
معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

اصالح بازار بیمه از اهداف جدی دولت است
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، دولت 
چین به دنبال سرکوب بیشتر فعالیت های مرتبط با رمزارزها 
است. یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی این کشور اخیرا گفته 
است که دولت برخورد با نسل جدید ارزهای دیجیتالی نظیر متاورس ها را 
تشدید خواهد کرد. همزمان با نزدیک شدن به پایان سال جاری میالدی 
فشار فروش نیز در بازار بیشتر شده و این مساله احتمال وقوع زمستان 
ارزهای دیجیتالی را نظیر آنچه در بهار امسال رخ داد تقویت کرده است.

 گمانه زنی درباره تصمیم دولت هند برای چگونگی مواجهه با 
ارزهای دیجیتالی ادامه دارد و حاال منابع رسانه ای به نقل از منابع آگاه 
درون دولت گفته اند که قصدی برای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتالی 
در این کشور وجود ندارد. بانک مرکزی هند به میزان قابل توجهی از بانک 
مرکزی چین در توسعه پروژه ارز دیجیتالی ملی عقب است اما از سال 
گذشته به طور جدی تر وارد فاز عملیاتی کردن روپیه دیجیتالی شده است.
صفحه 3

نماینده مردم تبریز:

برخوردهای اخیر با تجمع کنندگان
 رفتار مقبولی نبود

وقوع سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور
سقط  جمعیت،  مطالعات  مرکز  دبیر 
جنین را یکی از متغیرهای بسیار تعیین کننده 
در تعداد تولدها عنوان کرد و با بیان اینکه 
و  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  آمار  حداقل  براساس 
هزار   ۴۰۰ از  بیش  ساالنه  قانونی  پزشکی  سازمان 
سقط جنین انجام می شود، گفت: اجرای درست قانون 
جوانی جمعیت می تواند باعث کاهش محسوس آمار 
سقط جنین شود. صالح قاسمی، با اشاره به اینکه طی 
با روند کاهشی همراه  پنج سال گذشته تعداد موالید 
بوده است، بیان کرد: تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار 
تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در 
سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری 

نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.
صفحه 2

رییس سازمان نظام پزشکی؛

 پزشکان ایالم در پرداخت مالیات در سطح کشور 
پیشرو هستند
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صفحه 6نتیجه شهرآورد هیچی!
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1898- یکشنبه 14  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
احمد معظمي: 

قهرمان سريال هاي 
من همیشه 

خانواده ها هستند

6ورزش
واگذاری تبلیغات 
محیطی موفقیتی 

بزرگ برای فوتبال 
ايران است

هنگ 7فر

سریال سرجوخه، به کارگردانی احمد معظمی هرشب حوالی 
ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه سه سیما می رود. این سریال در 
حوزه امنیت ملی ساخته و با استقبال مخاطبان مواجه شده است. 
چگونگی نفوذ به مردم عادی و تبدیل کردن آنها به جاسوس 
بین سرویس های  نرم  و جنگ  ملی  امنیت  علیه  اقدام  برای 

قدرتمند امنیتی از جمله داستانک های این سریال است.  

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه داربی ۹۷ 
پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم تصمیمی که 
در خصوص تبلیغات محیطی گرفته شد، مبارک فوتبال ایران 
باشد و اتفاق ارزشمندی بود که با درایت فدراسیون فوتبال 
این اتفاق افتاد که با هماهنگی با موضع وزارت ورزش بود ...

مصطفی رحماندوست در آخرین نشست از سلسله نشست 
های حوزه کتاب کودک در باغ کتاب تهران، با اشاره به اینکه 
خیلی از نویسنده ها و شاعران جدید حوصله خواندن کتاب 
یکی  و  داده  زیادی  توفیق های  من  به  خدا  افزود:  ندارند، 
همین است که در زمانی که می توانستم زیاد سفر بروم و 

کارهای زیادی بکنم، 

شعر کودک در دهه 
اخیر دچار رکود 

شده است

ارزش بیشتر ارزهای ديجیتالی مهم کاهش يافت فراهم سازی حضور معلوالن
 در جامعه از اولویت های وزارت کشور است

مهدی جمالی نژاد: تاکنون بیست جلسه ستاد ملی هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور هر ماهه و بصورت مستمر بریاست معاون عمران و توسعه 
امور شهری وروستایی وزیر کشور و دبیری رییس سازمان بهزیستی و همچنین 
۶۹ جلسه کمیته های تخصصی ذیل این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه ها تشکیل شده 
و در کنار آن جلسات ستادهای شهرستانی هرماهه و جلسات استانی بصورت فصلی بریاست 

استانداران برگزار می شود.
صفحه 2

رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: هیات های 
انتظامی اساتید »تشویِق نخبگان به مهاجرت«را به 
اما  می کند،  رسیدگی  و سپس  معرفی  تخلف  عنوان 
از هیچ گروهی  از هیچ دانشکده ای و  تا امروز به من گزارشی 
رییس  قیداری  نصیری  است.سعداهلل  نشده  ارائه  زمینه  این  در 
دانشگاه شهید بهشتی درباره اقدامات این دانشگاه برای ایامی 

که امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهند شد، گفت: ما 
چند مرجع ذیصالح داریم که آن ها وقتی تصمیم می گیرند ما هم 
سعی می کنیم آن را اجرا کنیم. یکی از آن مراجع ستاد ملی مقابله 
با کروناست، وقتی ستاد تصمیم می گیرد و اجازه یک اقدامی را 

می دهد ما سعی می کنیم در همان راستا عمل کنیم.
صفحه 2

عالقه مند به حضور دانشجويان در دانشگاه هستیم
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بعد  داشت:  اظهار  اقتصاد  وزیر 
وزارت  پیگیری  ماه  سه  به  نزدیک  از 
اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا برای 
تمدید حذف سود مرکب موافقت کرد.

و  بیست  در  خاندوزی  احسان 
هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با 
بیان اینکه امروز یک خبر خوب بانکی 
برای مردم به ویژه تولیدکنندگان دارم، 
اظهار داشت: بعد از نزدیک به سه ماه 
پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه 
با کرونا برای تمدید حذف سود مرکب 

موافقت کرد.
ادامه داد: مهلت حذف سود  وی 
مرکب در شهریور ماه به اتمام رسیده 
اقتصاد،  وزارت  پیگیری  با  که  بود 
این  بار  آخرین  برای  شد  این  بر  قرار 
تا  شود  تمدید   ۱۴۰۰ اسفند  تا  قانون 
مزایای  از  هنوز  که  تولیدکنندگانی 
این قانون استفاده نکردند این فرصت 
بقیه  تسویه  برای  که  باشند  داشته  را 
بدهی های بانکی خود از این بخشودگی 

استفاده کنند.
اقتصاد اضافه کرد: تقاضای  وزیر 
ما از بانک مرکزی این است که هرچه 
تا  کند  ابالغ  را  موضوع  این  سریعتر 
فرصت  این  از  بتوانند  تولیدکنندگان 

نهایت استفاده را داشته باشند.
صنعت  در  شد:  یادآور  خاندوزی 
بتوانیم  باید  و  داده  رخ  تحوالتی  بیمه 
نقش صنعت بیمه را فراتر از آنچه که 
در  اما  ببریم  باال  می دهد  انجام  امروز 
و  بودیم  غافل  بیمه  صنعت  از  گذشته 

بهره کمی از آن بردیم.

