهد بود و سهم شما از M-۲ حدود ۳۱،۰۰۰ دالر خواهد بود.
دقیقا چه چیزی پول پالستیکی است؟

از پول هستند؟ اگر نه، چرا ما آنها  آیا کارت های اعتباری یك شکل 
را پول پالستیکی می نامیم؟ در واقع، زمانی که چیزی را با یك کارت 
اعتباری خریداری می کنید، پول را صرف نمی کنید. اصل کارت اعتباری 
بعد از خرید-در حال حاضر پرداخت می شود. به عبارت دیگر، زمانی که از 
پالستیك استفاده میکنید، وام را دریافت میکنید که قصد دارید تا زمانی که 
قبض خود را دریافت میکنید، پرداخت کنید. و وام خود پول نیست چرا که 
نه؟ اساسا چون شرکت کارت اعتباری نمی تواند از این دارایی برای خرید 
هر چیزی استفاده کند. وام فقط وعده بازپرداخت است. دارایی تا زمانی که 
صورتحساب پرداخت نمی شود )با بهره( تبدیل به پول نمی شود. به همین 
دلیل کارت های اعتباری در محاسبه M-۱ و M-۲ گنجانده نشده است.

گیرنده های کلیدی
• پول سه تابع اساسی دارد:

۱. متوسط   مبادله: زیرا شما می توانید از آن برای خرید کاالها و خدماتی 
که می خواهید استفاده کنید، هر کس مایل به تجارت برای پول است.

۲. اندازه ارزش: فرایند تبادل ساده را ساده می کند، زیرا این وسیله نشان 
می دهد چقدر چیزی هزینه دارد.

۳. فروشگاه ارزش: مردم مایل به نگه داشتن بر روی آن است، زیرا آنها 
مطمئن هستند که در طول زمان ارزش خود را حفظ خواهد کرد.

 ۱-M :دولت برای تفتیش عرضه پول از دو روش استفاده می کند •
از قبیل پول نقد و بودجه حسابرسی  شامل فرم های مخرب بیشتری 
می باشد. M-۲ شامل همه چیز در موارد M-۱ و همچنین اقالم تقریبا 
نقدی می باشد، مانند حساب های پس انداز و سپرده های زمانی کمتر 

از ۱۰۰،۰۰۰ دالر.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

به جای سکه هایی که در جیب شما جینگل می شوند، چطور می خواهید 
یك کیسه شفاف از کوره ها داشته باشید؟ این پوسته های صاف و شفاف، 
که در اقیانوس هند فراوان هستند، برای ارز بیش از چهار هزار سال استفاده 
شده اند. در یك نقطه، آنها بیشترین استفاده را از پول در جهان داشتند. در 
گوگل جستجوی »cowrie shell« را یاد بگیرید و به همان اندازه 
که می توانید در مورد آنها یاد بگیرید. سپس به سواالت زیر پاسخ دهید:

کار  به  مبادله  برای  ای  وسیله  عنوان  به  باستان  دوران  در  چگونه   .۱
می رفتند؟

۲. چه ویژگی هایی آنها را به ارزهای امروز شبیه بود؟
۳. امروز به عنوان وسیله ای برای تبادل چقدر موثر هستند؟

منابع
//:http ،فدرال رزرو، »مقررات پولی سهام«، انتشار آمار آماری فدرال رزرو

 /current/h۶/releases/gov.federalreserve.www
)دسترسی به ۶ نوامبر ۲۰۱۱(.

آمار  ایاالت متحده، »S.U. جمعیت جمعیت جهان »، دفتر  آمار  دفتر 
/www/main/gov.census.www//:http متحده،  ایاالت 

html.popclock )به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۱ دسترسی پیدا کرد(.

۱۳.۲ موسسات مالی

اهداف یادگیری
۱. بین انواع مختلف موسسات مالی تفاوت دارد.

۲. خدماتی را که موسسات مالی ارائه می دهند و نقش خود را در گسترش 
عرضه پول توضیح می دهند، مورد بحث قرار دهند.

برای انجام معامالت مالی، پول باید دستها را عوض کند. چگونه چنین 
مباداتی رخ می دهد؟ در هر نقطه ای از زمان، بعضی از افراد، شرکت ها 
و سازمان های دولتی پول بیشتری از آنچه که برای فعالیت های فعلی 
نیاز دارند بیشتر است. برخی از آنها کمتر از آنها نیاز دارند. به این ترتیب، 
ما نیاز به یك مکانیسم برای جمع کردن صرفه جویی )کسانی که با پول 
مازاد که مایل به قرض دادن( با وام گیرندگان )کسانی که دارای کسری 
بودجه می خواهند قرض گرفتن پول(. ما فقط می توانیم وام گیرندگان 
را واریز کنیم و وام بگیریم، اما سیستم ناکارآمد و خطرناک خواهد بود. 
حتی اگر شما چند دالر اضافی داشته باشید، آیا شما به یك غریبه کل 
پول قرض بدهید؟ اگر به پول نیاز دارید، آیا می خواهید در اطراف شهر 

به دنبال کسی باشید که بتواند کمی آرام شود؟

موسسات سپرده گذاری و غیر سپرده
حاال شما می دانید که چرا ما موسسات مالی داریم: آنها به عنوان واسطه 
بین سپرده گذاران و وام گیرندگان عمل می کنند و جریان وجوه بین آنها 
را هدایت می کنند. با وجوه سپرده شده توسط سپرده گذاران در چك، 
پس انداز و حساب های بازار پول، آنها را وام به وام گیرندگان فردی و 
تجاری است. در بخش بعدی، ما درباره انواع رایج ترین نهاد های سپرده 
بانك های تجاری،  از جمله  )بانك هایی که قبول می شوند(،  گذاری 
بانك های پس انداز و اتحادیه های اعتباری بحث می کنند. ما همچنین 
در مورد چند نهادهای غیر انسانی )که خدمات مالی را ارائه می دهند، اما 
سپرده ها را قبول نمی کنند(، از جمله شرکت های مالی، شرکت های 
بیمه، شرکت های کارگزاری و صندوق های بازنشستگی بحث می کنیم.

بانک های تجاری
بانك های تجاری رایج ترین موسسات مالی در ایاالت متحده هستند و 
مجموع دارایی های مالی آنها حدود ۱۳,5 تریلیون دالر است )۸5 درصد 
از کل دارایی های موسسات بانکی( )موسسه اطالعات بیمه، ۲۰۱۱(. آنها 
سود را نه تنها از طریق پرداخت وام گیرندگان نرخ بهره باالتر از پرداخت 

آن به صاحبان، بلکه همچنین با ارائه خدماتی نظیر پردازش چك، مدیریت 
اعتماد و بازنشستگی حساب و بانکداری الکترونیك، سود می برند. بانك 
های تجاری ۷،۰۰۰ کشور از اندازه بسیار بزرگ )بانك مرکزی آمریکا، 
جی پی پال مورگان چیس( تا بسیار کوچك )بانك های محلی محلی( 
هستند. با توجه به ادغام و مشکالت مالی، تعداد بانك ها در سال های 
اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما، به همین ترتیب، بانك 
های باقی مانده اند کامال بزرگ شده اند. اگر در طی ده سال گذشته با 

یك بانك بوده اید، احتماال تغییر نام حداقل یك بار یا دو بار دیده اید.

بانک های پس انداز
بانك های پس انداز )همچنین موسسات رفاهی و انجمن های پس انداز و وام 
و یا Ls & S نامیده می شوند( در ابتدا برای تشویق صرفه جویی شخصی 
و ایجاد وام های مسکن به خریداران محلی محلی تنظیم شده اند. امروزه، 
با این حال، آنها طیف وسیعی از سرویس هایی را ارائه می دهند که مشابه 
بانك های تجاری است. اگر چه به عنوان بانك های تجاری غالب نیستند، 
آنها جزء مهم صنعت هستند و دارایی های مالی بالغ بر ۱,5 تریلیون دالر 
)۱۰ درصد کل دارایی های موسسات بانکی( )موسسه اطالعات بیمه، ۲۰۱۰( 
دارند. بزرگترین Bancorp Sovereign ،L & S، نزدیك به ۷5۰ 
شعبه در ۹ کشور شمال شرقی است. بانك های پس انداز می توانند متعلق 

به سپرده گذاران )مالکیت مشترک( یا سهامداران )مالکیت سهام( باشند.

اتحادیه های اعتباری
برای بانك در یك اتحادیه اعتباری، باید به یك گروه خاص از جمله 
کارولینای  ایالت  کارکنان  متحده،  متحده  هواپیمایی  شرکت  کارکنان 
نیروی  سابق  و  جاری  اعضای  یا  کالیفرنیا  پاسادنا،  در  معلمان  شمالی، 
دریایی ایاالت متحده پیوند داشته باشید. اتحادیه های اعتباری متعلق به 
اعضای آنها هستند که سهم سود خود را دریافت می کنند. آنها تقریبا هر 
چیزی را که یك بانك تجاری یا پس انداز و وام می دهد، شامل حساب 
های پس انداز، چك کردن حساب ها، خانه های وام خودرو، کارت های 
اعتباری و حتی برخی از وام های تجاری )انجمن پنسیلوانیا بانکداران 
جامعه، ۲۰۱۱( تقریبا هر چیزی را ارائه می دهد. در مجموع، آنها دارایی 
دارایی های  درصد کل   5 )حدود  میلیارد دالر  بر ۸۱۲  بالغ  مالی  های 

موسسات مالی( دارند.
شکل ۱۳,۳ »جایی که پول ما استقرار می شود« توزیع دارایی ها را در 

بین موسسات سپرده گذاری کشور خالصه می کند.

شکل ۳,۳۱ جایی که پول ما تخلیه می شود

شرکت های مالی
شرکت های سرمایه گذاری نهاد های غیرقانونی هستند زیرا آنها سپرده 
ها را از افراد قبول نمی کنند یا خدمات بانکی سنتی مانند چك کردن 
حساب ها را نمی پذیرند. با این وجود، آنها به افراد و شرکت های تجاری، 
با استفاده از وجوه خرید شده توسط فروش اوراق بهادار یا قرض گرفتن از 
بانك های تجاری، وام می دهند. آنها دارایی های حدود ۱,۹ تریلیون دالر 
دارند )موسسه اطالعات بیمه، ۲۰۱۰(. افرادی که به شرکت های سرمایه 
 Corporation Capital Electric General گذاری مانند
قرض می دهند، شرکت های مالی تجاری هستند و کسانی که وام دادن 
به افراد یا صدور کارت های اعتباری مانند Citgroup هستند، شرکت 
های مالی مصرف کننده هستند. برخی از قبیل شرکت پذیرش شرکت 
ژنرال موتورز وام را به مصرف کنندگان )خریداران خودرو( و کسب و کار 

)فروشندگان GM( می دهند.

شرکت های بیمه
شرکت های بیمه در برابر زیان های ناشی از بیماری، ناتوانی، مرگ و 
صدمه مالکیت محافظت می کنند. برای پرداخت مطالبات پرداختی، آنها 
از بیمه گذاران، که در سهام، اوراق قرضه، و سایر دارایی ها سرمایه گذاری 
می کنند، جمع آوری می کنند. آنها همچنین از بخشی از وجوه خود برای 

وام دادن به افراد، شرکت ها و سازمان های دولتی استفاده می کنند.

شرکت های کارگزاری
 Price  Rowe  .T و  پسران  و  ادواردز   .G.A مانند  هایی  شرکت 
مشتریان  برای  را  ها  گذاری  سرمایه  سایر  و  قرضه  اوراق  و  سهام  که 
خریداری و فروش می کنند، شرکت های کارگزاری هستند )همچنین 
نمایندگی های سرمایه گذاری اوراق بهادار(. یك صندوق متقابل پول از 
یك مجموعه سرمایه گذاران را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار 
سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاران بخشی از صاحبان صندوق می 
شوند. صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری متنوع کاهش می 
یابد؛ چرا که دارایی ها در ده ها شرکت در صنایع مختلف سرمایه گذاری 
می شوند، عملکرد ضعیف برخی از بنگاه ها معموال توسط عملکرد خوب 
توسط دیگران جبران می شود. صندوق های متقابل می توانند صندوق 
های سهام، اوراق قرضه و صندوق های پول نقد باشند که در اوراق بهادار 
با وجوه بسیار مایع سرمایه گذاری می کنند. )به تعریف نقدینگی ما در 
فصل ۱۲ »نقش حسابداری در کسب و کار« به عنوان سرعت که دارایی 

می تواند به پول نقد تبدیل شود، به یاد می آورد.(
در نهایت، صندوق های بازنشستگی، که کارمندانی که مشارکت های 
کارکنان و کارفرمایان را انجام می دهند و اعضای درآمد بازنشستگی را 

مدیریت می کنند، همچنین موسسات بدون سپرده هستند.

خدمات مالی
شما می توانید تنوع خدمات ارائه شده توسط بانك های تجاری، بانك 
های پس انداز و اتحادیه های اعتباری را با بازدید از وب سایت های خود 
را درک کنید. به عنوان مثال، Fargo Wells خدمات را به چهار دسته 
مشتریان - افراد، شرکت های کوچك، مشتریان شرکت ها و موسسات 
و مشتریان ثروتمند به دنبال »مدیریت ثروت« ارتقا می دهد. عالوه بر 
حساب های حسابداری و پس انداز سنتی، بانك ماشین حساب خودکار 
)ATM( خدمات، کارت های اعتباری و کارت های اعتباری. این پول 
را برای خانه ها، اتومبیل ها، کالج ها و دیگر نیازهای شخصی و تجاری 
تان می دهد. این مشاوره مالی را ارائه می دهد و اوراق بهادار و سایر 
محصوالت مالی را به فروش می رساند، از جمله حساب بازنشستگی فردی 
)IRA(، که توسط آن سرمایه گذاران می توانند تا زمانی که بازنشسته می 
شوند، مالیات را نجات دهند. ولز فارگو حتی زندگی، خودکار، معلولیت و 
بیمه خانه داران را ارائه می دهد. همچنین بانکداری الکترونیکی را برای 
مشتریانی که مایل به بررسی تعادل، انتقال وجوه و پرداخت صورتحساب 

.)۲۰۱۱ ،Fargo Wells( .آنالین هستند فراهم می کند

مقررات بانک
را در  انداز زندگی خود  اگر پس  توانید واکنش نشان دهید  چگونه می 

یك بانك قرار دهید و پس از آن برای برداشت آن، متوجه شدید که این 
این دقیقا  بانك شکست خورده است - پول شما دیگر وجود نداشت؟ 
همان چیزی است که بسیاری از مردم در طول رکود بزرگ رخ دادند. در 
واکنش به بحران، دولت فدرال در سال ۱۹۳۳ شرکت بیمه خدمات بیمه 
ترخیص کاال از گمرک )FDIC( را تاسیس کرد تا اعتماد به سیستم 
بانکی را بازگرداند. FDIC سپرده ها را در بانك های تجاری و بانك 
های پس انداز تا ۲5۰،۰۰۰ دالر نگه می دارد. بنابراین امروز اگر بانك 
شما شکست خورده باشد، دولت شما پول خود را )تا ۲5۰،۰۰۰ دالر( به 

شما می دهد. پول از حساب بانکی اعطا می شود.
برای کاهش احتمال شکست، سازمان های مختلف دولتی آزمون های 
دوره ای را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که نهادها مطابق با 
مقررات هستند. بانك های تجاری توسط صندوق FDIC، بانك های 
پس انداز توسط اداره نظارت بر تفتیش و اتحادیه های اعتباری توسط 
اداره ملی اعتبار مالی تنظیم می شوند. همانطور که بعدا در فصل می 

بینیم، سیستم فدرال رزرو نیز تأثیر قوی بر صنعت بانکی دارد.

بحران در صنعت مالی )و اقتصاد(
در ادامه مطلب یك داستان جالب، اما ترسناک در مورد بحران مالی فعلی 
در صنعت بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد است. در سال های بین سال های 
۲۰۰۱ تا ۲۰۰5، وام دهندگان میلیاردها دالر درام های وام مسکن با نرخ 
قابل اعتبار )ARM( به خریداران آمریکایی ساخته شده است. وام های 
غرامت برای خریداران خانه که برای یك یا چند ریسك فاکتور - سطح 
درآمد، وضعیت اشتغال، سابقه اعتباری، توانایی پرداخت تنها یك تخفیف 
بسیار پایین، واجد شرایط دریافت نمی شوند. در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، 
قیمت مسکن شروع به کاهش کرد. بسیاری از صاحب خانه هایی که 
وام های زیر را دریافت می کنند، از جمله کسانی که ARM ها با نرخ 
های باال افزایش یافته اند، قادر نبودند برای پرداخت های خود )برای 
کاهش نرخ بهره خود( و یا در برابر خانه هایشان قرض بگیرند. بسیاری 
از این صاحب خانه ها در پرداخت های وام مسکن پشت سر گذاشتند 
و اموال منوط به اموال شخصی تنها در سال ۲۰۰۷ به ۱,۳ میلیون نفر 
رسید )الهارت، ۲۰۱۱(. تا آوریل ۲۰۰۸، ۱ در هر 5۱۹ خانوار آمریکایی 
اخطاری معلق شده است )Inc RealtyTrac.، ۲۰۱۱(. تا ماه اوت، 
۹,۲ درصد از ۱۲ تریلیون دالر در وام های اعتباری در ایاالت متحده 
 Bankers of Association( غیرقانونی بود یا در صوري کردن

.)۲۰۱۱ ،Duhigg ۲۰۰۸؛ ،Mortgage of
پیامدها؟ بانك ها و موسسات دیگر که موجب وام های رهنی شده اند 
اولین بخش از صنعت مالی بود که مورد ضربه قرار گرفت. به علت وام 
ماهه  سه  از  آمریکا  دالر   ۸،5۰۰ از  بیش  سود  مسکن،  وام  پیشنهادی 
چهارم سال ۲۰۰۶ به ۳5 میلیارد دالر کاهش یافت و به ۶5۰ میلیون 
دالر در سه ماهه مشابه سال ۲۰۰۷ کاهش یافت )۸۹ درصد کاهش(. 
درآمد بانك در سال ۲۰۰۷ ۳۱ درصد کاهش یافت و ۴۶ درصد در سه 
ماهه اول سال ۲۰۰۸ کاهش یافت )شرکت بیمه صندوق بیمه سپرده، 

.)۲۰۰۸ ،FDIC ۲۰۰۸؛
انجمن  دولت،  توسط  مالی  حمایت  دولتی  سازمان  دو  توسط  زودی  به 
ملی وام مسکن فدرال )Mae Fannie( و شرکت وام مسکن فدرال 
)فردی مك( احساس می شود. هر دو این موسسات مجاز هستند وام و 
تضمین وام را به بانك ها، شرکت های وام مسکن و سایر وام دهندگان 
وام می دهند؛ تابع آنها این است که مطمئن شوید که این وام دهندگان 
پول کافی برای قرض دادن به خریداران خانه آینده دارند. بین آنها، فانی 
م و فردی مك تقریبا نیمی از ۱۲ تریلیون دالر از وام های بلند مدت 
را پشت سر گذاشت و هنگامی که بحران وام مسکن شد، قیمت  وام 
سهام دو شرکت به طور پیوسته کاهش یافت. در سپتامبر ۲۰۰۸، دولت 
از  آمریکا تحت کنترل ترس های خود قرار گرفت که هر دو سازمان 

سرمایه خارج می شدند.
فردی مك همچنین یك تابع دیگر داشت: افزایش عرضه پول در کشور 
برای وام های رهنی و خرید خانه های جدید، فردی مك خرید وام های 
بانکی را از این بانك ها، این وام های مسکونی خریداری کرد و بسته 
های مالی را به سرمایه گذاران )به عنوان اوراق بهادار تحت پوشش وام( 
فروخت. سرمایه گذاران درآمدي را به دست آوردند، زیرا آنها پول نقد را 
از پرداخت وام های ماهانه دریافت کردند. بانك هایی که در ابتدا وام 
های خود را فروختند به فردی مك از پول نقدی که از فروش به دست 
آورده بود، برای وام های دیگر استفاده می کردند. به این ترتیب سرمایه 
گذاران درآمد خود را به دست آوردند، بانك ها پول نقد جدیدی را برای 
وام بیشتر به دست آوردند و افراد توانستند وام مسکن را برای خرید خانه 
هایی که می خواستند، دریافت کنند. این به نظر می رسید مانند یك 
معامله خوب برای همه، بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری 
شروع به انجام همان کار: آنها وام های شخصی subprime از وام 
دهنده های اصلی )مانند بانك های کوچك( خرید و سپس وام مسکن 

را جمع و آنها را به سرمایه گذاران فروخته است.
اما بعد حباب پشت سر گذاشت. هنگامی که بسیاری از خریداران خانه 
نمی توانند پرداخت وام خود را انجام دهند )و سرمایه گذاران شروع به 
دریافت پول کمتری کردند و در نتیجه بازده سرمایه گذاری خود کاهش 
یافت(، این اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن کاهش یافت. موسساتی 
که در آنها سرمایه گذاری کرده اند، از جمله بانك های سرمایه گذاری، 
زیان های زیادی را متحمل شدند )Tully، ۲۰۰۷(. در سپتامبر ۲۰۰۸، 
یکی از این بانکهای سرمایه گذاری، Brothers Lehman، برای 
حمایت از ورشکستگی داد. یکی دیگر، مریل لینچ، موافقت کرد که خود 
 ،)AIG( را برای 5۰ میلیارد دالر فروخت. بعد گروه آمریکایی بین المللی
یك شرکت بیمه غول آسا بود که مؤسسات مالی را در برابر خطراتی که 
در قرض دادن و سرمایه گذاری در آن گرفتار شد، تأمین کرد. همانطور 
که بیمه گذاران آن تحت تاثیر وام های غیرقابل قبول و سرمایه گذاری 
های ناموفق بودند، AIG نیز در آستانه ورشکستگی قرار داشت و زمانی 
که تالش های خصوصی برای وثیقه آن شکست خورد، دولت آمریکا با 
وام ۸5 میلیارد دالری دست به گریبان بود )راب، et .ال، ۲۰۰۸(. دولت 
ایاالت متحده همچنین موافقت کرد که اوراق بهادار با ریسك با ریسك 
ریسك باال را از طریق ارزیابی موسسات مالی با هزینه پیش بینی شده 
 ،Association  Bankers  Mortgage( میلیارد«  »صدها 
شروع  با   - نمودند  به شکست  شروع  ها  بانك  کند.  خریداری   )۲۰۰۸
بزرگترین پس انداز و وام، واشنگتن متقابل، که دارای ۲۶۰۰ مکان در 
سراسر کشور بود، آغاز شد. فهرست بانك های شکست خورده همچنان 
بلندتر می شود: تا نوامبر سال ۲۰۰۸، آن را تا نوزده سال افزایش داده است.

مشکالت اقتصادی که در صنعت بانکداری در نتیجه بحران بدهی به 
بازارهای  است.  منجر شده  اقتصادی  به سایر بخش های  برد  سر می 
اعتباری مسدود شده و برای افراد و شرکت ها دشوار است برای قرض 
گرفتن پول. اعتماد مصرف کننده کاهش یافت، مردم هزینه های خود 
را متوقف کردند، کسب و کار کاهش تولید، فروش کاهش یافت، سود 
این  اگر  دادند.  از دست  را  از کار خود  بسیاری  و  یافت  شرکت کاهش 
یابد )و حتی اگر آن مثبت باشد بهتر است( خوب است،  پایان  داستان 
اما ممکن است سالها طول بکشد تا ما بتوانیم پایان را بدانیم. در این 
زمان، همه ما می دانیم این است که اقتصاد در حال گذار از چندین بار 
دشوار است و هیچ کس در مورد نتیجه مطمئن نیست. همانطور که ما 
در سال ۲۰۱۲ به سر میبریم، یکی از سه آمریکایی بر این باور است که 
ایاالت متحده به جهت اشتباه هدایت می شود. بدهی ما توسط موسسه 
اعتباری رتبه بندی اعتباری s›Moody کاهش یافته است. بیکاری 
به نظر می رسد در حدود ۹ درصد افزایش یافته است، بیکاران بلندمدت 

که بزرگترین بخش از بیکاری را تشکیل می دهند، از زمان ثبت پرونده 
ها در سال ۱۹۴۸ آغاز شده است. »به نظر می رسد که نفوذ ابرقدرت 
به سمت آسیا کاهش می یابد، کشور سازگارتر و نوآورانه ترین و خوش 

بینانه ترین مگو »)اقتصاددان، ۲۰۱۱(.

چگونه بانک ها پول عرضه را گسترش می دهند
هنگامی که پول خود را سپرده اید، بانك شما یك شمع مخصوص پول 
نقد را با نام شما بر روی آن قرار نمی دهد. این صرفا این واقعیت را ثبت 
می کند که سپرده های خود را ایجاد کرده اید و تعادل را در حساب خود 
افزایش می دهید. بسته به نوع حساب، شما می توانید سهم خود را هر 
زمان که بخواهید برداشت کنید، اما تا آن زمان، آن را به تمام پول های 
دیگر که توسط بانك سپرده می شود اضافه کنید. از آنجایی که بانك 
می تواند کامال مطمئن باشد که تمام سپرده گذاران آن پول خود را در 
همان زمان برداشت نمی کنند، فقط به مقدار کافی از پولی که در آن 
ذخیره می شود، نگه می دارد. این بقیه را به افراد، شرکت ها و دولت می 

دهد، درآمد بهره را افزایش می دهد و عرضه پول را افزایش می دهد.

چند برابر پول
دقیقا چگونه بانك ها پول عرضه را گسترش می دهند؟ برای پیدا کردن، 
بیایید وانمود کنیم که شما ۱۰،۰۰۰ دالر را در جداول بلك هاکی کازینو 
خود  سپرده  حساب  به  را  خود  برنده  شما  کنید.  می  برنده  خود  محلی 
بالفاصله قرار دهید. این بانك کسری از ۱۰،۰۰۰ دالر را در اختیار دارد؛ 
برای حفظ مسائل ساده، از ۱۰ درصد استفاده می کنیم. بنابراین ذخیره 
بانك ها به ۱۰۰۰ دالر )۱۰،۰۰۰ دالر × ۱۰( افزایش خواهد یافت. پس 
)یا  گیرندگان  وام  کرد.  خواهد  پرداخت  را  باقیمانده  دالر   ۹۰۰۰ آن  از 
احزاب که به آنها پرداخت می کنند( سپس ۹۰۰۰ دالر را در بانك های 
خود سپردند. مانند بانك شما، این بانك ها ۱۰ درصد پول )۹۰۰ دالر( را 
نگه می دارد و باقیمانده )۸۱۰۰ دالر( را قرض می دهد. اکنون بگذارید 
یك فرآیند دیگر را انجام دهیم. وام گیرندگان از $ ۸،۱۰۰ )و یا دوباره، 
طرف هایی که به آنها پرداخت می کنند( این مبلغ را در بانك های خود 
قرار می دهند که به مبلغ ۸۱۰ دالر نگهداری می شود و ۷. ۲۹۰ دالر 
باقیمانده را تحمل می کند. همانطور که در شکل ۱۳,۴ »اثر چندتایی 
پول« را می بینید، مجموع سپرده های بانکی اکنون ۲۷,۱۰۰ دالر می 
باشد. در نهایت، سپرده های بانکی به ۱۰۰۰۰۰ دالر افزایش می یابد، 
ذخایر بانك تا ۱۰،۰۰۰ دالر و وام به ۹۰،۰۰۰ دالر می رسد. میانبر برای 
رسیدن به این اعداد بستگی به مفهوم چندتایی پول دارد که با استفاده 

از فرمول زیر تعریف می شود:
ضریب پول = ۱ / نیاز به رزرو

در مثال ما، ضریب پول ۱/۱۰ = ۱۰ است. بنابراین سپرده اولیه شما از 
۱۰،۰۰۰ دالر به سپرده های کل ۱۰۰،۰۰۰ دالر )۱۰،۰۰۰ دالر × ۱۰(، وام 
های اضافی ۹۰،۰۰۰ دالر )۹،۰۰۰ × ۱۰( و افزایش ذخایر بانك ۱۰،۰۰۰ 
دالر )۱۰۰۰ دالر( × ۱۰(. در واقع، ضریب واقعی در کمتر از ۱۰ خواهد 
بود. چرا؟ از آنجا که برخی از پول وام گرفته شده به عنوان ارز برگزار می 

شود و آن را به بانك ها را بازگرداند.