ما  درخواست  کرد:  تصریح  وی 
از بیمه مرکزی این است که در کنار 
موضوع  به  بیمه،  راهبردی  صنعت 
ویژه ای  اهمیت  هوشمند  بیمه گری 
از  فراتر  هوشمند  بیمه گری  و  دهد 
بیمه  صنعت  دیجیتال  راهبردی  سند 
در  ید  با هوشمند  بیمه گری  باشد. 
تعیین  پرونده،  تشکیل  فرآیند  تمام 
باید  و...  خسارت  پرداخت  ضرایب، 

باشد. وجود داشته 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 
بر  مبتنی  بیمه گری  حاضر  حال  در 
کشور  در  آن  واقعی  معنی  به  ریسک 
وجود ندارد، بیان داشت: هرچند تحوالت 
اما هنوز  داده  زمینه رخ  این  در  مثبتی 
فاصله زیادی با بیمه مبتنی بر ریسک 

داشته باشیم.
خاندوزی افزود: در مرحله پرداخت 
در  سرعت  ما  معضالت  از  یکی  هم 

ماه های  در  که  است  پرداخت خسارت 
نظر  مورد  سامانه های  اتصال  با  آینده 
زمینه  این  در  اقداماتی  یکدیگر  به 
دقیق، سریع  مسیر  تا  صورت می گیرد 
و با کمترین فساد در این زمینه داشته 
باشیم. در حال حاضر سامانه ها به شکل 
برخط به یکدیگر متصل نیستند و مسیر 
پرداخت  برای  غیردقیقی  و  طوالنی 

خسارات وجود دارد.
برای  ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
بیمه گری هوشمند نیاز به تحول ساختار 
داریم، گفت: یکی از موضوعات بسیار 
مهم تفکیک نقش نظارتی از تصدی به 
اتکایی است و ما در وزارت اقتصاد این 
مقررات  و  قوانین  داریم که  را  آمادگی 
موجود در این صنعت را بازنگری کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
جای خالی صنعت بیمه در تامین مالی 
اقتصاد ملی کامال مشهود است، اذعان 

حد  چه  تا  بیمه  صنعت  دید  باید  کرد: 
توان نقش آفرینی در تامین مالی را دارد 
و می تواند به شکل مدیریت شده تامین 
مالی از این طریق را انجام داد و معتقدیم 
صنعت بیمه در تامین مالی و فاینانس 

باید نقش جدی داشته باشد.
خاندوزی اضافه کرد: در تحوالت 
فقهی اسالمی هم بیمه می تواند یکی 
از ابزارهای بسیار مهم باشد به طوری 
استفاده  متقاضی  بسیار  سنت  اهل  که 
از بیمه تکافل هستند اما چنین ابزاری 
در کشورمان وجود ندارد و باید بگویم 
از  بسیاری  از  ابزارها  این  زمینه  که در 
در  هستیم  عقب  اسالمی  کشورهای 
کار  آن  به  بخشیدن  سرعت  که  حالی 

ساده ای است.
بالهای  نقش  بر  تاکید  با  وی 
صنعت  در  اقلیمی  تحوالت  و  طبیعی 
بیمه توضیح داد: امروز بالیای طبیعی 
نادیده  نمی توان  را  اقلیمی  و تحوالت 
نامه  شاهد  اخیرا  که  حالی  در  گرفت 
یکی از مدیران صنعت بیمه بودم مبنی 
بر اینکه ساختمان ها در برابر فرونشست 
بیمه نشوند چرا که از لحاظ محاسباتی 
این اقدام به نفع صنعت بیمه است اما 
در مقابل مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
باید تمام محاسبات را به شکلی انجام 
زمینه  این  به مردم در  بتوانیم  داد که 
کمک کنیم و این محاسبات توجیه پذیر 
بیمه  صندوق  که  هرچند  البته  باشد. 
گام های  از  حوادث  برابر  در  همگانی 
خوبی در این زمینه بوده و می تواند به 

این بخش کمک کند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید حذف سود مرکب

سخنگوی صنعت برق گفت: ۹۵ 
سوخت  با  نیروگاه ها  برق  تولید  درصد 
کمتر  درصدی  با  آن  از  بعد  است.  گاز 
می شود،  استفاده  مازوت  و  گازوئیل  از 
بخش  در  گاز  مصرف  که  درصورتی 
خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها 
با محدودیت مواجه شده و به اجبار از 

سوخت پشتیبان استفاده می کنند.
بیان  با  مشهدی،  رجبی  مصطفی 
اینکه گاز به عنوان سوختی مناسب برای 
نیروگاه ها که افزایش کارایی آنها و کاهش 
آالیندگی را نیز در پی دارد مورد استفاده 
همکاری  با  کرد:  اظهار  گیرد،  می  قرار 
مشترکان مشکلی برای تامین گاز نیروگاه 
ها به وجود نخواهد آمد و امیدواریم که این 

همکاری ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت برق 
یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز 
است، گفت: در شرایط فعلی نیروگاه ها 
عمدتا ۷۵ درصد از سوخت گاز و حدود 

 ۵ به  نزدیک  و  گازوئیل  از  درصد   2۰
البته  استفاده می کنند  از مازوت  درصد 
در شرایطی که دما کاهش یابد، مجبور 
را  گاز  مصرف  میزان  تا  شد  خواهیم 

کاهش دهیم و از سوخت پشتیبان برای 
نیروگاه ها استفاده کنیم.

اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
به مزایای استفاده از سوخت گاز برای 
نیروگاه ها، اظهار کرد: گاز سوخت بهتر 
و مناسب تری برای نیروگاه هاست چراکه 
باعث افزایش کارایی نیروگاه ها می شود 

و آالیندگی کمتری نیز در پی دارد.
وی با بیان اینکه باتوجه به مزایای 
صنعت  اولویت  گاز  سوخت  از  استفاده 
برق استفاده از گاز در نیروگاه هاست، 
گفت: اگر مشترکان مدیریت مصرف را 
چالش  دهند،  قرار  خود  کار  دستور  در 
می  و  یابد  می  کاهش  موجود  های 
را پشت  گاز زمستان  با سوخت  توانیم 

سر بگذاریم.

رجبی مشهدی:

۹۵ درصد تولید برق نیروگاه ها با سوخت گاز است

نظرآباد،  طالقان،  مردم  نماینده 
ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی 
مصمم و از هیچ کمکی به دولت برای 
رضایت  جلب  و  مردم  مطالبات  تامین 

آنان دریغ ندارد.
بر  که  کرد  تاکید  حدادی  علی 
نمایندگان مجلس  این رویکرد  اساس 
در استان ها نیز همسو با این سیاست 
هم  برای  را  خود  توان  تمام  مجلس، 

افزایی با استانداران بکار گرفته اند.
نگاه  باید  امروز  داد:  ادامه  وی 

وحدت محور و انسجام برای هم افزایی 
داشت  رفع مشکالت  در  بیشتر  هرچه 
مهمترین  »شناخت«  مسیر  این  در  و 
آن  براساس  باید  که  است  موضوعی 

برنامه ریزی ها صورت گیرد.
امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
معتقد  اسالمی  مجلس شورای  داخلی 
را  مردم  دغدغه  باید  امروز  که  است 
جلب  برای  تالشی  هیچ  از  و  داشت 

رضایت مندی مردم فروگذار نبود.
نظرآباد،  طالقان،  مردم  نماینده 
ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس شورای 

اسالمی  با اشاره به مسوولیت سنگین 
رسانه ها گفت: امروز آرامش و اقتدار 
جمهوری اسالمی را مدیون خون شهدا 
و منویات امام راحل )ره( و رهبر معظم 

انقالب هستیم .
امروز  رسالت  داشت:  بیان  وی 
مردم  صدای  که  است  آن  همگان 
و  است  مردم  صدای  رسانه  و  باشیم 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  حتی 
توجه به این مهم از وضع قوانینی که 
باید  کند  می  ایجاد  مردم  برای  مانع 

خودداری شود .