شکل ۱۳,۴ اثر تعدیل پول

گیرنده های کلیدی
• موسسات مالی به عنوان واسطه های مالی بین سپرده گذاران و وام 
هدایت  گروه  دو  بین  را  سرمایه  جریان  و  کنند  می  خدمت  گیرندگان 

می کنند.
• کسانی که سپرده ها را از موسسات سپرده گذار مشتری دریافت می کنند 
شامل بانك های تجاری، بانك های پس انداز و اتحادیه های اعتباری 
می باشند. کسانی که موسسات غیر انباشته هستند شامل شرکت های 

مالی، شرکت های بیمه و شرکت های کارگزاری می باشند.
جمله  از  دهند،  می  ارائه  را  خدمات  از  وسیعی  مالی طیف  موسسات   •
انداز، سرویس های ATM، و کارت  چك کردن و حساب های پس 
اعتباری و بدهی. آنها همچنین اوراق بهادار را به فروش می رسانند و 

مشاوره مالی می دهند
• یك بانك فقط مقدار کمی از پول را که مقدار آن به عنوان ذخایر آن 
ذخیره می شود، حفظ می کند و بقیه را به افراد، کسب و کارها و دولت 
ها می دهد. به نوبه خود، وام گیرندگان برخی از این وجوه را به سیستم 
بانکی بازگردانده و در آن به وام گیرندگان دیگر تبدیل می شود. اثر چند 
ضلعی پول تضمین می کند که چرخه عرضه پول را گسترش می دهد.

تمرینات
)AACSB ۱. )تجزیه و تحلیل

آیا اصطالح »اولین بانك ملی وال مارت« اعتبار یك وجه مثبت یا منفی 
را دارد؟ وال مارت یك بانك نیست، اما برخی خدمات مالی را ارائه می 
دهد: کارت اعتباری Discovery Mart-Wal بدون پرداخت هزینه 
با قابلیت بازپرداخت ۱ درصد، چك های نقدی و پرداخت پول از طریق 
اتحاد با International MoneyGram ارائه می دهد ، و خانه 
های شعب بانك را در بیش از هزار نفر از فروشگاه های بزرگ آن. از 
طریق یك قرارداد همکاری با Banks SunTrust، خردهفروشی 
نیز فعالیت های بانکی در فروشگاه را در تعدادی از خیابان های تحت 
نام »SunTrust Centre Money Mart-Wal« راه اندازی 
کرده است. چند سال پیش، وال مارت، تالش برای خرید چندین بانك، 
اما این ایده را زمانی که مخالفت سرسختی با آن روبرو شد، کاهش داد. 
با این حال، بعضی از کارشناسان می گویند این مسئله این نیست که آیا 
Mart-Wal به یك بانك تبدیل می شود، و چه زمانی. نظرتون چیه؟ 
آیا وال مارت مجاز به ورود به صنعت خدمات مالی و ارائه حساب های 
حسابداری و پس انداز، وام های مسکن و وام های شخصی و تجاری 
می شود؟ اگر Mart-Wal یك بازیکن کلیدی در عرصه خدمات مالی 

باشد چه کسی سود خواهد برد؟ چه کسی آسیب خواهد دید؟

)AACSB ۲. )تجزیه و تحلیل
مبارک باشد! شما فقط در قرعه کشی ۱۰ میلیون دالر کسب کردید. اما به 
جای رها کردن ثروت تازه برای کاالهای لوکس و زندگی راحتی، تصمیم 
گرفتید که در شهر بمانید و به همسایگان خود که دوست داشتنی هستند، 
دوستانه باشید اما هرگز به اندازه کافی پول ندارید تا خانه های خود را تعمیر 
کنید یا خرید کنید اتومبیل های مناسب بهترین راه تصمیم گیری است، شروع 
یك بانك است که نرخ های جذاب را به خانه و ماشین می دهد. در روزی 
که درهای خود را باز کنید، نیازمندی های ذخیره شده توسط سیستم فدرال 
رزرو ۱۰ درصد است. حداکثر مبلغی که می توانید به ساکنین شهر بدهی 
چیست؟ اگر فدرال رزرو را به ۱۲ درصد افزایش دهد چه؟ چقدر می توانید 
قرض بدهید؟ در تغییر شرایط ذخیره از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، فدرال رزرو 
تالش دارد تا تورم را کاهش دهد یا احتمال رکود را کاهش دهد؟ توضیح 

دهید که چگونه اقدام فدرال به این هدف کمك خواهد کرد.
ادامه دارد

له مقا

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.، ۲00۸(. 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 ۲00۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 760،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال ۲00۸، 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، ۲00۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲011 به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین 16 تا ۲4 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 دوازدهم(

مدیریت منابع مالی

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری
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امیرغفور: 
لیگ خوب، بازیکنان را برای تیم ملی آماده می کند 

ملی پوش تیم والیبال سپاهان گفت، 
انجام بازی های مرحله پلی آف به صورت 
سه از پنج خوب است، نه اینکه فینال لیگ 

را با یك تك بازی برگزار کنیم.
تیم  ملی پوش  بازیکن  غفور  امیر 
بر   ۳ پیروزی  مورد  در  سپاهان  والیبال 
یك تیمش مقابل سایپا در هفته یازدهم 
سایپا خیلی  تیم  داشت:  اظهار  برتر  لیگ 
با  تیم  این  بازیکنان  کرد.  بازی  خوب 
را  ما  دریافت  خوب،  سرویس های  زدن 

ما  اذیت شدیم.  خیلی  تیم،  این  مقابل  بگویم  باید  و  کردند  مواجه  با مشکل 
مسابقه مهمی را بردیم.

بازیکن ملی پوش تیم والیبال سپاهان ادامه داد: حدود دو هفته تعطیلی 
پیش رو داریم و سعی می کنیم با مرور تاکتیك های تیمی، نقاط ضعف خود را 

برای ادامه فصل، برطرف کنیم.
امیر غفور خاطر نشان کرد: در این فصل، چهار پنج تیم مدعی قهرمانی 
هستند که این مسئله کار را برای همه تیم ها سخت می کند. ما نیز بازی به 
بازی پیش می رویم تا در مرحله پلی آف در بهترین شکل ممکن باشیم. در آن 

مرحله حریفان سرسختی پیش روی ما قرار دارند.
قطر پاسور تیم والیبال سپاهان در مورد این باشگاه تصریح کرد: مسئوالن 
سپاهان، درک درستی از والیبال دارند و همین موضوع، بازی و کار در این باشگاه 
را برای همه ما لذت بخش کرده است. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. من 
فعاًل به فکر کسب نتایج خوب در لیگ هستم تا به هدف خود برسیم. بعد از 

لیگ به سراغ تیم ملی می رویم.
غفور درباره فشردگی مسابقات فصل جاری گفت:  فشردگی لیگ عادی 
است و این موضوع ما را اذیت نمی کند. مشکل بزرگ ما مسیرهای رفت و 
برگشت است که واقعًا تیم ها را اذیت  می کند. من مخالف پایان لیگ در اسفند 
هستم. لیگ خوب، بازیکنان را برای تیم ملی آماده می کند. اگر لیگ، با برگزاری 

بازی های بیشتر ادامه پیدا کند برای همه بهتر است.
وی ادامه داد: مهمترین مرحله لیگ، پلی آف است. تماشاگر دوست دارد 
بازی های بیشتری از تیم های مدعی لیگ ببیند. به نظر من انجام بازی های 

سه از پنج خوب است، نه اینکه فینال لیگ را با یك تك بازی برگزار کنیم.

تعجب فدراسیون جهانی شطرنج از عملکرد درخشان فیروزجا
گذشته  ماه  در  فیروزجا  علیرضا 
خود  ریتینگ  واحد   ۳۴ حدود  شد  موفق 

را افزایش دهد.
پس  شطرنج  نی  جها فدراسیون 
ماه  )رنکینگ  ماهانه  رنکینگ  اعالم  از 
دسامبر( نوشت: علیرضا فیروزجا در لیست 
ریتینگ دسامبر از مرز ۲۸۰۰ عبور کرد. 
مسابقه  دو  گذشته شطرنج شاهد  ماه  در 
و  سوییس  گرند  رقابت های  بود؛  بزرگ 
قهرمانی تیمی اروپا. این دو اتفاق باعث 

ایجاد تغییرات زیادی در لیست رتبه بندی شطرنج  شد.
فدراسیون جهانی ادامه داد: داستان بزرگ دستاوردهای علیرضا فیروزجا 
در ماه گذشته تخیل را متحیر می کند! در واقع، نوجوان ایرانی االصل نماینده 
فرانسه پس از قهرمانی در مسابقات  گرند سوییس ۲۰۲۱ در ریگا آن هم با نتیجه 
عالی، در مسابقات قهرمانی تیمی اروپا بازهم درخشید. این نتایج باورنکردنی 
باعث شد فیروزجا به مقام دوم لیست برترین شطرنج بازان جهان صعود کند. 
علیرضا با شکستن رکورد مگنوس کارلسن، جوان ترین بازیکن تاریخ شد که از 

۲۸۰۰ امتیاز عبور کرده است.
علیرضا فیروزجا، ملی پوش پیشین ۱۸ ساله شطرنج ایران که برای کشور 
فرانسه بازی می کند در رقابت های گرند سوییس درخشید و کاپ قهرمانی را 
پیروزی، چهار  برد. فیروزجا در رقابت های گرند سوییس به شش  باالی سر 
این رقابت ها شد.  امتیاز قهرمان  با ۸  یافت و  تساوی، و یك شکست دست 
هم چنین در دور پایانی رقابت های قهرمانی تیمی اروپا، علیرضا فیروزجا از ۹  
امتیاز ممکن هشت امتیاز را به دست آورد و بدون شکست و با ۷ پیروزی و دو 

تساوی عملکرد عالی را به ثبت رساند.
فیروزجا که در مسابقات قهرمانی تیمی اروپا عملکرد درخشانی از خود به 
نمایش گذاشت توانست ریتینگ زنده خود را به عدد ۲۸۰۳.۸ برساند و در رده 
دوم جهان بایستد. این ریتینگ برای علیرضا درحالی به دست آمد که او در 
سن ۱۸ سال 5 ماه و ۱۳ روز موفق شده از ریتینگ ۲۸۰۰ عبور کند و رکورد 
کارلسن را بشکند. کارلسن زمانی که ۱۸ سال و ۱۱ ماه و ۲ روز داشت توانسته 
بود از ریتینگ ۲۸۰۰ عبور کند و این درحالی است که فیروزجا موفق شده زودتر 

به این ریتینگ برسد و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند.
علیرضا فیروزجا در ماه گذشته موفق شد حدود ۳۴ واحد ریتینگ خود را 
افزایش دهد که این موفقیت باعث تعجب فیده )فدراسیون جهانی شطرنج( 
و شطرنج دوستان شده است. در رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج مگنوس 
کارلسن با ریتینگ ۲۸5۶ در صدر ایستاده است و فیروزجا با ریتینگ ۲۸۰۴ 

تعقیب کننده جدی او به حساب می آید.

ملی پوش هندبال:
برای عملکرد خوب می جنگیم

حدیثه نوروزی گفت: ما در مسابقات 
قهرمانی جهان گروه سختی داریم بنابراین 
برای نتیجه خیلی خوب و عملکرد مطلوب 
می جنگیم و امیدوارم که بتوانیم به هدف 

خود برسیم. 
است  سال   ۱۰ که  نوروزی  حدیثه 
افتخار پوشیدن لباس تیم ملی هندبال را 
دارد در خصوص اردوهای تیم ملی قبل 
از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا 
اظهار کرد: زمان خیلی کمی برای برگزاری 

اردوهای تیم ملی داشتیم اما فدراسیون ما را حمایت کرد. کادر فنی خوبی هم 
در اختیار داریم و در این شرایط به یك سطح آمادگی خوبی رسیدیم. امیدوارم 
نتیجه خیلی  بتوانیم  البته شرایط سختی که در پیش داریم  این آمادگی و  با 

خوبی در مسابقات جهانی بگیریم.
ملی پوش هندبال در خصوص نروژ، رومانی و قزاقستان همگروه های ایران 
در مسابقات جهانی اسپانیا گفت: تیم نروژ و رومانی چندین سال است که در 
این مسابقات حضور دارند و حتی عنوان قهرمانی هم دارند. قزاقستان هم در 
آسیا همیشه رقیب سرسختی برای ما بود و اکنون هم در مسابقات جهانی با 
ما همگروه است. ما گروه سختی را داریم بنابراین برای نتیجه خیلی خوب و 

عملکرد مطلوب می جنگیم و امیدوارم که بتوانیم به هدف خود برسیم. 
وی گفت: برای اولین بار است در این مسابقات شرکت می کنیم و انگیزه 
باالیی داریم. ما اولین کشور با حجاب اسالمی در این مسابقات هستیم و قطعا 
همه نگاه ها روی تیم ما است. از این بابت استرس باالیی داریم. شرایط سخت 
افتخار  باعث  امیدوارم که  بگیریم.  نتیجه خیلی خوبی  ما می خواهیم  و  است 

باشیم و نتیجه درخوری کسب کنیم و نماینده خوبی برای کشورمان باشیم.
نوروزی گفت: این دوره از مسابقات قهرمانی جهان متفاوت تر از همه 
دوره ها است و ۳۲ تیم در این مسابقات شرکت کردند. مدعی قهرمانی در این 
مسابقات زیاد است و نتایج قابل پیش بینی نیست. ممکن است ظرفیت تیم ها 
نسبت به دوره قبل متفاوت شده باشد بنابراین نمی توان نتایج را از قبل حدس 
زد. فکر می کنم تیم های نروژ، رومانی، فرانسه برای کسب مقام شانس دارند.

بیست و پنجمین دوره از مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۱۰ تا 
۲۸ آذر به میزبانی اسپانیا انجام می شود. تیم ملی هندبال زنان ایران با چهارمی 
در مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در این مسابقات را کسب کرد و برای 

اولین بار در تاریخ دهم آذر عازم این مسابقات خواهد شد.

تاریخ سازی رونالدو؛
ستاره ۸۰۰ گله شد!

کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی، با زدن هشتصد گل در طول 
دوران فوتبال خود نامش را بار دیگر در تاریخ این ورزش جاودانه کرد.

دو تیم منچستریونایتد و آرسنال پنجشنبه شب گذشته در چارچوب 
مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند و شیاطین 
سرخ موفق شدند به لطف دبل کریستیانو رونالدو با نتیجه ۲-۳ برابر حریف 

به پیروزی برسند.
این دیدار از اهمیت ویژه ای برای این بازیکن پرتغالی برخوردار بود، 
چرا که موفق شد نامش را به عنوان اولین بازیکنی در تاریخ که در طول 

دوران فوتبال حرفه ای خود به ۸۰۰ گل زده رسیده ثبت کند.
به ثمر رساندن گل های حساس و مهم به یکی از عادت های رونالدو 
پس از بازگشت به اولدترافورد تبدیل شده و این مهاجم بارها و بارها موفق 
شده گل های سه امتیازی برای تیمش به ثمر برساند و در نقش فرشته 

نجات شیاطین سرخ در این فصل پر فراز و نشیب ظاهر شود.
فوق ستاره تیم ملی پرتغال در هر یك از پنج بازی که این فصل 
انجام داده حداقل یك گل به ثمر  با پیراهن یونایتد در لیگ قهرمانان 
رسانده که دو گل از این بین در لحظات پایانی به ثمر رسیده و زمینه ساز 
پیروزی تیمش شده است و در لیگ برتر نیز شش بار دروازه حریفان را 

باز کرده است.
برابر آرسنال به ثمر رساند باعث شد  دو گلی که رونالدو در بازی 
که مجموعه گل های زده این بازیکن به عدد باورنکردنی ۸۰۱ گل برسد. 
رکوردی که مانند بسیاری دیگر از رکوردهای این بازیکن برای اولین بار 

در تاریخ توسط یك فوتبالیست به ثبت می رسد.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که رونالدو ۴۰5 گل خود را در دوران 
پر افتخار حضورش در سانتیاگو برنابئو و با پیراهن رئال مادرید به ثمر 
رساند تا نقش مهمی در فتح چهار لیگ قهرمانان با این تیم ایفا کرده باشد.

او حاال  ۱۳۰ گل با پیراهن یونایتد، ۱۱5 گل در تیم ملی پرتغال، 
۱۰۱ گل با یوونتوس و پنج گل با اسپورتینگ نیز در کارنامه اش دارد.

دو گل این بازیکن در بازی برابر آرسنال در حالی به ثمر رسید که 
مایکل کریك تصمیم گرفته بود رونالدو را در بازی حساس هفته گذشته 
از  بسیاری  اعتراض  با  که  اتفاقی  دهد.  قرار  نیمکت  روی  چلسی  برابر 

هواداران و کارشناسان روبرو شده بود.
گل اول رونالدو در حالی به ثمر رسید که یونایتد بار دیگر و پس از 
به تساوی کشیده شدن بازی توسط برونو فرناندز از توپچی ها عقب افتاده 
بود. روی حمله مستقیمی که یونایتد با چند پاس بلند روی دروازه آرسنال 
انجام داد، این بازیکن موفق شد با جایگیری درست در محوطه جریمه، 
پاس ارسالی مارکوس راشفورد را با یك ضربه سر ضرب وارد درازه حریف 

کند و بازی را در دقیقه 5۲ به تساوی بکشاند.
اما این پایان ماجرا نبود و در دقیقه ۶۹ در حالی که داور معتقد بود 
خطایی روی فرد در محوطه جریمه صورت نگرفته، کمك داور ویدیویی 
به او دستور بازبینی صحنه را داد و در نهایت ضربه پنالتی به سود یونایتد 
اعالم شد تا این بار رونالدو پشت این ضربه قرار گرفت و توپ را با قدرت 

هرچه تمام تر به وسط دروازه آرسنال فرستاده و به گل تبدیل کند.
رونالدو پس از بازی در اینستاگرامش نوشت:» ذهن ما از همین حاال 
روی بازی بعدی است. زمانی برای جشن گرفتن نیست! پیروزی امروز 
برای بازگشت به مسیر بسیار مهم بود. اما هنوز راه زیادی برای رسیدن به 
مقصدمان در پیش است... به تمامی هم تیمی ها تبریك می گویم. امشب 
روحیه بسیار خوبی از خود نشان دادند! و تشکر مخصوص از هواداران، ما 

نمی توانستیم این کار را بدون شما انجام دهیم.«
فوق ستاره یونایتد با زدن این دو گل در برابر چشمان رالف رانگنیك 
نشان داد که هنوز و در سن ۳۶ سالگی از بهترین شرایط ممکن برخوردار 

است و همچنان در رده بهترین بازیکنان دنیای فوتبال جای دارد.
به نظر می رسد که این مهاجم پرتغالی تا پایان فصل راه درازی را 
برای بهبود این رکورد با پیراهن یونایتد در پیش داشته باشد، رکوردی که 
بعید به نظر می رسد تا  سالیان سال بازیکنی بتواند به آن دست پیدا کند.

ادعای اسپورت:
گزینه ژاوی برای جانشینی فاتی در فینال چمپیونزلیگی

بارسا چهارشنبه این هفته دیدار فینال گونه ای در زمین بایرن مونیخ 
پیش رو دارد.

بارسلونا با تساوی خانگی برابر بنفیکا همه چیز برای صعود به دور 
بعد لیگ قهرمانان را به روز پایانی و برابر بایرن موکول کرد. بارسلونا در 
صورت پیروزی بر بنفیکا به یك هشتم نهایی صعود می کرد ولی حاال 
این صورت  غیر  در  و  است  مونیخ  بایرن  زمین  در  پیروزی  به  محکوم 
احتماال به لیگ اروپا می رود، مگر اینکه بنفیکا در خانه خود نتواند از سد 

دیناموکیف قعرنشین بگذرد.
در بارسلونا خوشبین بودند که آنسو فاتی بتواند هر طور شده به این 
بازی فینال گونه برسد اما امروز خوان الپورتا رئیس باشگاه در مصاحبه 
خود تایید کرد که فاتی مشکل بتواند به این بازی برسد و او را باید غایب 

بزرگ جدال آلیانس آرنا دانست.
در بازی های اخیر بارسا جای فاتی را الیاس، اِز عبده و یوسف دمیر 
پر کرده اند ولی طبق ادعای اسپورت، روز بازی با بایرن مونیخ، عثمان 
به  به میدان خواهد رفت. ستاره فرانسوی همواره  فاتی  دمبله در پست 
عنوان بال راست یا چپ به میدان رفته ولی قرار است مهاجم نوک باشد.

دمبله که مدت ها مصدوم بوده، در بازی برابر ویارئال وارد زمین شد 
و روند مسابقه را تغییر داد. هرچند او تنها ۷۳ دقیقه در فصل جاری به 
میدان رفته ولی در بازی فردا برابر بتیس ژاوی قصد دارد از او در نوک 
حمله استفاده کند تا بیش از پیش مهیای بازی حساس برابر بایرن شود. 

باید دید این ریسك ژاوی جواب خواهد داد یا خیر؟

ل  تبا فو ی  تیم ها
در  استقالل  و  پرسپولیس 
به  شنبه  امروز   ۹۷ شهرآورد 

مصاف یکدیگر می روند.
پایتخت  شهرآورد  هفتمین  و  نود 
و  پرسپولیس  فوتبال  تیم های  بین 
در   ۱۶ ساعت  شنبه  امروز  استقالل 
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار 

می شود.
تیم های پرسپولیس و استقالل در 
حالی برابر یکدیگر صف آرایی می کنند 
که از شرایط  متفاوتی برخوردار هستند.

سرخپوشان پایتخت هفته گذشته 
با برتری برابر تیم نفت مسجد سلیمان 
و کسب ۱۴ امتیاز در رتبه دوم جدول 
رده بندی قرار گرفتند. آن ها در صورت 
باخت  و  پایتخت  شهرآورد  در  پیروزی 
سپاهان برابر حریف خود در صدرجدول 

لیگ برتر فوتبال قرار می گیرند.
یتخت  پا پوشان  بی  آ همچنین 
خود  حریفان  بر  برا لی  متوا هفته   ۴
امتیاز   ۱۳ کسب  با  و  کردند  مساوی 
به  را  بندی  رده  جدول  پنجم  جایگاه 
قصد  مجیدی  شاگردان  آوردند.  دست 
دیرینه  رقیب  برابر  برتری  با  دارند 
نوار تساوی های خود  پرسپولیس  خود 
مدعیان  کورس  در  و  کنند  قطع  را 

قهرمانی قرار بگیرند.
بین  همواره  خوانی  کری  تنور 
سرخابی ها داغ است و این بار مدیران 
اظهاراتی  شهرآورد  از  قبل  باشگاه   ۲
مصطفی  کردند.  مطرح  یکدیگر  علیه 

آجورلو در جمع هواداران استقالل برای 
رقیبش کری خواند و صدری سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس هم جواب 
به  آجورلو  که  کرد  اعالم  و  داد  تندی 
فالوور  دنبال  مجازی  شاخ های  سبك 

جمع کردن است.
بازی  می شود  گفته  که  حالی  در 
شهرآورد ۳ امتیاز بیشتر ندارد، اما این 
است  متفاوت  دیدار ها  سایر  با  بازی 
برای  بازی  این  در  پیروزی  کسب  و 
خاصی  اهمیت  از  تیم   ۲ هواداران 

برخوردار است.
در  آزادی   ورزشگاه  سکو های   
شهرآورد پایتخت همواره پر از تماشاگر 
است، اما شهرآورد  ۹۷ بدون تماشاگر 
سرخابی  هواداران  می شود.  برگزار 

به  خود  تیم  تشویق  برای  نمی توانند 
بازیکنان روحیه  به   تا  بیایند  ورزشگاه 

و انرژی بدهند.  
احسان  و  حسینی  جالل  سید 
به  قادر  مصدومیت  علت  به  پهلوان 
شهرآورد  در  پرسپولیس  تیم  همراهی 
بازیکن   ۲ این،  بر  عالوه  نیستند.   ۹۷
با  تاجیکی هم به علت قرارداد نبستن 
سرخپوشان نمی توانند بازی کنند. کمال 
کامیابی نیا هافبك سرخپوشان هم در 
تمرینات مصدوم شده است، اما به نظر 

می رسد که به بازی می رسد.
همچنین عارف غالمی و ابوالفضل 
علت  به  استقالل  بازیکنان  جاللی 
شهرآورد  در  نند  نمی توا مصدومیت 
به  هم  غفوری  وریا  کنند.  بازی   ۹۷

صورت  در  تا  می رود  مرکزفیزیوتراپی 
رشید  برسد.  شهرآورد  دیدار  به  امکان 
دیدگی  آسیب  رفع  با  نیز  مظاهری 

احتماال به دیدار می رسد.  
جدال یحیی گل محمدی و فرهاد 
مجیدی در دربی پایتخت جذاب و دیدنی 

خواهد بود.
 ، شهرآورد  بازی   ۹۶ مجموع  در 
۲۶ برد سهم استقالل و ۲5 برد سهم 
پرسپولیس و ۴5 بازی با نتیجه تساوی 
به پایان رسیده است. ۸۹ گل آبی پوشان 

و ۹۴ گل سرخپوشان به ثمر رساندند.
موعود بنیادی فر به همراه حسن 
ظهیری، علیرضا ایلدورم و علی صفایی 
قضاوت این بازی را برعهده دارند. حاتم 

بك پور ناظر این بازی است.  

استقالل- پرسپولیس؛

تقابل انگیزه آبی ها و تجربه قرمزها

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
مقابل استقالل یك بازی خاص در پیش 
شد.  خواهد  ثبت  تاریخ  در  که  داریم 
را داخل زمین زدیم  همیشه حرف مان 

نه بیرون از آن.
حمید مطهری که به جای یحیی 
گل محمدی در نشست خبری پیش از 
دیدار پرسپولیس برابر استقالل در هفته 
هشتم لیگ برتر حاضر شده بود، با اشاره 
این دیدار اظهار داشت: خیلی مهم  به 
است که قواعد فوتبال را در این بازی 
رعایت و حس خوبی را به هواداران و 

بیننده های تلویزیونی منتقل کنیم.
نفت  با  بازی  از  بعد  افزود:  وی 
مسجدسلیمان و در هفته ای که گذشت 
دادیم  انجام  را  خوبی  خیلی  تمرینات 
بازیکنان  به  موضوع  این  بابت  باید  و 
بازیکنان  از  گروهی  ما  بگویم.  تبریك 
از  و  داریم  اختیار  در  جنگجو  و  مبارز 
داشتن چنین بازیکنانی خیلی خیلی لذت 
می بریم. تمرینات خیلی خوبی داشتیم 
و از هر نظر خودمان را برای شهرآورد 

آماده کردیم.
مربی تیم فوتبال اضافه کرد: خیلی 
راجع به جزئیات نمی توانم صحبت کنم. 
هوادارانمان  برای  بازی  این  می دانیم 
امتیاز  کسب  بر  عالوه  و  است  مهم 
پسندی  تماشاگر  بازی  می کنیم  سعی 

ارائه دهیم.
مطهری در واکنش به حواشی که 
پرسپولیس   و  استقالل  مدیران  توسط 
افزود:  آمد،  به وجود  اخیر  در روزهای 
خیلی  من  نیست.  زیبا  مسائل  ین  ا
اما  دارم  حرف  موضوع  این  راجع به 
خودم را وارد این صحبت ها نمی کنم.  
از  حریف  که  است  این  من  احساس 
موضوع  این  به  زمان  این  در  اینکه 
من  می شود. حرف  بپردازم، خوشحال 
را  حرفمان  همیشه  ما  که  است  این 
به  از آن؛  بیرون  نه  داخل زمین زدیم 
می خواهید  اگر  بزرگان  از  یکی  گفته 
از  ابتدا  باید  شود،  تعبیر  خواب هایتان 

خواب بیدار شوید.

وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
دیروز  کرد:  اضافه  کامیابی نیا  کمال 
مشکل کوچکی برای او به وجود آمد. 
او باید MRI بدهد تا ببینیم شرایطش 

چگونه خواهد بود.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
علیرضا  از  استفاده  علت  اینکه  مورد 
ابراهیمی انضباطی است یا فنی و اینکه 
گفته می شود در تمرینات از این بازیکن 
برای بازی در پست مهاجم استفاده شده 
است، گفت: ما او را به عنوان یك مدافع 
اصال  و  کردیم  انتخاب  کامل  و  خوب 
اینگونه نیست که بخواهیم از ابراهیمی 
اینگونه  کنیم.  استفاده  حمله  خط  در  
در  حاشیه ای  مسائل  که  نیست  هم 

مورد او وجود داشته باشد. یك مشکل 
ابتدای فصل به وجود آمد که  کوچك 
حل شد. او سرحال و قبراق کارش را 
انجام می دهد و ما هم در زمان مناسب 
از او استفاده می کنیم. سایر مسائل به 
شرایط فنی برمی گردد که از بازیکنانی 
استفاده کنیم یا خیر. همه نفرات برای 
ما ارزشمند هستند و به همه بازی خواهد 
رسید. اینکه کسی بازی می کند یا خیر 

مسائل فنی است.
صحبت هایش  ادامه  در  مطهری 
را  خودش  خاص  شرایط  دربی  گفت: 
دارد و این مسابقه برای هواداران است. 
برای آنها سه امتیاز این بازی خیلی مهم 
است و حتی این بازی می تواند قهرمان 

را مشخص کند. 
نمی خواهم زیاد موضوع را حساس 
کنم اما سه امتیازش مهم است.  مهمتر 
برای ما این است که فوتبال قابل احترام 
درست  دهیم.  ارائه  پسند  تماشاگر  و 
نیستند  ما  کنار  در  هواداران  که  است 
و  می گذاریم  آنها  جای  را  خودمان  اما 
گیرنده ها  پای  آنها  که  نداریم  دوست 
فوتبال  از  داریم  دوست  بکشند.  عذاب 
رو به جلو لذت ببرند. آنها به ما انرژی 
مثبت می دهند و این حس را ما هم باید 
با بازی خوب و سه امتیاز دربی به آنان 

منتقل کنیم.
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خودمان را برای شهرآورد آماده کردیم؛

مربی پرسپولیس: می خواهیم بازی تماشاگر پسندی ارائه دهیم

سـرمربی تیم اسـتقالل تهران در 
نشسـت خبـری پیـش از بـازی مقابل 
دربی به سـواالت خبرنگاران پاسخ داد.