شورای  مجلس  افزود:  حدادی 
اسالمی دقت الزم را در مصوبات باید 
باید  قانون مصوب شد  داشته و وقتی 

برای تسهیل گری مردم باشد .
به  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
اشاره  مجلس  راهبردی  اقدام  قانون 
کشور  دست  قانون  این  گفت:  و  کرد 
باید  امروز  و  پرکرد  مذاکرات  در  را 
فعال  سیاسی  و  اقتصادی  دیپلماسی 
کشورهای  ظرفیت  بطوریکه  داشت 
همسایه  کشورهای  اولویت  با  دیگر 

بکار گرفته شود.

نماینده مجلس:

مجلس در کنار دولت مصمم به جلب رضایت مردم است

صفحه  3

جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
تخت جمشید گفت:قطعات بی شماری 
و  درگاه ها  به  مربوط  سنگ های  از 
منقوش  آن ها  عمده  که  ستون ها 
هستند در گذر زمان از پیکره بناها جدا 
و هم اکنون در فضاهای روباز موجود 
در کاخ های تخت جمشید نگهداری 
می شود که در فصل جدید ساماندهی 

این سنگ ها آغاز شد.
در مطلب ارسالی روابط عمومی 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
به نقل از  حمید فدایی آمده است:  
با توجه به اینکه این قطعات سنگ 
قرار  خاک  روی  مستقیم  طور  به 
گرفته اند، سرما، باران و رشد گیاهان 
آسیب زیادی به آن ها وارد می کند، 
لذا در قالب طرح ساماندهی در زمینه 
مستندنگاری و شناسنامه دار کردن هر 
قطعه سنگ و سپس انتقال قطعات 
تخت  سرپوشیده  مخازن  به  سنگ 

جمشید تصمیم گیری و اقدام شد.
وی بیان کرد: فعالیت ساماندهی 
سنگ ها از اواخر سال ۱3۹۷ آغاز شد 
و تاکنون حدود 3۶۰۰ قطعه سنگ، 
ثبت و مستندنگاری شده و به داخل 

فضاهای انبار انتقال یافته است.
را  طرح  این  دستاورد  فدایی 
عالوه بر ثبت و حفاظت از قطعات 
سنگ، بهره برداری در زمینه مرمت 
تخت جمشید دانست و اضافه کرد: 
شده  جدا  سنگ  قطعات  انتقال  با 
به داخل مخازن،  و کاخ ها  بناها  از 
امکان مستندنگاری، طبقه بندی و 

ساماندهی قطعات سنگ و در نتیجه 
ایجاد بانک اطالعاتی نیز فراهم آمده 
است و از داده های این بانک برای 
پاره یابی قطعات و همچنین نصب در 
محل اصلی و اولیه در کاخ های تخت 

جمشید استفاده خواهد شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت 
ساماندهی  موضوع  گفت:  جمشید 
مهمترین  از  یکی  سنگ  قطعات 
جهانی  میراث  پایگاه  پروژه های 
ساله  دو  در  که  بوده  تخت جمشید 

اخیر و با وجود همه گیری کرونا به 
نحو مناسبی پیشرفت داشته و نتایج 
درخشان آن در نجات بخشی و ثبت 
و ضبط این قطعات ارزشمند تاریخی 
باعث شده این پروژه توسعه یابد و 
برای ماه های پیش رو و سال آتی 

نیز برنامه ریزی شود.
کارشناسان  ز  ا زارع  یونس 
باستان شناس و از مسئوالن اجرایی 
این طرح گفت: در فرآیند ساماندهی 
نی  مکا موقعیت  سنگ،  قطعات 

جابجایی  از  قبل  آن ها  حاضر  و 
توضیحات  این  شود.  می  مشخص 
به همراه مشخصاتی همچون ابعاد و 
اندازه، وزن قطعه سنگ، توضیحات 
نقش و ... در جداول مربوطه تکمیل 
و تصاویری از وجوه مختلف سنگ به 

هر شناسنامه افزوده می شود.
دیگر  از  هم  همایون  فهیمه 
در  که  است  طرح  این  کارشناسان 
به  اشاره  با  توضیحات  این  ادامه 
ارزیابی  و  بررسی  مختلف  مراحل 
طور  به  داشت:  بیان  مذکور،  طرح 
معمول بر روی هر قطعه از سنگ 
بر اساس مکانی که می توانسته بدان 
متعلق باشد اعم از پایه ستون، قلمه 
ستون، سر ستون، پلکان ها و دیگر 
مولفه های الزم نیز بررسی و ارزیابی 
می شود و بر این اساس طبقه بندی 
قطعات سنگ ها نیز در این مرحله از 

ساماندهی به انجام می رسد.
مدت  طول  در  افزود:  وی 
ساماندهی تاکنون قطعاتی نیز ثبت 
شدند که قابلت وصالی به یکدیگر 
و مرمت آن ها وجود داشت و پس 
پیگیری  قطعات،  این  پاره یابی  از 
الزم در زمینه مرمت آن ها از طریق 
واحد مرمت به انجام رسیده است؛ 
که  سنگ ها  از  قطعاتی  همچنین 
امکان وصالی و اتصال آن ها به محل 
اولیه آن ها در کاخ های تخت جمشید 
وجود دارد نیز در حال پیگیری است.

تخت جمشید در ۶۰ کیلومتری 
شمال شیراز واقع شده است.

فصل جدیدی از ساماندهی 
سنگ های تاریخی در تخت جمشید آغاز شد
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نماینده مردم تبریز:
برخوردهای اخیر با تجمع کنندگان، رفتار مقبولی نبود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورگفت: دانستن حق مردم 
است، از دانستن مردم نهراسیم و تالش نکنیم که دانستن مردم را محدود 

کنیم و اینترنت را محدود کنیم.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی که 
یکی از نمایندگانی بود که در جلسه دولت و مجلس به قید قرعه امکان 
صحبت پیدا کرد، درخصوص ارزیابی علکرد دولت و طرح برخی انتقادات 
از سوی نمایندگان به ویژه آنچه بر اساس شنیده ها در جلسه مشترک دولت 
و مجلس مطرح شده است، گفت: ما از دولت انتظار داریم که واقعیات را 
بپذیرد و تسلیم واقعیات شود. به فرض در حوزه اقتصاد ما داریم در دیگ 
جوشان تورم مدام دالر می ریزیم که قیمت دالر را پایین بیاوریم در حالیکه 

چاره و راه حل آن جای دیگری است.
وی ادامه داد: ما باید در حوزه اقتصاد به مردم اعتماد کنیم و ثروت 
مردم را به مردم برگردانیم، دولت لنگ ۱۰۰ میلیارد و 2۰۰ میلیارد دالر 
نیست که مجموعه های عظیمی چون کشت و صنعت مغان را بدهند به 
فالنی که این اعداد اکنون در تهران قیمت سه آپارتمان است، دولت به 

این مبالغ نیاز ندارد.
نماینده تبریز در مجلس، افزود: ما از آقای رئیسی خواستیم که ثروت 
با  مردم به مردم بازگردانده شود، واقعیت های اقتصادی پذیرفته شود و 
اقتصاد مانند یک موجود زنده برخورد شود. دیگر دوره کارهای ُمسکن وار 
و تبیلغاتی گذشته است اساسا ما باید بتوانیم به مردم یک جواب ملموس 

بدهیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه درخصوص سایر 
مواردی که در این جلسه مطرح کرده است، تصریح کرد: در کنار اینکه 
در اقتصاد باید به مردم اعتماد کنیم، نکته دیگر دانستن حق مردم است، 
از دانستن مردم نهراسیم و تالش نکنیم که دانستن مردم را محدود کنیم 

و اینترنت را محدود کنیم.
وی ادامه داد: همچنین مساله دیگر آن که اعتراض هم حق مردم 
است، اصل 2۷ قانون اساسی این حق را به مردم داده که درصوتی که 
تجمع شان مسلحانه و مغایر با اسالم نباشد، بتوانند تجمع کنند. این رفتاری 
که در مقابل پاستور با تجمع کنندگان شد فارغ از اینکه حرف شان نابجا 
بوده یا نه و یا رفتاری که در اصفهان صورت گرفته است، رفتار مقبولی 