فرهاد مجیدی در نشسـت خبری 
پیـش از دیدار مقابل پرسـپولیس اظهار 
داشـت: یـك مقـدار شـکل و شـمایل 
کنفرانـس خبـری تغییـر کـرده اسـت. 
دو کنفرانـس خبـری قبلی بـود که اگر 
احسـاس کنیـد پاییـن سـازمان لیـگ 
بانـك اسـت و بایـد از بانك رد شـویم! 
یـك روز آمـدم بـه کنفرانس بـروم که 
آقایـی بـه من گفـت کجا؟ بایـد بیایید 
فیـش بگیریـد! بخـدا! بـه مـن گفـت 
کـه بایـد فیـش بگیریـد! گفتم نـه کار 
بانکـی نـدارم و مـی خواهـم بـه طبقه 
بـاال بـروم سـازمان لیـگ. از باشـگاه 

اسـتقالل تشـکر میکنم.
مجیدی درمورد شـرایط استقالل 
دربـی  گفـت:  بازیکنـان  آمادگـی  و 
همیشـه بـرای هـر دو تیـم حسـاس 
اسـت و بـا توجـه به شـرایطی که االن 
وجـود دارد یـك امتیـاز نه بـه درد ما و 
نـه به درد پرسـپولیس نمی خـورد. هر 
دو تیـم بـرای پیـروزی بـه میـدان می 
رونـد. نظر شـخصی من این اسـت که 
تیـم من بهترین تیم لیگ اسـت و گذر 
زمـان ثابـت میکنـد که چـرا این حرف 
را در کنفرانـس خبـری زدم. به یکایك 
بازیکنانـم اطمینـان دارم. هم بازیکنان 
بازیکنانـی  هـم  و  هسـتند  باهوشـی 
هسـتند کـه مـی تواننـد انتظـارات را 
بـرآورده کننـد. تیـم پرسـپولیس هـم 
خوبـی  بسـیار  کادرفنـی  و  بازیکنـان 
دارد. طبیعتـا بـازی سـختی خواهد بود 
امـا تمـام تفکراتم برای بـازی هجومی 

و کسـب سـه امتیاز مسـابقه اسـت.
درخصـوص  اسـتقالل  سـرمربی 
بـازی گفـت: متاسـفانه  ایـن  غایبـان 
ایـن لحظـه  تـا  آقـای وریـا غفـوری 
دکترهـا تـالش می کننـد بـا توجـه به 
بـازی فـوق العـاده ای کـه هفته پیش 

انجـام داد امـا ایـن هفتـه در اختیـار 
نداریـم. تمـام دکتـران تـالش خواهند 
کـرد تا ایشـان به بـازی برسـند. آقای 
رضاونـد هـم مصدومیت دارنـد، بعد از 
بـازی امـروز تصمیـم مـی گیریـم که 
ایـن بازیکنـان در لیسـت باشـند یا نه.
بـازی  داوری  درمـورد  مجیـدی 
اسـت  ایـن  نظـرم  گفـت:  همچنیـن 
کـه هـر موقـع کـه بخواهیـم صحبت 
کنیـم، آقایـان یـك جملـه به نـام فرار 
رو بـه جلـو یـاد گرفتنـد. تیم مـن این 
فصـل باختـی نداشـته و چهار تسـاوی 
داشـته اسـت. سـه تسـاوی ما بـه غیر 
از بـازی بـا صنعـت نفت، اعـالم کردم 
کـه خوب بـازی نکردیم چـون توانایی 
تیـم ما باالتر اسـت. هیچوقـت امکان 
نـدارد کـه مـن دو کار را انجـام بدهم: 
بگویـم بازیکنـم بد بود یـا اینکه بگویم 
داور بـد بـود. بـه بازیکنانم هـم گفتم، 
شکسـت بـرای سـرمربی اسـت. خودم 
اعالم کـردم در بازی قبلی از بازیکنانم 
خیلـی راضـی بـودم. تیم در یـك نیمه 
توانسـت ۹ موقعیـت گل ایجاد کند، در 
لیـگ اینطور تیمـی نداریم، بروید بازی 
هـا را ببینید. بنابراین بـه نظرم انتخاب 

ایـن داور انتخـاب خوبـی بود.
سـرمربی اسـتقالل درمـورد عدم 
دیـدار  ایـن  در  تماشـاگران  حضـور 

حسـاس گفـت: در ایـن دو سـال کـه 
هسـتم هنوز تیمم در حضور تماشاگران 
شکسـت نخورده اسـت. مطمئن باشید، 
اسـتقالل یعنـی هـوادار. بدون هـوادار 
اسـتقالل معنی ندارد. اصال بپرسـید از 
بازیکنـان، وقتـی می خواهنـد این تیم 
را انتخـاب کننـد 5۰ درصـد تصمیـم 
بـرای هواداران اسـتقالل اسـت. وقتی 
خودمـان بازیکـن بودیـم اول نگاه می 
کردیـم کـه ببیینیم چه اندازه تماشـاگر 
بـه ورزشـگاه آمـده اسـت. االن هـم 
بازیکنـان اینطور هسـتند. یـك انگیزه 
دوبرابـر بـه بازیکنان مـی دهند. چطور 
بـه نفـع مـن نیسـت؟ ایـن بزرگتریـن 
امتیـاز اسـتقالل اسـت کـه مـن ایـن 
را نـدارم. ایـن حـرف خنـده دار اسـت. 
مطمئن باشـید اگر هوادار در ورزشـگاه 
باشد بازیکنان بیشـتر انگیزه می گیرند. 
امیـدوارم که مسـئوالن کاری کنند که 

هـواداران بـه اسـتادیوم بیایند.
مجیـدی در پاسـخ به این سـوال 
کـه بـرای بـازی از علیرضـا رضایی به 
خواهـد  اسـتفاده  بـان  دروازه  عنـوان 
کـرد یـا خیـر، گفـت: در مـورد ترکیب 
نـم  نمی دا ولـی  نمی کنـم  صحبـت 
باشـگاه های بزرگ دنیـا را ببینید. مثال 
منچسترسـیتی پـول ندارد کـه بازیکن 
بخـرد کـه بازیکـن ۱۷ سـاله را بـازی 

می دهـد؟ بازیکنـان جـوان بایـد بیایند 
و کار کننـد. ما امسـال خیلـی بازیکنان 
جـوان خوبـی داریم. مطمئن باشـید در 
آینـده ایـن بازیکنان تیم ملـی خواهند 
بـود. امسـال سـعی کـردم از بازیکنان 
کـه  کنـم  اسـتفاده  تیمـم  در  جـوان 
چندیـن سـال بـرای اسـتقالل بـازی 
کنند. امیرحسـین حسین زاده،  امیرعلی 
صادقـی و سـبحان خاقانـی بازیکنانـی 
هسـتند که در آینـده حرف های زیادی 

بـرای گفتـن خواهند داشـت. 
سـرمربی اسـتقالل درمورد اینکه 
می گوینـد  پیشکسـوتان  ز  ا برخـی 
چـرا اسـتقالل ترکیـب ثابـت نـدارد و 
همینطور مشـکالت تبلیغـات محیطی 
پاسـخ داد: بـا احتـرام بـه شـما، نـه به 
نـه  و  می کنـم  فکـر  سـوال  دو  ایـن 
برایـم اهمیـت دارد. اجـازه بدهیـد در 
حیطـه کاری خـودم کـه فنـی اسـت 

صحبـت کنـم.
انتقـاد بـه  مجیـدی درخصـوص 
اسـتقالل  ترکیـب  زیـاد در  جابجایـی 
نمی کنـم  فکـر  مـن  کـرد:  عنـوان 
اینطـور باشـد. شـما ترکیب مـا در این 
هفـت بـازی را ببینیـد کـه زیـاد نبوده. 
فقـط در سیسـتم تغییـر داشـتیم که بر 
اسـاس تیم حریف تغییـر ایجاد کردیم. 
کـری خوانی هـای بیـن مدیـران 
و باشـگاه پیـش از دربـی چـه تاثیری 
در  مجیـدی  دارد؟  بـازی  رونـد  روی 
ایـن خصـوص گفـت: در طـول هفته 
بـا بازیکنانـم صحبـت کـردم. بـرای 
دربـی مهـم ترین چیـز تمرکز اسـت. 
چیـزی  هیـچ  کـه  کـردم  خواهـش 
تمرکـز آنهـا را بهـم نزند. مـوردی که 
مطـرح کردیـد را بـه بازیکنـان گفتـم 
کـه اصـال در این مسـائل وارد نشـوند 
و همیشـه سـعی می کنم روی مسـائل 
فنـی متمرکز باشـند و خـودم هم مثل 
وارد  می کنـم  بازیکنـان سـعی  سـایر 

نشـوم. جزئیات 

دربی همیشه برای هر دو تیم حساس است؛

مجیدی: به دنبال بازی هجومی و کسب سه امتیاز هستیم
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کتاب های  نویسنده  و  شاعر  رحمان دوست«  »مصطفی 
کودک و نوجوان با مخاطبان خود دیدار می کند.

 این دیدار از ساعت ۱۷ تا ۱۹ فردا )جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰ 
(  در باغ کتاب تهران انجام خواهد شد.

از مصطفی رحمان دوست تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر در قالب 
شعر و قصه برای کودکان و نوجوانان و همچنین کتاب هایی 
جهان  و  ایران  در  کودکان  ادبیات  و  قصه گویی  فنون  درباره 
منتشر شده  است. تیراژ کتاب های این شاعر ایرانی به بیش از 
۶.5 میلیون نسخه می رسد و برخی از آثار او از جمله »قصه دو 
الک پشت تنها«، »بازی با انگشت ها«، »سه قدم دورتر شد از 
مادر«، »دو تا عروس، دو تا داماد« و غیره به ۱۳ زبان ترجمه 

شده  است.
از طریق  زنده  به صورت  که  نشست  این  در  همچنین 
صفحه اینستاگرام نشر »میچکا« نیز پخش خواهد شد، شهرام 
اقبال زاده، نویسنده، مترجم و منتقد ادبیات کودکان و نوجوانان 
نیز به بیان سخن خواهد پرداخت. اقبال زاده فعالیت ادبی خود را 

با انتشار مقاالتی درباره ادبیات به ویژه ادبیات کودک و نوجوان در 
مطبوعات آغاز کرد و با عضویت در نهادهای ادبی مانند انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان و شورای کتاب کودک گسترش 
داد. او دو دوره عضو هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و 

نوجوان و دبیر و سخنگوی آن بوده  است.
سلسله نشست های نشر میچکا به منظور تحلیل، بررسی 
حضور  با  نوجوان  و  کودک  ادبیات  گوناگون  ابعاد  واکاوی  و 
کارشناسان، پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان این حوزه از 
ششم تا دوازدهم آذر ۱۴۰۰ در باغ کتاب تهران برگزار می شود. 
این نشست های تخصصی با اجرای جعفر توزنده جانی و حضور 
شهرام اقبال زاده میزبان اندیشمندانی چون مجید عمیق، فرمهر 
منجزی، ناهید معتمدی، شهال انتظاریان، رضوان خرمیان، حمید 
مهرزاد  نوحی،  میترا  امین حسینی،  آویسا شرفی،  عبدالهیان، 
زمردیان، فرزانه رحمانی، مژگان سعیدیان، مهشید مجتهدزاده 
و گلبرگ باشی بوده و با استقبال عالقه مندان در محل برگزاری 

و همچنین فضای مجازی همراه است.

دیدار با شاعر »صد دانه یاقوت« در باغ کتاب

در  کتابخوانـی  مـروج 
یکـی از روسـتاهای چابهـار 
بچه هـا  ب  کتـا  : گفـت
از  بچه هـا  و  آورد  بـار  مطالبه گـر  را 
دعـوت  روسـتا  بـه  کـه  مسـئولینی 
کردنـد  مطالبـه  مدرسـه  می کردیـم 
تـا باالخـره اسـتارت احـداث مدرسـه 
راهنمایـی دخترانـه در آنجـا خـورد و 
تـرک تحصیـل کـرده  دخترانـی کـه 

برگشـتند. مدرسـه  بـه  بودنـد، 
کتـاب  مـروج  بلـوچ  عبدالقـادر   
در روسـتای وشـنام منطقـه چابهـار در 
ششـمین روز از سلسـله نشسـت هـای 
بـاغ کتـاب  حـوزه کتـاب کـودک در 
از تجربـۀ خـود در رابطـه بـا احـداث 
کتابخانـه بـرای کـودکان و نوجوانـان 
سیسـتان و بلوچسـتان، گفت: بچه های 
زیـادی در دوره هـای مختلف مدرسـه، 
تـرک تحصیـل می کننـد. ایـن بچه ها 
بـه  و عالقـه ای  بـه درس  عالقـه ای 
کتاب خوانی نداشـتند چون اصاًل کتاب 
غیردرسـی را از نزدیـك لمـس نکـرده 
بودنـد. با دوسـتانی کـه در ارتباط بودم 
همفکـری کردیـم و بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم که روسـتا را تبدیـل به پایگاه 

کنیم. فرهنگـی 
بلـوچ دربـارۀ علل تـرک تحصیل 
بچه هـا در اسـتان خـود، افـزود: هـم 
دالیـل اقتصـادی اسـت و هم مسـئله 
آمـوزش اسـت. در آن مناطـق آموزش 
بـه خوبـی انجـام نمی شـود. وقتـی ما 
شـروع بـه کار کردیـم موانـع زیـادی 
داشـتیم امـا ادامـه دادیـم تا بـه نتیجه 
از  بچـه  می خواسـتیم  مـا  برسـیم. 
کتـاب لـذت ببـرد و با آن آشـنا شـود. 
نویسـندگان  بـا  حتـی  بچه هـا  االن 
نامه نـگاری هـم می کننـد و کتاب های 
داسـتانی بـا موضوعات مختلفـی دارند 
کـه می تـوان بـرای خوانـدن انتخاب و 