نیست و روا نیست با مردم اینگونه رفتار شود.
علیرضابیگی در واکنش به اینکه ممکن است برخی حامیان دولت 
بگویند برخی برخوردها توسط نیروهای مسلح انجام می شود که یک 
این  اگر  گفت:  نیست،  دولت  ذیل  و  است  دولت  از  مستقل  مجموعه 
مگر  می شوند،  وارد  دولت  درخواست  به  بنا  می شوند  وارد  هم  نیروها 
بخواهند  باشد که  و غیرقابل کنترل شده  بحرانی  اینکه شرایط خیلی 
بدون نظر دولت وارد عمل شوند؛ وگرنه در حالت عادی بنا به درخواست 
ناتوانی  انتظامی اظهار  دولت و استاندار است، یعنی زمانی که نیروی 
کند و بگوید اداره موضوع از دست من خارج شده است، سایر نیروهای 
این  آموزش  اصال  کنند  ورود  نمی توانند  وگرنه  می شود؛  وارد  مسلح 

نیروها برای این کار نیست.
وی در پایان به غیبت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه مشترک 
دولت و مجلس اشاره کرد و بیان داشت: شما ببینید در این اوضاع و احوال 
اقتصاد غایب بود. یعنی وزیر کلیدی ای که  کدام وزیر غایب بود؟ وزیر 
اکنون باید پاسخگوی مجلس می بود و رئیس جمهور او را می فرستاد تا 
گزارش بدهد و به نمایندگان پاسخ بدهد، در جلسه نبود. وزیر نفت حاضر 

بود و گزارش داد اما وزیر اقتصاد حضور نداشت.

معاون وزیر کشور:
وزارت  اولویت های  از  جامعه  در  معلوالن  حضور  فراهم سازی 

کشور است
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور فراهم ساختن زمینه 
حضور معلوالن در اجتماع و دسترس پذیر کردن فضاهای شهری و روستایی برای 

معلوالن، سالمندان و جانبازان را از اولویت های مجموعه وزارت کشور برشمرد.
مهدی جمالی نژاد همزمان با هفته گرامیداشت معلوالن، در سومین رویداد 
ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی افراد داری معلولیت، سالمندان 
و جانبازان در دانشگاه علوم توان بخشی و سالمت اجتماعی افزود: تاکنون بیست 
جلسه ستاد ملی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور هر ماهه و بصورت مستمر 
بریاست معاون عمران و توسعه امور شهری وروستایی وزیر کشور و دبیری رییس 
سازمان بهزیستی و همچنین ۶۹ جلسه کمیته های تخصصی ذیل این ستاد با حضور 
نمایندگان دستگاه ها تشکیل شده و در کنار آن جلسات ستادهای شهرستانی هرماهه 

و جلسات استانی بصورت فصلی بریاست استانداران برگزار می شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور فراهم سازی زمینه 
حضور معلوالن در اجتماع و دسترس پذیر کردن فضاهای شهری و روستایی برای 
معلوالن، سالمندان و جانبازان را از اولویت های وزارت کشور برشمرد و گفت: با پی 
گیری های  صورت گرفته شهر یزد به عنوان پایلوت شهر دسترس پذیر کشور و در 
هر استان هم یک شهر به عنوان شهر پایلوت دسترسی پذیری انتخاب شده است.

وی با اشاره به کمک های مالی وزارت کشور از پروژه های مناسب سازی در 
چندین شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، با بیان اینکه برنامه ریزی و همکاری برای 
فراهم آوردن فرصت های برابر و افرایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی 
معلوالن در اولویت برنامه های وزارت کشور قرار دارد، گفت: یکی از شاخص های 
ارزیابی استانداری ها و فرمانداری ها از جمله در جشنواره شهید رجایی، برگزاری 
مستمر جلسات استانی و شهرستانی ستادهای مناسب سازی است و ضوابط مختلف 
این حوزه هم بصورت مستمر اصالح و به روز آوری و به شوراها و شهرداریها و 

دهیاری ها ابالغ می شود و نظارت های میدانی هم صورت می گیرد.
تشکیل  به  اشاره  با  کشور  سازی  مناسب  پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  رییس 
جلسات ستاد ملی با حضور تعدادی از وزرا و روسای سازمان ها با هدف بررسی 
میزان پیشرفت فعالیتهای مناسب سازی در دستگاه های مختلف و تحقق مصوبات 
ستاد ملی ادامه داد: در اجرای مصوبات ستاد ملی، شهرهای پایلوت برنامه زمانبندی 
سه ساله ای را نسبت به مناسب سازی محیط معابر، فضاهای شهری و اماکن با 
کاربری عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی، مراکز خرید و تفریحی و وسایل حمل 

و نقل عمومی تهیه کرده اند.
جمالی نژاد همچنین به تدوین چک لیست و ضوابط نشان)لوگو( دسترسی 
پیگیری و تصویب ویراش جدید  برای معلوالن جسمی و حرکتی،  اماکن  پذیری 
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در شورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور و ابالغ به استان ها و شهرها اشاره نمود و با بیان اینکه 
این امر موجب دسترس پذیر شدن ساختمان های احداثی می شود، گفت: حدود ۶۰ 
درصد شهرداری ها این چک لیست را بصورت مکانیزه و حدود 3۶ درصد بصورت 
دستی کنترل می کنند و در چهار درصد شهرداریها، که عمدتا شهرهای تازه تاسیس 
هستند، این چک لیست به نحو دقیقی اعمال نمی شود و پیگیری های الزم برای 

رعایت این امر صورت گرفته است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین با بیان 
از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت شهری در  پایه« یکی  اینکه »شهرهای دانش 
مجامع و نهادهای بین المللی است، گفت: در این شهرها که اساس آن اداره شهر 
برمبنای دانش بومی است، استارت آپ ها جایگاه ویژه ای دارند و ما در مجموعه 
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آماده فراهم نمودن زمینه 
حمایت های مدیریت شهری و روستایی از استارت آپ های معلوالن و تشکل های 
خاص معلوالن با هدف افزایش حضور معلوالن، سالمندان و جانبازان عزیز در فعالیت 
های اجتماعی و ورود آنها به فضاهای جدید کار وتالش هستیم تا فضا و بستر الزم 

برای پویایی و نشاط آنها فراهم شود.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

بازگشایی های همزمان با ورود واریانت اُمیکرون نگران کننده است
تحقیقات  مرکز  رییس 
ه  نشگا ا د شناسی  ویروس 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
واریانت  که  شرایطی  در  کرد:  تاکید 
اُمیکرون  نام  به  جدیدی  نگران کننده 
شناسایی شده، بازگشایی های همزمان 
مقداری خطرناک بوده و می تواند منجر 

به گسترش بیماری شود.
دکتر علیرضا ناجی، درباره ارزیابی 
وضعیت بازگشایی های همزمان مدارس، 
با   . . و. فرهنگی  مراکز  دانشگاه ها، 
توجه به نزولی بودن موارد بروز کرونا 
شناسایی  وجود  با  گفت:  کشور،  در 
یک  عنوان  به  میکرون  اُ نت  یا ر ا و
واریانت نگران کننده در جهان، نگرانی 
عین  در  و  همزمان  بازگشایی های  از 
پروتکل های  پایین رعایت  حال درصد 
بهداشتی، به حق است. باید توجه کرد که 
در حال حاضر تمام کشورها شرایط شان 
اُمیکرون تغییر  با توجه به شناسایی  را 
مجددا  کشورها  از  بسیاری  داده اند. 
بازگشتند.  شدید  محدودیت های  به 
همچنین بحث ممانعت از مسافرت در 
برخی کشورها مجددا ایجاد شده است.