دربـارۀ آن گفت وگـو کـرد.
ایـن مـروج کتاب خوانـی دربـارۀ 
کتابخانـه  احـداث  نتایـج  و  موانـع 

خاطرنشـان کرد: اوایـل مردم می گفتند 
ایـن کار را می کنـی! مـردم  بیـکاری 
کتـاب را از نزدیك لمـس نکرده بودند 
و هنـوز هـم افـرادی ایـن را می گویند. 
امـروز وقتـی بچـه می خواهـد کتـاب 
بگیرد، اسـم نویسـنده و مترجم و ناشـر 
هـم برایـش مهـم اسـت. کودکـی که 
سـن کمتـر از هفـت سـال دارد، کتابی 
ایـن  می پرسـد  مـن  از  و  برمـی دارد 
کتـاب بـه گـروه سـنی من می خـورد؟ 
کتـاب بچه هـا را مطالبه گـر بـار آورد و 
بچه هـا از مسـئولینی کـه بـه روسـتا 
مطالبـه  مدرسـه  می کردیـم  دعـوت 
احـداث  اسـتارت  باالخـره  تـا  کردنـد 
آنجـا  در  دخترانـه  راهنمایـی  مدرسـه 
خـورد. بـا خانواه هـا و ریـش سـفیدان 
منطقـه صحبت کردیـم و دخترانی که 
تـرک تحصیـل می کردنـد به مدرسـه 

برگشـتند.
در حاشـیه ایـن نشسـت جشـن 
امضـای دو کتـاب چتـر سـبز و بانـی 

شـد. برگـزار  دوست داشـتنی 

آمـازون در انتخـاب کتـاب بـرای 

اثرگذار اسـت مترجمـان 
میتـرا نوحی جهرمی مترجم این دو 
اثـر در ایـن مراسـم اظهار داشـت: کتاب 
چتر سـبز درباره سهیم شـدن اسـت و یاد 
می دهد کـودک  چگونـه می تواند چیزی 
را کـه دارد بـا دیگـری هم سـهیم شـود 
و بانی دوست داشـتنی هم دربارۀ عشـق 

بدون قید و شـرط اسـت.
نتخـاب  ا ر  معیـا رۀ  بـا در وی 
کتاب هـای خـود بـرای ترجمـه افزود: 
از  بـه کتاب هـا،  دسترسـی مترجمـان 
طریـق سـایت آمازون اسـت کـه چند 
صفحـه از کتـاب را می توانیـم ببینیـم. 
یـك مسـئله هـم نظراتـی اسـت کـه 
بـرای هـر کتـاب از سـوی خوانندگان 
نوشـته  می شـود و در سـایت آمـازون 
مسـئلۀ متداولی اسـت. در سـایت های 
نظـر  کتاب هـا  دربـارۀ  کمتـر  ایرانـی 
آمـازون  سـایت  در  ولـی  می دهنـد 
مـن  تصمیـم  در  و  نیسـت  این طـور 
تأثیـر می گـذارد کـه ایـن کتـاب چقدر 
می توانـد بـرای بچه هـا جذاب باشـد و 
بدهـد. گسـترش  را  جهان بینی شـان 

ایـن عضو شـورای کتـاب کودک 

در ادامـه افـزود: نویسـندگان خارجـی 
یـك  زندگـی  جهـان  و  ابعـاد  تمـام 
کـودک را بهتـر درک کـرده و دربـارۀ 
نویسـندگان  امـا  می نویسـند؛  آنهـا 
ایـن حوزه هـا  وارد  دارنـد  مـا کم کـم 
مـرور  بـه  اتفـاق  ایـن  و  می شـوند 
بـه  کـه  کتاب هایـی  افتـاد.  خواهنـد 
موضوعـات  جهان شـمول مانند عشـق 
بی قیـد و شـرط و دوسـتی کـه مفاهیم 
قابـل تأملـی بـرای همه کـودکان دنیا 

زبانـی  هـر  بـه  می پردازنـد  هسـتند، 
کـه باشـند مـورد توجـه کـودکان قرار 
می گیرنـد و اگر نویسـندگان مـا کتابی 
بنویسـند کـه در این موضوعات باشـد 
حتمـًا مـورد اسـتقبال قـرار می گیرنـد.
بـه  پاسـخ  در  جهرمـی  نوحـی 
پرسشی دربارۀ شـیوه های عالقه مندی 
در  داد:  توضیـح  کتـاب  بـه  کـودکان 
مدرسـه وقتـی بـرای بچه هـا کتابی را 
بلندخوانـی  می کـردم برایشـان جـذاب 
را  کتـاب  تـا  می آمدنـد  فـردا  و  بـود 
مـورد  در  بخواننـد.  و  بگیرنـد  امانـت 
خانواده هـا هـم خـوب اسـت متناسـب 
با سـن فرزندشـان، کتـاب تهیـه کنند 
و یـك نکتـه هم خـود والدین هسـتند 
کـه اگـر کتاب جایـی در میان دسـتان 
خودشـان نداشته باشـد، بچه هم خیلی 
کتاب خـوان نخواهد شـد. خوب اسـت 
والدیـن هـم زمانـی از روز را بـه کتاب 

خوانـدن اختصـاص بدهنـد.

تصاویـری کـه مکمـل و گویـای 
متن انـد

مهـرزاد زمردیـان، دیگـر میهمـان 
ایـن نشسـت نیـز دربارۀ همیـن موضوع 
گفـت: اولین آیتـم برای انتخـاب کتاب، 
داسـتان آن اسـت کـه آیا گیرایـی دارد؟ 
هدفمنـد اسـت؟ روی تربیـت بچـه چـه 

تأثیـری دارد؟ ترجمـه داسـتان، کیفیـت 
چـاپ و تصویرگـری هـم بسـیار مهـم 
کتـاب  تصاویـر  بـه  بچه هـا  هسـتند. 
توجـه زیـادی دارنـد و آنچـه در تصاویر 
می بیننـد باعـث یادگیـری بیشـتر آنهـا 
می شـود. همچنیـن خوب اسـت والدین 
ناشـران معتبـر را پیگیـری کننـد یـا در 
جسـت وجوی اینترنتـی ببیننـد آن کتاب 
در دنیا چه توجهاتی را جلب کرده است؟

ایـن مترجم دربـارۀ اثر جدید خود 
اضافـه کـرد: مجموعـه کتـاب ناخـدا 
فلیـن و داینـادزدان دریایـی راجـع بـه 
یـك پسـربچه بـه نـام فلین اسـت که 
چـون بـه دایناسـورها عالقه مند اسـت 
ذهنش تمـام مدت در حال ماجراجویی 
با تعدادی دایناسـور در دریاسـت که در 
ترجمـه به آنهـا اصطـالح »داینادزدان 
دریایـی« را داده ایـم. یکـی از نـکات 
باعـث  کـه  مجموعـه  ایـن  برجسـته 
شـده در دنیا به چشـم بیاید، روحیه کار 
گروهی اسـت و جنبـۀ دیگر هم روحیه 
خیال پـردازی اسـت. بچـه بـا خوانـدن 
خیالـش  در  را  اهدافـش  کتـاب  ایـن 
می پرورانـد تـا در آینـده بـه آن برسـد.

زمردیـان راجـع به کتـاب کارگاه 
ونـدل نیز تصریـح کرد: کریـس ریدل 
یکـی از نویسـندگان و تصویرگرهـای 
جوایـز  برنـده  کـه  اسـت  معروفـی 
خصوصیـت  اسـت.  شـده  متعـددی 
اصلـی ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه به 
بچـه بیامـوزد همـه چیزهایـی کـه در 
نیسـت  دورانداختنـی  دارنـد  زندگـی 
درسـت  را  چیـزی  نتوانسـتند  اگـر  و 
و  برگردنـد  می تواننـد  بدهنـد،  انجـام 
آن را اصـالح کنند. کتـاب تصویرهای 
خوبـی دارد و انتشـارات میچـکا کتاب 
را بـا کیفیـت نزدیـك به کتـاب اصلی 
چاپ کرده اسـت. این کتابی اسـت که 
بـا تصویـر هم می تـوان به متن رسـید 
و اگـر بچـه ای نتواند کتـاب را بخواند، 
می توانـد از طریـق تصاویر، داسـتان را 

بزند. حـدس 

کتابخوانی و دخترانی که ترک تحصیل کرده بودند

عالقه مندان  قلم زنی   زیتون«؛  سبز  عطر  »به  مجموعه داستان 
نویسندگی

مجموعه داستان »به عطر سبز زیتون« شامل 
۱۴ داستان کوتاه از نویسندگان تازه قلم و با نگاهی 
به مسائل روز اقشار مختلف جامعه به بازار نشر آمد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مجموعه 
داستان   ۱۴ شامل  زیتون  سبز  عطر  به  داستان 
کوتاه به نام های کارآفرین برتر از فاطمه آراسته، 
انصاریون، همه می دانند  از سمانه  دقیقه  هر سه 
پایمزد،  مهین  از  نیلوفر  مرداب  باروتیان،  سارا  از 
منگوله های رنگی از فاطمه پهلوانی، قصه بی پایان 
از ندا جعفری، قفس زنان از زهرا حکیمی فر، باطل 

السحر از شکیبا خسروی، یك پل عابر پیاده ساده از علیرضا دشتی، تردید از الهه 
شهبازی، نور می رود، پرده می افتد از لیلی طهرانی، فرخنده از فریبا فیضی، جهل 
و تعصب از سیدحمزه موسوی و وابسته از زهرا یعقوبی است. مجموعه ای که از 
۱۴ نویسنده آن ۱۲ نویسنده را زنان تشکیل می دهند و بار دیگر عالقه، تالش و 
نقش آفرینی زنان را در ادبیات معاصر و به ویژه ادبیات داستانی ایران بعد از پیروزی 
انقالب نشان می دهد.  داستان های این مجموعه که حاصل کارگاه های نویسندگی 
انتشارات نیستان برای عالقه مندان نویسندگی است با نگاهی به وضعیت و مسائل 
روز اجتماع و تاباندن نور بر این مسائل نوشته شده اند و مضمون قوی این آثار؛ 
عاقبت بد برای خاطی، توجه نکردن به ظواهر زندگی دنیایی و ضرورتا خوشبخت 
نه که  پیام هایی که خیلی واضح در داستان ها  نبودن ثروتمندان است.  و راضی 

گنجانده؛ بلکه توسط نویسنده جار زده می شوند. 
و  شلوغ  خیابان های  در  اسنپ  راننده  دقیقه؛  سه  هر  داستان  ابتدای  مانند 
پرترافیك، در حال پیدا کردن مسافری با قیمت مناسب است، هوا گرم و کالفه کننده 
است و ترافیك می تواند آتش این کالفگی را بیشتر کند. اسنپی در حالی که به شدت 
از این وضع خسته شده است، تخمه می شکند... )ص. ۲۰( بعد از این توصیف می رسیم 
به این بخش: به منزل مسافر مورد نظر می رسد، خانه ای شبیه قصر، دیوارها و نمای 
ساختمان سفید است، باغچه پرگل و درختان حیاط از نرده های جلوی خانه قابل رؤیتند 
)ص. ۲۱(. در پایان داستان متاسفانه می فهمیم فردی که در ظاهر مشکل مالی ندارد 
و راهی فرودگاه برای سفری به خارج کشور است بیماری است که هر سه دقیقه 
یکبار باید پستانکی داخل دهانش بگذارد.  یا در داستان مرداب نیلوفر وضعیت زنی 
ترسیم می شود که همسر مردی زن باره است و طبیعتا با ظلمی فراوان روبرو؛ ولی 
از زیر بار مسئولیت زندگی خود و دو فرزندش فرار نکرده است. اما شوهر این زن 
از دست عدالت الهی راه فراری نداشته و به دلیل اینکه با یك اتوبوس مواد گرفتار 
و به حبس ابد محکوم شده است.قصه بی پایان هم با نگاهی به مسائل قشری از 
اینهمه  از  بعد  را ترسیم می کند که  اقشار جامعه یعنی جانبازان روزهای جانبازی 
سال با تالش توانسته مدارج باالی تحصیلی را بگذراند ولی جامعه امروز به او بی 
توجه است و حتی بیمارستان ها از پذیرش او با دو پای شکسته خودداری می کنند.
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فرناز میرزالو

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یك قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگر کال ۲5 اصلی بخش ۱۶

۱۷۷۹5 فرعی به نام آقای مرتضی تقی زاده کفشگری نسبت به ششدانگ 
یك قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۶5 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از آقای علی بابا تقی زاده مالك رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل  به تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عمومی می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی : ۱۲۲5۳۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

رحمت سلمانی قادیکالئی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سمند تیپ ایکس ۷ مدل ۱۳۸۲ به رنگ 
مشکی متالیك به شماره انتظامی ۳۴۹ ل ۷۳-ایران ۴۶ به شماره موتور ۲۰۰5۰۸۷ 
به شماره شاسی ۸۲۲۰۲۶۱۱ متعلق به خانم سارا معطر خراسانی مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو تیپ CNG-۴۰5GLX-XU۷ به رنگ 
نقره ای متالیك مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ۳۴۷ ق ۳۱-ایران۴۶ به شماره موتور 
۱۲۴K۰۶۹۹۲۴۹ به شماره شاسی NAAM۱۱VE۰FR5۱5۸۰۰ متعلق به 

علی رضا زنگنه مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب عذرا عبدالوند   مالك خودرو پژو ۴۰5   مدل۱۳۹۰به شماره شهربانی 

۳۱ایران۳۲5ج۷۶ وشماره بدنه
NAAM۱۱CA۱CE۳۰۲۸۶۴ شماره موتور۱۲۴۹۱۰۱۲5۹۴بعلت فقدان 
اسناد فروش ) شناسنامه و سند  (تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
به  ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز  است.لذا چنانچه هرکس 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۲۴۱۴ 
شماره  پرونده  کالسه  به  جویبار  ثبتی  واحد  در  مستقر  هیات   ۱۴۰۰/۰۸/۱۸  –
۱۳۹۷۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰5۲5 ماده یك قانون مذکور تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمود خسروی بیزکی نسبت به شش دانگ یك قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۱۴۰/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک --- فرعی از ۱۰ 
به  لذا  است  گردیده  محرز  سروی  جعفر  از  واسطه  بدون  شده  خریداری  اصلی 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از 
طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض 
باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
به دادگاه نمی  از مراجعه متضرر  نماید و صدور سند مالکیت مانع  مالکیت می 

باشد. شناسه آگهی : ۱۲۳۳۷۲۱
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

مرتضی قاسم پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۳۱۹۹ مورخ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نکا تصرفات 
 ۲۱۸۱۶۶۶۲۰۲ ملی  شماره  به  زارعی  اصغر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرزند ابراهیم در ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه زمین )مرغداری( به مساحت 
۱۰۰۰۰ متر مربع پالک ۱۱- اصلی واقع در مازندران بخش ۹ ثبت نکا به کالسه 
۱۰۰/۱۴۰۰ خریداری شده از خانم معصومه جمشیدی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود تا 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 یك ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

امیر خندان رباطی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
شناسه آگهی : ۱۲۳۱۶۶۱

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای سید حمید میر مطهری به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۱5 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
امالک  بررسی سامانه جامع  با  است  مفقود گردیده  انگاری  به علت سهل  وی 
الکترونیك و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یك واحد آپارتمان به 
مساحت ۱۲۲/۲۲ متر مربع به شماره پالک ۷۴5۷۳ فرعی از ۱۷5- اصلی بخش 
۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹5۲۰۳۰۶۲۶۷۰۱۰۱۰۸ به نام 
آقای سید حمید میر مطهری ثبت و سند مالکیت به شماره ۱۷۹۲5۸/ج ۹۴ صادر 
و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیك و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یك نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
حمیدرضا افشار 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳5۳

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آذین ابراهیمی و الهام ابراهیمی برابر تقاضانامه شماره ۲۰۳۰۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ منضم ۴ برگ گواهی استشهادیه و شهادت شهود تقاضای 
المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که اسناد مالکیت ششدانگ یك یکباب 
منزل به مساحت ۱۸۷/5 متر مربع تحت پالک 55۹ فرعی از ۴۴ اصلی بخش ۱۲ 
نیشابور به علت جابجایی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت 
۶۳۷۲۶۳ و ۶۳۷۲۶۴ پالک مزبور ذیل ثبت ۱5۴۶۷ و ۱۹۸۰۷ صفحات 5۶5 و 
5 دفاتر ۷5۸ و ۱۰۱ به نام مالکین الهام ابراهیمی نسبت به )سه دانگ مشاع( و 
آذین ابراهیمی )نسبت به سه دانگ دیگر( ثبت و سند صادر گردیده است سپس 
برابر سند رهنی ۸۹۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ دفتر 5 نیشابور در رهن موسسه مالی 
اعتباری فرشنگان قرار گرفت دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه 
سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفترخانه ارائه گردید از 
انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید. 
لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفتر 
خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به 
این اداره ارسال فرمائید. لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یك 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملك مورد معامله ای انجام 
داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 

یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نیشابور 
م / الف ۸۲۴

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای رضا رمضانی برابر سند وکالت ۳۹5۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ 
دفتر اسناد رسمی ۱۸۸ مشهد به عنوان وکیل آقای محمد فیض عظیمی به استناد 
به  اسناد رسمی ۱۸۸ مشهد منضم  دفتر  امضا شده  استشهادیه گواهی  برگ   ۲
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است 
با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیك و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید 
ششدانگ اعیان یك واحد آپارتمان )که عرصه آن موقوفه می باشد( به مساحت 
۸۴/۷۸ متر مربع به شماره پالک ۳۷۲۸۶ فرعی از ۱۷۶- اصلی بخش ۱۰ مشهد 
با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۶۲۶۷۰۴۳۶۴۶ به نام محمد فیض 
عظیمی ثبت و سند مالکیت به شماره ۴۶۴۷۲۳/ب ۹۴ صادر و تسلیم گردیده 
سامانه جامع امالک الکترونیك و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد 
مراتب یك نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملك مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. 
حمیدرضا افشار 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳5۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۲۳۹ هیات اول / موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملك ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب مومنی 
اقدم فرزند عباس به شماره شناسنامه ۴۸۲۶ صادره از تهران * ششدانگ یك 
باب خانه به مساحت ۸۳/۸۴ متر مربع پالک شماره ۱5۸ فرعی از ۱۰5 اصلی 
واقع در کهنه گل بخش حوزه ثبت ملك ورامین از مالکیت علی خلیلی * محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 یك 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: ۱۴۰۰/۹/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۲۸

محمود داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۱۹

زل
ل ع

ص
ف

از راست علی دهباشی، دکتر عزت اهلل فوالدوند و هاشم بناپور
اختصاصی دنیای جوانان

دلواپسی ام نیست
چه باشی، چه نباشی

محمدعلی بهمنی

دلواپسی ام نیست چه باشی، چه نباشی
احساس تو کافی ست چه متن و چه حواشی

از خویش گذشتم، ببرم خاک کن، اما
شعرم چه؟ نه! بی ذوق مبادا شده باشی

می خواستم از تو بنویسم که مدادم
خندید: چه مانده است مرا تا بتراشی

مجموعه آماده نشرم-خبر بد
یك خالی پر، خط به خطش روح خراشی

شصت و سه غزل له شده در زلزله من
شصت و سه نفس، شصت و سه حس متالشی

نفرین نه، سؤال است: چگونه دلت آمد-
بارانم! اسیدانه به من زخم بپاشی؟



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

شنبه  13  آذر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1897

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲۸01-66917۳1۲ -6691۵۲6۸      
فکس:661۲61۳9

آزیتا ترکاشوند هم فیلمساز شد

پرکار  بازیگر  ترکاشوند،  آزیتا 
سال هاي اخیر سینما و تلویزیون حاال 
اولین فیلم خود با محوریت قدرت زنان ایل 
بختیاری را می سازد. فیلم کوتاه سیمره، 
به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
آزیتا ترکاشوند، پس از گذراندن بیش از ۲۰ 

روز پیش تولید در روستاهای لواسان کلید خورد. 
سیمره، درامی اجتماعی است که به نقش مهم زنان در ایل  بختیاری می پردازد 
و یکی از پرهزینه ترین پیش تولیدها را بین فیلم های کوتاه داشته است. آزیتا 
ترکاشوند، از سال ۱۳۸۴ بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون را آغاز کرده و این 
فیلم کوتاه اولین تجربه او در زمینه فیلمسازی است. مرضیه جمال پور، جمشید 
صفری، تبسم هاشمی حائری، مژگان محمودیان، اشرف شاه حسینی و محمد 

رضایی از بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

ساعت ۲00 میلیوني رامبد جوان!

حواشي رامبد جوان پایان ندارد 
و این بازیگر و کارگردان سال هاي 
نه چندان دور که در سال هاي اخیر 
هنر  عرصه  در  خود  فعالیت  عمده 
داده، گویا  اختصاص  به خندوانه  را 

خودش هم دوست دارد با حواشي دست 
و پنجه نرم کند. تولد فرزندش در خارج 
از کشور در حالي که دائم دم از ایران و ایراني مي زد یکي از بزرگترین 
جواشي او بود و هفته گذشته نیز با انتشار ویدیویي اعالم کرد که حاال 
که گراني زیاد شده و کاالهاي اساسي روز به روز گران تر مي شوند، 
او منتشر شده که  از  بهتر است مردم رژیم بگیرند! حاال هم عکسي 
در آن ساعتي در دست دارد که قیمت تقریبي آن ۲۱۶ میلیون تومان 

برآورد شده است.

کنسرت بهنام باني با طعم ضرر

و  تهیه کننده  حاتم پور،  محمد 
کنسرت گذار می گوید سال های گذشته 
که در تاالر هتل الله پارک تبریز محل 
کنسرت  بانی  بهنام  جدید  کنسرت 
صندلی   ۱۳۰۰ تا   ۱۲۰۰ می گذاشته، 

در اختیار داشته و هم اکنون و در پی شیوع 
کرونا، مجوزی که گرفته ۴۸۰ صندلی قابل 
فروش بوده و با احتساب بلیت های مهمان، ۴۲۰ تا ۴۳۰ صندلی با متوسط 

قیمت بلیت ۱5۰ هزار تومان در اختیار داشته است. 
اقتصادی توجیه نمی کند  از نظر  را  اتفاقی که برگزاری کنسرت 
ولی او و بهنام بانی انجامش داده اند. کنسرت ها پس از ۲۲ ماه تعطیلی 
)از اسفند ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۰( در پی شیوع کرونا، با کنسرت بهنام بانی، 
خواننده موسیقی پاپ در تاالر هتل الله پارک تبریز شکسته می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مردن در آب مطهر بهترین فیلم سوئد

با  همراه  مطهر  آب  در  مردن 
شد«،  کامل  ماه  که  شبی  فیلم هاي 
این سو آن سو و منتظر می مانیم، از 
فیلم هاي ایراني بودند که در جشنواره 
فیلم سماع استکهلم سوئد حضور پیدا 
کردند و مردن در آب مطهر به عنوان 

بهترین فیلم این جشنواره شناخته شد. این 
فیلم ساخته نوید محمودی که با فیلم هایی از ایران، تاجیکستان، هند، 
قزاقستان و افغانستان در جشنواره فیلم سماع استکهلم در رقابت بود به 
عنوان بهترین فیلم بلند برگزیده شد و تندیس جشنواره را دریافت کرد. 
عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر افغان را روایت می کند 
بازیگران  ندا جبرائیلی  اروپا را دارند. علی شادمان و  به  که قصد رفتن 

اصلي این فیلم هستند.

ما
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

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
66791۲6۵-66

آگهي
 مناقصه عمومی  یك مرحله ای

 با ارزیابی کیفی شماره9 /۱۴۰۰ ) نوبت اول(
اداره کل نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در نظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئین نامه  هاي اجرایي آن ، مناقصات عمومي ذیل با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت قرارداد  فهرست بهایی ) مطابق فهرست بهاء پایه سال1400  
( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، بدین منظور از مناقصه گران داراي گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاري و ظرفیت کاري مجاز واجد شرایط که صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی موضوع را دارا می باشند دعوت می نماید  جهت کلیه مراحل 

برگزاری مناقصات به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/09/1۵ می باشد .
گشایش  پاکات مناقصه : ساعت 9 مورخه  1400/10/04 می باشد. آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :  ساعت 14 مورخه 1400/10/01   اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :  ساعت 14 مورخه 1400/09/17  

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال( مبلغ برآورد  )ریال( محل تامین اعتبار محل اجرا عنوان پروژه

ردیف

۳41/000/000 6/۸14/۲6۸/۲۵۵ پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس 
دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ ناحیه ۱ کرج مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 

ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۱

6۸۵/000/000 1۳/6۸4/667/404
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز 

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ فردیس مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 
ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۲

۳۵۲/000/000 7/0۳۳/669/4۲۳
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز 

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ ناحیه ۳ کرج مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 
ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۳

۳6۳/000/000 7/۲4۵/469/۳4۵
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز 

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ ناحیه ۴کرج مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 
ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۴

۳۳9/000/000 6/76۵/0۳۸/۳۳1
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ ساوجبالغ مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 
ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم 5

4۵۲/000/000 9/0۳7/7۲1/۳96
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ اشتهارد
مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 

ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۶

4۸6/000/000 9/714/۸۲0/00۸
 پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ نظرآباد
مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 

ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم ۷

49۸/000/000 9/9۵۵/۳۲۵/9۳9
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود ، از محل طرح تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی به شماره طرح 5۱۰ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز 

مدارس دوره اول متوسطه  به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰5 و طرح تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه به شماره طرح      ۲۰۱ ذ ۱۸۰۱۰۰۶ و طرح تعمیر و تجهیز مدارس فنی و 
حرفه ای به شماره طرح ۲۰۱ ذ ۱۸۰۲۰۷5

چهار باغ
مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی تعمیرات مدارس 

ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم و فنی و حرفه ای ۸

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مطابق مبلغ ذکر شده فوق که به صورت اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی
اداره کل، ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما ، اوراق مشارکت بي نام و یا یکی از صورتهاي  مشروحه  براساس بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶5۹ ه تاریخ ۰۹/۲۲/ ۹۴ تصویب نامه هیئت وزیران است که باید همراه با اسناد مناقصه ضمن بارگذاري در سامانه درپاکت ))الف(( بصورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

شرایط شرکت در مناقصه:
۱- درج آگهی جهت اطالع بوده و هیچگونه تعهدی را برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند و همچنین کارفرما مختار به لغو یا تمدید مناقصات می باشد.