اعمال  و  مجدد  تست  انجام  لزوم 
قرنطینه برای تمام مسافران ورودی به کشور

است که  البته درست  ناجی گفت: 
منشاء  عنوان  به  آفریقایی  از کشورهای 
باتوجه  اما  می کنیم،  صحبت  اُمیکرون 
به گستردگی این ویروس، به طور کلی 
نمی توانیم روی کشور خاصی دست گذاشته 
و اعالم کنیم که ممانعت مسافرت از فالن 
تمام  برای  باید  بلکه  شود.  انجام  کشور 
مسافرانی که وارد کشور می شوند، تست 

مجدد انجام داده و آنها را قرنطینه کنیم.
خطرناک  همزمان  بازگشایی های 

است
حال  عین  در  کرد:  تاکید  وی 

این  در  هم  همزمان  بازگشایی های 
شرایط مقداری خطرناک بوده و می تواند 
منجر به گسترش بیماری شود. وقتی که 
جامعه باز شده و تراکم ایجاد می شود،   
بیشتر می شود.  ویروس  انتقال  احتمال 
وارد  اُمیکرون  مانند  واریانتی  اگر  حال 
واریانتی  اینکه  به  باتوجه  شود،  کشور 
و  ایمنی  سیستم  از  می تواند  که  است 
عاقالنه  اصال  کند،  فرار  واکسیناسیون 
نیست که این اقدامات و بازگشایی های 
باید  بنابراین  شود.  انجام  همزمان 
اطالعات دنیا را مرور کرده و خودمان 
هم اطالعات تولید کنیم. باید نظارت مان 
را  کووید  ژنتیکی  پایش  شده،  بیشتر 
افزایش داده و توجه بیشتری به شرایط 
کووید ۱۹ در دنیا داشته باشیم و اجازه 
پیک های  در  که  اتفاقاتی  که  ندهیم 
چهارم و پنجم برایمان رخ داد، در پیک 

دیگری با اُمیکرون تکرار شود.
 : د کر ر  ظها ا همچنین  ی  و
سطح  زمانیکه  تا  اُمیکرون،  از  جدای 
یم،  نبر ال  با ا  ر ن  سیون ما کسینا ا و
 بازگشایی های همزمان توصیه نمی شود. 
درصد   ۹۰ باالی  باید  حاضر  حال  در 

جامعه علیه کرونا واکسینه شوند.
توصیه سازمان جهانی بهداشت در 

خالء اطالعاتی اُمیکرون
ناجی گفت: توصیه سازمان جهانی 
بهداشت بر این است که درست است که 
در خالء اطالعاتی در زمینه اُمیکرون به 
سر می بریم،  اما یکسری توصیه ها مانند 
پایش بیشتر در کشورها، تاکید مجدد بر 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی شامل 
اجتماعی،  فاصله  حفظ  زدن،  ماسک 
عدم ورود به تجمعات و قوانین درست 
و بررسی مبادی ورودی اعم از هوایی، 
زمینی و دریایی بسیار مهم است و باید 

بیش از پیش انجام شوند.
لزوم تزریق سریع دز بوستر برای 

سنین باالتر از ۱۸ سال
وی ادامه داد: در عین حال عالوه 
برخی  سوی  از  توصیه هایی  این،  بر 
بر  محورش  که  شده  مطرح  کشورها 
روی تزریق واکسن و دز بوستر است. به 
عنوان مثال برخی کشورها اعالم کردند 
که تزریق دز بوستر را باید برای ۱۸ سال 
تزریق  زمان  و  کنیم  عمومی  باال  به 
زیرا هرچقدر  را هم کاهش دهیم.  آن 

بتوانیم سیستم ایمنی را تقویت کرده و 
میزان آنتی بادی را باال بریم، می توانیم 
در برابر واریانت ها مبارزه بهتری داشته 
باشیم. جدای از اینکه یک واریانت چقدر 
می تواند از سیستم ایمنی فرار کند، اما 
در هر صورت واکسن هایمان را کامال 
بی تاثیر نکرده است. در عین حال افراد 
بیماری های  به  کسانیکه  و  سالمند 
زمینه ای مبتال هستند که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند، فورا به دز بوستر نیاز دارند. 
بعد هم تکمیل واکسیناسیون گروه سنی 
باالی ۱2 سال است که به سرعت دز 

دوم هم برای آنها تزریق شود.
شرایط تزریق دز چهارم کرونا

اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
شده  بیشتر  بوستر  دز  تزریق  اهمیت 
است، گفت: در عین حال در واکسن های 
مختلف بین سه تا شش ماه بعد از تزریق 
دز دوم، نیاز به تزریق دز بوستر وجود 
در  دز چهارم  تزریق  درباره  دارد. حتی 
افراد سالمند و افرادی که سیستم ایمنی 
مطرح  توصیه هایی  هم  دارند  ضعیفی 
شده است. به طوری که اعالم شده که 
دز  از  چهارم  دز  تزریق  فاصله  حداقل 
سوم، سه ماه باشد. این ها توصیه هایی 
است که می توانیم مطرح کنیم که هم 
شامل اقدامات غیر درمانی و هم اقدامات 

درمانی است.
تزریق دز بوستر با واکسن هایی که 

کفایت باالتری دارند
ناجی گفت: توصیه  دیگری که در 
زمینه واکسیناسیون مطرح شده، تزریق 
دز بوستر واکسن کرونا با واکسن های 
با کفایت باالتر است. البته این موضوع 
دارد.  هم  کشورها  امکانات  به  بستگی 
ما هم باید در کشورمان سعی کنیم که 
برای دز بوستر انتخاب های مناسب و با 

کفایت باالتری را داشته باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه شهید بهشتی:
عالقه مند به حضور دانشجویان در دانشگاه هستیم

رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: هیات های انتظامی اساتید »تشویِق نخبگان 
به مهاجرت«را به عنوان تخلف معرفی و سپس رسیدگی می کند، اما تا امروز به من 

گزارشی از هیچ دانشکده ای و از هیچ گروهی در این زمینه ارائه نشده است.
سعداهلل نصیری قیداری رییس دانشگاه شهید بهشتی درباره اقدامات این دانشگاه 
برای ایامی که امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهند شد، گفت: ما چند مرجع 
ذیصالح داریم که آن ها وقتی تصمیم می گیرند ما هم سعی می کنیم آن را اجرا کنیم. 
یکی از آن مراجع ستاد ملی مقابله با کروناست، وقتی ستاد تصمیم می گیرد و اجازه 

یک اقدامی را می دهد ما سعی می کنیم در همان راستا عمل کنیم.
وی ادامه داد: ما یک مدیریت آموزش عالی استان به ریاست دانشکده تهران 
داریم که همه دانشگاه های استان تهران به مصوبات آن عمل می کنند. از طرفی وزارت 
علوم وقتی که موردی را مصوب می کند، ما سعی می کنیم آن را اجرا کنیم زیرا این 
تصمیمات مستقیما با سالمت دانشجویان، اساتید و کارمندان ارتباط دارد. ما خودمان 

نمی توانیم در دانشگاه هر تصمیمی بگیریم و اجرا کنیم.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه عالقه مند به حضور دانشجویان 
در دانشگاه هستیم، گفت: از طرفی هم بسیار عالقه مند و دلتنگ دانشجویان هستیم، 
طبیعتا ما دوست داریم همه دانشجویان به دانشگاه بیایند. از طرفی باید با عقالنیت 
پروتکل ها و اصول بهداشتی را رعایت کنیم و خودسرانه تصمیم نگیریم. باید  امکانات 
خوابگاهی، امکانات اسکان و دیگر عواملی که در حضور دانشجویان موثر است را فراهم 
کنیم و مجوزهای الزم را داشته باشیم.نصیری قیداری با اشاره به اینکه دانشجویان 
دکتری از اول آذر در دانشگاه ما حضور دارند، گفت: وقتی در مدیریت آموزش عالی 
استان تهران تصویب شد که دانشجویان دکتری با در نظر داشتن کالس های علمی، 
آزمایشگاه و رساله می توانند در دانشگاه باشند و اسکان داده شوند، آن را اعمال کردیم. 