۲- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
۳- این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

۴- با توجه به محدودیت زماني و همچنین پراکندگي جغرافیایي، در صورت برنده شدن هر شرکت در بیش از یك ردیف پروژه، کارفرما مختار است به هر شرکت حداکثر یك ردیف پروژه ارجاع دهد.
اطالعات تماس اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس استان البرز جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :

آدرس: کرج ،عظیمیه،  بلوار اقاقیا ،ضلع شمال میدان بعثت،خیابان سرو ، کدپستی : ۷5۶۱۱-۳۱55۸ تلفن : ۳۲5۱۸۸۰۲   فاکس : ۳۲5۳۱۶۶۲
اداره کل نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس استان البرز

شناسه آگهی :۱۲۳۴۴۲۱

محمد حسین زاده

حضور نیکي کریمي در جشنواره هاي بین المللي همواره اتفاقي 
خوب براي سینماي ایران بوده که حاال مدتهاست که به عنوان رئیس 
هیات داوران در جشنواره هاي مختلف حضور پیدا مي کند که آخرین 
آنها به تازگي در کشور ترکیه اتفاق افتاده است. نیکی کریمی بازیگر، 
کارگردان و تهیه کننده شاخص سینماي کشور که به عنوان رئیس 
فیلم  بین المللی  جشنواره  سینمایی  فیلم های  بخش  داوری  هیات 
جنایت و مکافات استانبول در این شهر حضور دارد، در گفتگویی 

به حضورش در این رویداد فرهنگی و 
واکنش ها نسبت به اکران عمومی فیلم 

آتابای پاسخ داد.
نیکي کریمی استقبال از نخستین 
اکران عمومی فیلم آتابای در تبریز را 
فوق العاده توصیف کرد و گفت: من یك 
فیلم مستقل ساخته بودم و هیچ حدسی 
فیلم  این  با  چگونه  مردم  که  نداشتم 
ارتباط برقرار خواهند کرد. خدا را شکر 
قصه گویا خیلی به دل همه نشسته و 
هم به خاطر گویش آن به زبان ترکی 
استقبال  فیلم  عاشقانه  قصه  هم  و 
فوق العاده ای را در تبریز داشتیم. مردم 

می گویند حالمان خوب شد که پس از مدت ها به سینما رفتیم.
این کارگردان موفق که فیلم هایي چون شیفت شب و سوت 
پایان را هم در کارنامه دارد، با بیان اینکه آتابای می تواند مانند یك 
پل ارتباطی بین سینمای ترکیه و ایران عمل کند، گفت: ۷۰درصد 
فیلم آتابای به زبان ترکی است. به شدت دوست دارم که فیلم در 
ترکیه دیده شود، در این زمینه خیلی فکر نکرده بودیم ولی در اینجا 

صحبت هایی شده است که امیدوارم به نتیجه برسد.
نیکي کریمی در ارتباط با تمایل خود برای ساخت اثر مشترک با 
ترکیه بیان کرد: به نظرم خیلی جالب است چون ما با ترکیه فرهنگ 
مشترک بسیار داریم. من خودم همیشه سینمای ترکیه را پیگیری 
کردم، درست است که زیاد به اینجا نیامدم. موارد مشترک زیادی 
داشته و همسایه نزدیك هستیم، فرهنگ ها هم به هم نزدیك هستند. 
برای من شناخت خوب از ترکیه بسیار جالب است چون االن احساس 
می کنم شناختم در مورد ترکیه بسیار از روی ادبیات و کتاب هایی 
که خواندم، است. خیلی دلم می خواهد که زمان گذاشته و ترکیه را 

از نزدیك بشناسم.
بازیگر سینمای ایران با بیان اینکه سریال های ترکیه در ایران 
بسیار محبوب هستند، اظهار کرد: به نظرم بازیگرهای ترک اکثرا 
خیلی با دقت کار می کنند. دوست های کارگردان ترک خیلی دارم، در 

نخستین تجربه داوری در جشنواره تسالونیکی به همراه گروه داوری 
بیلگه جیالن جایزه دادیم. همیشه سینمای  به فیلم اوزاک، نوری 
ترکیه را دنبال کردم. سینمای مستقل و متفکر ترکیه همیشه برای 
ترکیه هستند،  زیادی در  نویسندگان  احترام است.  قابل  من خیلی 
اشعار شاعران ترک، کال شور و هیجان مردم و یك نوع پل شرق 
اینکه زیاد سفر  با  و غرب بودن ترکیه را کامال احساس می کنید. 
نکردم و با آشنایی از طریق کتاب ها و ادبیات ترک خودم را به مردم 
اینجا بسیار نزدیك احساس کردم و این نزدیکی خیلی قلبی است.

فیلم  پیشتر سابقه داوری در جشنواره های  نیکي کریمی که 
طالیی  پرتقال  و  استانبول  ازمیر، 
با  رابطه  در  دارد،  را  ترکیه  آنتالیای 
و  جنایت  جشنواره  در  خود  حضور 
فیلم های  گفت:  استانبول  مکافات 
این جشنواره  در  و خوبی  بسیار قوی 
ره  جشنوا این  شعار  رند،  دا حضور 
عدالت و دموکراسی به نظر من خیلی 
این  با  فیلم هایی  حضور  است.  مهم 
مضمون جای تقدیر دارند. خانم هایی 
جشنواره  این  در  مسئولیت هایی  که 
بر عهده دارند، با توجه به فرهنگ و 
سنت و تضادهای جامعه محترم هستند 
و خیلی زحمت می کشند. ابعاد بزرگی و 
کوچکی در این رویدادها مهم نیست، مهم این است که اتفاق های 
فرهنگی در کشورهای ما جریان داشته باشد. مردم جمع شده فیلم 

تماشا کنند و تبادل اندیشه صورت بگیرد.
مقایسه  با  رابطه  در  خود  صحبت هاي  از  بخشی  در  وی 
سختی های  کدام  هر  گفت:  کارگردانی  و  بازیگری  دشواری های 
خودش را دارد، فیلمسازی مشکالت خود را دارد. چون یك زمانی 
برای نگارش فیلمنامه و تولید فیلم نیاز است، مراحل ساخت فیلم 
خیلی سخت تر است. بازیگری هم که اگر نقش سخت باشد که اصواًل 

هم به این صورت است، دشواری خود را دارد.
نیکي کریمی در پایان با اشاره به پروژه های آینده خود گفت: 
اخیرا در فیلم دسته دختران، به کارگرداني منیر قیدي بازی کردم و 

هم اکنون در حال نوشتن یك فیلمنامه هستم.
یازدهمین دوره جشنواره فیلم جنایت و مکافات استانبول به 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  جنایی  و  کیفری  تحقیقات  مرکز  همت 
استانبول در خالل روزهای ۲۶ نوامبر و ۲ دسامبر با شعار عدالت محیط 
زیست برای همه برگزار می شود. هدف از برگزاری جشنواره امسال 
جلب توجه فعاالن مدنی و سازمان های بین المللی به موضوعاتی چون 
تغییرات اقلیمی، شیوع کرونا، افزایش زباله های پالستیکی در دریاها، 

خشکسالی و بحران های زیست محیطی در سراسر جهان است.

فرامرز  از  عکسي  که  روزها  این 
سینماي  پیشکوست  زیگر  با صدیقي، 
بد  به دست مي شود، شاید  کشور دست 
متاسفانه  که  شویم  یادآور  را  این  نباشد 
هنرمندان شاخص و بزرگ زیادي را در 
این عرصه داریم که مدتهاست یا بیکار 
هستند و یا آنقدر کم کار شده اند که اصال 
نه  که  بزرگي  بازیگران  نمي شوند!  دیده 
عرصه  در  سالهاست  بلکه  هنرمند،  تنها 
ادبیات نیز فعال هستند و بدون شك باید 
این هنرمندان برجسته  به  اینها  از  بیش 
یکي  سراغ  به  دلیل  همین  به  بپردازیم. 
دیگر از چهره هاي پیشکسوت عرصه هنر 
رفتیم. سیروس  ابراهیم زاده که سال ها در 
فعالیت  رادیو  و  سینما،  تئاتر  تلویزیون، 
در  چندانی  حضور  است  مدتی  کرده، 
از  یکی  شاید  و  ندارد  بازیگری  عرصه 
نام  آن  از  بتوان  که  او  کارهای  آخرین 
باشد.  پزشکان  ساختمان  سریال  برد، 
روزهایش  این  فعالیت  از  هنرمند  این 
کتاب سخن  ترجمه  و  نگارش  در حوزه 
کرونا  تاز  و  تاخت  از  او همچنین  گفت. 
و دالیل گزیده کاریاش گفت و خاطراتی 
روایت کرد  یادماندنی  به  از کاکتوس  را 
و همچنین هنرمندانی که دیگر در میان 
البته چندان اهل مصاحبه  او  نیستند.  ما 
او  از  دلیل هم کمتر  به همین  و  نیست 
او  دیده ایم.  ها  رسانه  در  را  گفتگویی 
بیش از هر چیزي معتقد است که مردم 
نیازمند  دارند،  خنده  به  نیاز  روزها  این 
حال خوب هستند، اینکه ما چه می کنیم 
برای آنها جذابیتی ندارد، به همین دلیل 
طنز  قالب  در  مصاحبه  این  می خواهد 
باشد و زمانی که آن را می خوانند، خنده 
به  است که  آن  از  بیاید. پس  لبشان  بر 
ظرافت  و  دقت  نظم،  با  سوال هایمان 
طنزآلود،  لحنی  با  همراه  خود  خاص 
پاسخ  هویداست  آثارش  در  که  آنگونه 
نویسنده  ابراهیم زاده  سیروس  می دهد. 

و بازیگر پیشکسوت فروردین ماه ۱۴۰۰ 
وارد هشتاد و چهارمین سال زندگی شد. 
او دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر از 
موسیقی  و  دراماتیك  هنرهای  مدرسه 
هنرهای  آکادمی  و  انگلستان  بیرمنگام 
کارشناسی  و  لندن  موسیقی  نمایشی 
زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران 
است و فعالیت هنری را در سال ۱۳۴۶ 
تنهاترین  آغاز کرد.  رادیو  تلویزیون و  با 
سردار، والیت عشق، کاکتوس، آرایشگاه 
آشپزباشی  سوم،  حس  ما،  خانه  زیبا، 
این  آثار  ازجمله  پزشکان  ساختمان  و 
هنرمند در تلویزیون محسوب می شوند. 
بازی در فیلم حسن کچل، به کارگردانی 
سینمایی  تجربه  نخستین  حاتمی  علی 
اوست. از عمده نمایش های ابراهیم زاده 
فرنگ  از  جعفرخان  اتللو،  به  می توان 

برگشته، ملیحه و... نیز اشاره کرد.

-این روزها چه می کنید؟ با شرایط 
کرونا آیا مشغول به کاری هستید؟

ب  ا خو ز  ا د  ا مد با  ۶ عت  *سا
بسته ام  پا  پشت  دمپایی های  برمی خیزم، 

به  رو  پنجره های  از  یکی  می پوشم،  را 
سالم  نیمه  هوای  و  می کنم  باز  را  حیاط 
صبح پایتخت را به درون دعوت می کنم. 
بعد  و  سوئدی  ورزش سبك  ساعت  نیم 
باری...  می کنم  کیپ  بسته  را  پنجره 
سپس به سرعت برق ولی آرام و بی سر و 
صدا صبحانه را می زنم توی رگ )به قول 
برو بچه های قدیمی( نان سنگك باالی 
باری...  است!  عشق  را  تومان  هزار   ۱۰
می نشینم پشت میز و با فال حافظ شروع 
می کنم: صبحدم از عرش می آمد خروشی 
عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ 
از بر می کنند. روی میز چندین کتاب و 
مجله در زمینه های گوناگون هنر و ادبیات، 
خوانده و نخوانده، باز و نیمه باز روی میز 
مجموعه  که  پرورقی  کتاب  شده.  ولو 
نمایشنامه های کوتاه به زبان انگلیسی که 
سفارش گرفته ام ترجمه کنم. اوایل فتنه 
را شروع کرده ام و  عالیجناب کرونا، کار 

هنوز ناتمام است...!

-مدت هاست از تلویزیون دور هستید 
و  می شود  پیشنهاد  آیا  دارد.  دلیلی  آیا 

نمی پذیرید یا خیر؟
ز  تا و  تاخت  و  ظهور  ز  ا *بعد 
کرونا، بازار کسب و کار تئاتر و سریال 
و  شده  کساد(  قلم  )لفظ  کاسد  سازی 
)لفظ  گزیده  همیشه  من  اینکه  دیگر 
کرده ام!  کار  بیکاری(  کم کاری  قلم 
خیلي  ولي  پیشنهادهایي  بوده  درواقع 
حضور  آنها  در  که  نبوده  جذاب  برایم 

باشم. داشته 

تلویزیونی ای  سریال های  در  -شما 
به  اغلب  که  پرداخته اید  نقش  ایفای  به 
نوعی طنز بوده و کارهای پرمخاطبی هم 
بوده اند. علت اینکه دیگر اینگونه آثار در 

تلویزیون نیست، چیست؟
شاید  پرسید...  خودشان  از  *باید 
بتوان گفت دیگه براشون صرف نمی کنه! 
البته امیدوارم دلخور نشوند، شوخی کردم!

-شبکه نمایش خانگی رقابت جدی 
با تلویزیون پیدا کرده در سریال هایی که 
تولید می کند آیا پیشنهادی به شما در این 

مدیوم شده؟
رقابت  است...خوب!  خوب  *بله 
نمایش خانگی با نوع غیرخانگی اش بسیار 
جدی است. ولی از من تا به حال دعوت 
به کار نکرده اند. )لطفا بین خودمان بماند!(

به  آثار  از  آشپزباشی،  و  -کاکتوس 
محسوب  تلویزیون  در  شما  یادماندنی 
سال  که  سریال ها  این  درباره  می شود. 
و  دارید  خاطره ای  اگر  شد.  تولید   ۷۹

همکاری تان با آقای هنرمند بفرمایید؟
*آشپزباشی سریال خوبی بود مثل 
اغلب دیگر کارهای محمدرضا هنرمند و 
در  داشتنی  دوست  کوتاه  نقش  یك  من 
آن داشتم. ولی کاکتوس، داستان مفصلی 
دارد. این سریال نشأت گرفته از سریال 
این  یاد هنرمندان قدیمي  بود.  اختاپوس 

سریال گرامي باد.

کاکتوس  سریال  خاطرات  ز  -ا
بگویید؟

*یکی از هم محله ای های قدیم من 
که می دانستم دستی بر قلم دارد و عیالوار 
و نیازمند است، روزی سراغ من آمد و از 
نویسنده  به عنوان  من خواهش کرد که 
متن دست او را در کاکتوس بند کنم. سمعا 
و طاعتا، با محمدرضا هنرمند در این باره 
دوست  که  پذیرفت  او  و  کردم  صحبت 
من متنی به عنوان نمونه بنویسد و به ما 
بدهد. دوست نویسنده در مدتی کمتر از 
یك هفته نوشته خود را تسلیم کاکتوس 
کرد و قرار شد در اولین جلسه تمرین ما 
متن او خوانده شود و نظر جمع همکاران 
مورد نظر قرار گیرد. در جلسه متن را به 
دست من دادند که بخوانم برای جمع... 
چشمتان روز بد نبیند وقتی دفترچه متن 
هرچه  ما  دوست  که  دیدم  کردم،  باز  را 
متلك و بد و بیراه می دانست بار ما کرده 
است و او تنها کسی بود که کاکتوس را 

نمی پسندید!

ما  از  را  بسیاری  هنرمندان  -کرونا 
شما  با  که  پیشکسوتانی  درباره  گرفت. 
اگر  و  بفرمایید  بودند  همکار  و  دوست 

تمایل دارید یادی از آنها کنید...
پورحسینی،  پرویز  از  می کنم  *یاد 
خسرو  جلیلوند،  چنگیز  پرتوی،  کامبوزیا 
سینایی، اکبر عالمی، کریم اکبری مبارکه، 
می دارم  گرامی  و...  درمبخش  کامبیز 
دیگر یاران و هموطنان و قربانیان جهانی 
کرونای عبرت آموز آدمیخوار را. باشد که 
انسان امروز به جای دشمنی با همنوع و 
کشت و کشتار یکدیگر از عهده براندازی 
ولي  میزه  ریزه  ظاهر  به  آدمکش  این 
پایید  دیر  و  زیوید  شاد  برآید.  خطرناک 

به روزگاران!

از بازیگري تا ترجمه و نویسندگي

سیروس  ابراهیم زاده: مردم نیاز به شادي دارند
پایان کار نیکي کریمي در ترکیه...

فرهنگ ترکیه به فرهنگ ایران بسیار نزدیک است