از اول آذر کلیه دانشجویان دکتری در دانشگاه ما حضور دارند.
نصیری قیداری گفت: در رابطه با کارشناسی ارشد، قبل از اینکه مدیریت آموزش 
عالی استان تهران تصویب کند ما دانشجویانی که کار عملی داشتند و ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز اجازه فعالیت آن ها در دانشگاه را داده بود، در دانشگاه و خوابگاه اسکان دادیم.
وی افزود: در عین حال هنوز برای دروس نظری نه مجوز هست و نه امکانش را 
داریم. برای ترم بعد امیدوارم بتوانیم حداالمکان تمام دانشجویان ارشد که آزمایشگاه، 
کارگاه و رساله دارند به دانشگاه و خوابگاه بیاوریم ولی آن هایی که دروس نظری دارند 
نیازمند بررسی بیشتری به لحاظ شرایط هستند. دروس نظری خیلی مشکل نیست و 

دانشجویان از طریق فضای مجازی آموزش می بینند.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دانشجویان کارشناسی گفت: امیدواریم 
ترم بعد در مقطع کارشناسی آن دسته از دانشجویانی که در حال فارغ التحصیلی هستند 
ولی دروس عملی خود را پاس نکرده اند، در خوابگاه مستقر شوند، دوره آزمایشگاهی 
خود را ببینند و سپس فارغ التحصیل شوند زیرا واقعا دانشجویان کارشناسی آن هایی 

که در شرف فارغ التحصیلی قرار دارند و ترم نهم هستند باید کمک شوند.
نصیری قیداری درباره بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عناصری در 
بعضی دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس و آنها را به ترک میهن تشویق می کنند، 
گفت: ما قویا این دغدغه مقام معظم رهبری را درک می کنیم و به آن اعتقاد داریم. 
البته من در دانشگاه خودمان تاکنون گزارشی نداشتم، ما بیش از ۸۰۰ هیات علمی 
داریم و گزارشی نداشتیم که حتی یک مورد هم به کالس درس بروند و دانشجویی 
را به مهاجرت تشویق کند.وی افزود: اگر به من گزارشی در این زمینه برسد حتما با 
آن برخورد می کنیم. هیات های انتظامی اساتید این موارد را به عنوان تخلف معرفی 
و سپس رسیدگی می کنند، ولی تا امروز به من گزارشی از هیچ دانشکده ای و از هیچ 

گروهی در این زمینه ارائه نشده است.
رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: رهبری در فرمایشات خود فرموند که اگر 
دانشجویی در ایران به هر دلیلی امکان ادامه تحصیل ندارد یا در آن رشته خاص مورد 
عالقه اش مقاطع باالتر در کشور نداریم و یا امکانات کمی داریم اینها اگر پذیرش 
بگیرند، از کشور بروند و به استاد فرزانه و انسان توانمند تبدیل شوند و به قصد خدمت 
به وطن برگردند حسابشان از سایرین جداست. ولی افرادی که جوانان ما را به مهاجرت 

تشویق کنند اینها خیانت می کنند و ما هم با آن ها برخورد می کنیم.

دستگیری عامالن سایت شرط بندی ویژه دربی پایتخت طی۷۲ساعت
رییس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری دو نفر از مدیران سایت شرط بندی ویژه 
دربی پایتخت که طی روز جاری برگزار خواهد شد خبر داد و گفت: مجرمان طی یک عملیات 
غافلگیرانه ظرف ۷2 ساعت بعد از راه اندازی این سایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار 
داشت: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا در روزهای 
منتهی به دربی پایتخت یک سایت شرط بندی که ویژه شهرآورد پایتخت راه اندازی شده 

بود ، مشاهده شد .
این مقام انتظامی ادامه داد : موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان تیم مبارزه 
با قمار و شرط بندی پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی 
های انجام شده مشخص شد تعداد دو نفر در خصوص راه اندازی و گرداندن این سایت شرط 

بندی فعالیت دارند و با وعده های فریبنده اقدام به کالهبرداری می کنند.
وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری 
و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی هر دو نفر در فضای مجازی 
شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس،پس از تشریفات قضایی مجرمین در یکی از 
مناطق شرقی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.
سرهنگ گودرزی اظهار داشت: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف 
کرده و گفتند باتوجه به برگزاری مسابقه فوتبال تیم های پرسپولیس و استقالل یک سایت 
شرط بندی راه اندازی و با تبلیغات پر رنگ و لعاب و وعده میلیونر شدن یک شبه حدود پنج 

میلیارد ریال در مجموع کالهبرداری کردیم که توسط پلیس دستگیر شدیم.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: در واقع سایت های شرط بندی به گونه ای طراحی شده 
که در ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شوند و همین شیرینی بردهای اولیه سبب می شود که 
علی رغم باخت های بعدی و مستمر در مراحل بعدی باز به شرط بندی ادامه بدهند و در نتیجه 
عالوه بر زیان مالی مشکالت بزرگی چون مسائل روحی و خانوادگی نیز گریبان گیر آنها شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به 
اینکه آگاهی  بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت های پلیس فتا 
است، ، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط 
مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطالع دهند و به صورت 
مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت 

www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

بازداشت ۱۴ نفر از عامالن درگیری در اروندکنار 
فرمانده انتظامی آبادان گفت: ۱۴ نفر از افراد دخیل در درگیری و نزاع طایفه ای در 

اروندکنار دستگیر و با حکم قضایی راهی زندان شدند.
سرهنگ حسین زلقی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دستگیری سایر عوامل 

این درگیری به ویژه پنج نفر از عامالن اصلی تیراندازی در دستور کار پلیس قرار دارد.  
وی افزود: در پی درگیری مسلحانه و طایفه ای در اروندکنار و کشته شدن سه نفر از 
اعضای یک خانواده در نهم آذرماه با اسلحه جنگی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ زلقی با اشاره به کشته شدن سه نفر و مصدوم شدن 2 نفر دیگر در این درگیری 
اظهار داشت:از همان لحظات اولیه وقوع این درگیری سه تیم عملیاتی پلیس تشکیل و با 
کار اطالعاتی چهار نفر از عامالن نزاع مسلحانه را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در 
مخفیگاهایشان دستگیر کردند.درگیری طایفه ای سه شنبه نهم آذرماه در اروندکنار رخ داد. 
مراسم تدفین سه نفر کشته شدگان این درگیری روز جمعه با حضور سران عشایر و طوایف 

آبادان و خرمشهر برگزار شد.
در پی وقوع این درگیری مسلحانه امام جمعه اروندکنار درخطبه های نماز جمعه این 
شهر از وقوع چنین حوادثی در منطقه اروندکنار که بیشترین حسینیه، مسجد را دارد و دارای  

بزرگان، شاعران و افراد اهل ادب است اظهار تاسف کرد.
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چهارمین نسخه ی آزمایشی iOS 1۵.2 برای 
توسعه دهندگان و آزمایش کنندگان بتا منتشر شد

 ۱۹C۵۰۵۰b ۱۵.2 خود با کد iOS اپل نسخه ی آزمایشی چهارم سیستم عامل
این  بتا عمومی منتشر کرد. عالوه بر  آزمایش کنندگان  برای توسعه دهندگان و  را 
نسخه ی آزمایشی سوم سیستم عامل WatchOS ۸.3 با کد ۱۹S۵۰۵۰c، نسخه ی 
آزمایشی چهارم iPadOS ۱۵.2 با کد ۱۹C۵۰۵۰b و tvOS ۱۵.2 را نیز برای 

توسعه دهندگان و آزمایش کنندگان بتا، در دسترس قرار داد.
 iOS به گزارش فون آرنا، با نزدیک تر شدن به زمان انتشار نسخه ی نهایی
۱۵.2، شاید به خاطر داشته باشید که این نسخه از سیستم عامل موبایلی اپل، بخش 
اعالن های خالصه شده را به روزرسانی می کند که این مورد باعث خواهد شد با دریافت 
اعالن های فراوان روی صفحه، سردرگم نشوید. با این تغییر جدید، همه ی اعالن های 
غیرضروری شما به طور خالصه شده و در یک زمان برنامه ریزی شده نمایش داده 
خواهند شد. پیام های مستقیم )DM( و پیام های حساس به زمان، همیشه بالفاصله 
پس از دریافت، نشان داده خواهند شد و بنابراین باید این مورد را مدنظر داشته باشید.
با نصب iOS ۱۵.2، خالصه ی اعالن ها دیگر به عنوان یک فهرست نشان 
داده نخواهد شد و درواقع به صورت بلوک های جداگانه روی صفحه ی قفل شما به 

نمایش درخواهد آمد.
آخرین نسخه های iOS و iPadOS، شامل قابلیت گزارش حریم خصوصی 
برنامه های  و  اپل  که  می دهد  نشان  کاربران  به  ویژگی  این  است.  اپلیکیشن ها 
شخص ثالث از طریق مجوزهای حریم خصوصی اعطا شده به آن ها، به کدام داده ها 
دسترسی دارند. احتمال دارد این مجوزها به اپلیکیشن ها اجازه دهد به موارد مهمی 
مثل موقعیت مکانی، دوربین، فهرست مخاطبان، میکروفون و حتی عکس های 

آیفون دسترسی داشته باشند.
گوشی های آیفون ۱3 پرو و آیفون ۱3 پرومکس به قابلیتی به نام حالت ماکرو 
مجهز شده اند که به طور خودکار دوربین فوق عریض را به دوربین ماکرو تبدیل می کند 
تا هرزمان که دستگاه در فاصله ی ۱۰ سانتی متری )3٫۹۴ اینچی( از یک سوژه قرار 
گرفت، عکس از نزدیک ثبت شود. عکاسی ماکرو به شما کمک می کند از حشرات، 
گل ها و سایر سوژه هایی که در فاصله ی کم تر از دو سانتی متر )۰٫۷۹ اینچی( لنز 
 ۱۵.2 iOS دوربین آیفون قرار دارند، تصاویری با جزئیات باال ثبت کنید. اپل در
قابلیتی جدیدی به این بخش اضافه کرده است که به کاربران اجازه می دهد درصورت 

تمایل، حالت ماکرو را به طور دستی غیرفعال کنند.
ایرتگ و سایر دستگاه های مورد استفاده با اپلیکیشن Find My قادر هستند 
 ۱۵.2 iOS بدون اطالع دادن به شخص مورد نظر، وی را ردیابی کنند؛ حال اپل در
قابلیتی ارائه کرده که کاربران با استفاده از آن می توانند محیط اطراف را برای کشف 
ایرتگ یا سایر دستگاه های ردیاب، بررسی کرده و بدین ترتیب احساس اطمینان 
بیشتری برای آن ها به ارمغان خواهد آورد. عالوه بر این، هر ایرتگ که برای مدت 
2۴ ساعت یا بیشتر از صاحب خود دور باشد، یک صدای هشدار تولید خواهد کرد. 
این مورد به کاربران آیفون هشدار می دهد که به طور بالقوه  توسط ایرتگی که به آن ها 
تعلق ندارد ردیابی می شوند. و اگر با یک کاالی ردیابی شده توسط ایرتگ مواجه 
 Help Return Items شدید که متعلق به خودتان نیست، نام تغییر یافته ی
Lost اطالعاتی درمورد نحوه ی تماس با صاحب آن کاال به شما ارائه خواهد داد تا 
 Identify Found Item بتوانید آن را به وی بازگردانید. نام قبلی این ویژگی
بوده است. این قابلیت می تواند در شرایط مختلف، کاربرد بسیار زیادی داشته باشد و 

باعث خواهد شد اقالم گم شده، به دست صاحب واقعی آن ها برسد.
اگر تمایل دارید به روزرسانی های iOS را زودتر دریافت کنید، می توانید روی این 
لینک کلیک کرده و به جمع کاربران آزمایش کننده ی نسخه های بتای سیستم عامل 
 iOS موبایلی اپل بپیوندید. البته باید به خاطر داشته باشید که نسخه های آزمایشی
معموال پایدار نیست و به احتمال زیاد ایرادات نرم افزاری مختلفی در آن ها وجود دارد. 
عالوه بر این امکان دارد برخی از ویژگی های دستگاه با نصب نسخه های آزمایشی، 
به درستی کار نکند. مورد مهم دیگر اینکه احتمال دارد نصب نسخه های آزمایشی، 
میزان مصرف باتری را افزایش دهد، زیرا نسخه های بتا معموال از نظر مصرف انرژی 
بهینه نشده اند. البته باید اشاره کنیم که مشکل مصرف بهینه ی باتری معموال در 

نسخه ی نهایی به طور کامل رفع می شود.

دبیر مرکز مطالعات جمعیت خبرداد؛

وقوع سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور
جمعیت،  لعات  مطا مرکز  بیر  د
سقط جنین را یکی از متغیرهای بسیار 
تعیین کننده در تعداد تولدها عنوان کرد 
آمار  حداقل  براساس  اینکه  بیان  با  و 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  تایید  مورد 
 ۴۰۰ از  بیش  ساالنه  قانونی  پزشکی 
هزار سقط جنین انجام می شود، گفت: 
جمعیت  جوانی  قانون  درست  اجرای 
آمار  محسوس  کاهش  باعث  می تواند 

سقط جنین شود.
اینکه  به  اشاره  با  قاسمی،  صالح 
با  موالید  تعداد  گذشته  سال  پنج  طی 
بیان  است،  بوده  همراه  کاهشی  روند 
کرد: تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد 
در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار 
و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی 

تولدها همچنان ادامه دارد.
وی یکی از پدیده هایی که آمارها 
تاثیر  تحت  را  جمعیتی  شاخص های  و 
جنین  سقط  موضوع  را  می دهد  قرار 
عنوان کرد و گفت: موضوع سقط جنین 
یکی از متغیرهای بسیار تعیین کننده بر 
روی تعداد تولدهاست و آماری که در 
رابطه با سقط جنین ساالنه وجود دارد 
تایید قطعی وزارت بهداشت و  و مورد 
از  قانونی است، بیش  سازمان پزشکی 
۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان می دهد 
که حداکثر حدود 3 درصد از این سقط ها 
به  یا  عرف  از  خارج  روابط  از  ناشی 

تعبیری غیرمشروع است.
تنها ۱۰ درصد سقط ها »غیرارادی« 
و بدلیل مشکالت پزشکی رخ می دهد

دبیر مرکز مطالعات جمعیت ادامه 
در  نیز  سقط ها  این  از  درصد   ۹۶ داد: 
نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می دهد 
سقط ها  این  از  درصد   ۱۰ حدود  که 
مشکالت  و  ارادی  غیر  سقط های  به 
پزشکی که در مادر اتفاق می افتد مربوط 

سقط های  سقط ها،  مابقی  اما  می شود 
ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی 
مجوز  بدون  دیگری  بخش  و  قانونی 
عنوان سقط  قانونی که تحت  پزشکی 
جنایی و غیر قانونی از آنها یاد می کنیم، 

رخ می دهد.
فرزند  دارای  مادران  نگرانی  رفع 
نشده«  ثبت  »ازدواج های  از  حاصل 

نیازمند فرهنگ سازی
راهکار چیست؟

ز  ا دیگری  بخش  در  قاسمی 
سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی 
آیا در قانون جوانی جمعیت،  اینکه  بر 
ازدواج های  دلیل  به  که  افرادی  برای 
خاطر  به  صیغه ای،  یا  و  نشده  ثبت 
شناسنامه  دریافت  در  ناتوانی  از  ترس 
یا بی هویت ماندن فرزندشان اقدام به 
شده  لحاظ  راهکاری  می کنند،  سقط 
است؟ توضیح داد: این پدیده، پدیده ای 
اینکه  است؛  و فرهنگی  نیست  قانونی 
را  ازدواجشان  دارند که  تعمد  برخی ها 
ازدواجشان  اگر  یا  نکنند  رسمی  ثبت 
آن  مسئولیت  می کنند  رسمی  ثبت  را 
یا نگران  فرزند را به عهده نمی گیرند 
عکس العملی هستند که جامعه نسبت 

به فرزند آنها نشان خواهد داد؛ این ها 
ریشه در فرهنگ و نگرش دارد.

برای  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ازدواج های ثبت نشده راهکاری پیدا کرد 
و حتما راهکارهایی وجود دارد، گفت: اما 
راهکار حل این مسئله و پدیده اجتماعی، 
قانونی نیست و فرهنگی است و باید به 
عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به آن 
و  گره ذهنی  رفع  و درصدد  نگاه شود 
فرهنگی کسانی باشیم که اصرار دارند 

ازدواجشان را ثبت نکنند.
فرزند ناخواسته؛ علت دیگر سقط 

جنین ها
جمعیت  لعات  مطا مرکز  بیر  د
همچنین در بخش دیگری از توضیحات 
خود یادآور شد: بخشی از سقط ها ناشی 
از فرزند ناخواسته است و بخش بیشتر 
دیگری از سقط ها مربوط به نگرانی هایی 
غیرعلمی  و  معیوب  فرآیند  که  است 
غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین 
می شود؛ هم نگرانی هایی که در حوزه 
سالم یا ناسالم بودن جنین شان به دلیل 
خطاهای  و  غیرعلمی  غربالگری های 
غربالگری وجود دارد و هم هزینه های 
تحمیل  خانواده ها  به  که  زیادی  بسیار 

توان  خانواده ها  از  برخی  زیرا  می کند، 
از  و  ندارند  را  هزینه ها  این  پرداخت 
ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول اقدام 
به سقط می کنند. در واقع نگرانی هایی 
ایجاد می کند  غیرعلمی  غربالگری  که 
آمار  افزایش  در  زیادی  بسیار  درصد 

سقط جنین نقش دارد.
از  پیشگیری  لوازم  از  استفاده 

بارداری ممنوع نشده
کرد:  خاطرنشان  قاسمی  صالح 
نکته ای مطرح شود  است  حال ممکن 
لوازم  از  دولتی  حمایت  برداشتن  که 
افزایش  باعث  بارداری  از  پیشگیری 
سقط می شود، اما باید قانون را درست 
این قانون  خواند و درست متوجه شد. 
لوازم  این  از  استفاده  برای  ممنوعیتی 
اساسا کسی  قائل نشده است، چرا که 
نمی تواند در رفتار شخصی مردم مداخله 
کند، تنها و تنها در قانون اعالم شده که 
توزیع اقالم پیشگیری با حمایت و یارانه 

دولتی اتفاق نیفتد.
اجرای  که  است  معتقد  قاسمی 
می تواند  جمعیت  جوانی  قانون  درست 
سقط  آمار  محسوس  کاهش  باعث 

جنین شود.
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رئیس  اقتصادی  معاون 
جمهوری اظهار داشت: زمانی 
که  می گیرد  شکل  واقعی  قیمت های 
قیمت گذاری  و  شوند  اصالح  بازاها 
می شود.  تعیین  واقعی  بازار  از  واقعی 
دارای فساد  رانتی و  بازارهای  بنابراین 

نمی توانند قیمت واقعی داشته باشند.
و  بیست  ر  د یی  رضا محسن 
توسعه  و  بیمه  ملی  همایش  هشتمین 
با بیان اینکه در این دولت تقویت بیمه 
بسیار جدی است، اظهار داشت: در این 
دولت تالش می کنیم صنعت بیمه بیش 

از دوره های گذشته تقویت شود.
یکی  بیمه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از شعبات امنیت اقتصادی است، ادامه 
داد: هرچه امنیت اقتصادی افزایش پیدا 
شکل  بیشتر  هم  اقتصادی  رونق  کند 
می گیرد و بیمه هم ارتباط محکمی با 

سایر بخش های امنیت دارد.
اقتصادی رئیس جمهوری  معاون 
که  باشیم  داشته  توجه  باید  افزود: 
مسائل ایمنی، بهداشتی و بیمه ای باید 
با همدیگر دیده شوند. برای مثال اگر در 
زمینه سالمت، مسئله بهداشت رعایت 
نشود به طور قطع ضریب خسارت بیمه 

در بخش درمان باالتر خواهد رفت.
منیت  ا ینکه  ا بیان  با  یی  رضا
مورد  گذشته  از  بیشتر  باید  اقتصادی 
توجه باشد، گفت: اگر توجه ما به امنیت 
فعاالن  و  کارآفرینان  باشد،  اقتصادی 
اقتصادی با دل و جرأت بیشتری وارد 
کار می شوند و می توانند به اقتصاد کشور 

کمک کنند.
وی تاکید کرد: اگر امنیت اقتصادی 
به معنای واقعی در کشور وجود داشته 
قدم های  قتصادی  ا فعاالن  باشد، 
که  است  اینجا  و  برمی دارند  بزرگتری 
بیمه  چون  محکمی  تکیه گاه  به  نیاز 
این حوزه حضور  در  باید  بیمه  و  دارند 

جدی داشته باشد.
اقتصادی رئیس جمهوری  معاون 
با تاکید بر اینکه زنجیره تولید ثروت در 
کشور ما کامل نیست، بیان کرد: در حالی 
قوی  مجموعه های  کشورمان  در  که 
پتروشیمی فعال هستند اما محصوالت 
این پتروشیمی ها در صنایع پایین دستی 
استفاده نمی شود و تمام این محصوالت 

می شوند  منتقل  خارجی  کشورهای  به 
تولیدکنندگان  باید  شرایط  این  در  که 
از  را  خودمان  کشور  اولیه  مواد  همین 
سایر کشورها با قیمت گزاف تهیه کنند.
صنعت  ینکه  ا بیان  با  رضایی 
بیمه باید در این زنجیره ثروت حضور 
مواد  کرد:  اذعان  باشد،  داشته  جدی 
کار،  نیروی  واسطه ای،  مواد  اولیه، 
تولید، کارخانجات، فناوری و تجارت از 
حلقه های زنجیره ثروت هستند که این 
را  ثروت  زنجیره  هم  کنار  در  حلقه ها 
کامل می کنند و بیمه باید در تمام این 

زنجیره حضور داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیمه یکی از 
اهرم های رشد اقتصادی است، گفت: در 
حالی که رشد اقتصادی به صنعت بیمه 
از اهرم های رشد  کمک می کند، یکی 

اقتصادی همان بیمه است.
اقتصادی رئیس جمهوری  معاون 
گسستگی های  این  از  باید  داد:  ادامه 
اقتصادی فاصله بگیریم و اقتصاد کشور 
یکپارچه شود و مدیریت و برنامه ریزی 

در زنجیره ارزش حضور داشته باشد.
مهمترین  از  یکی  افزود:  رضایی 
برنامه های دولت این است که زحمات 
و  نهادها  مجموعه ها،  تمام  جزیره ای 
و  بگیرند  قرار  هم  کنار  در  شرکت ها 

هم افزایی شکل بگیرد.
از  بخشی  بیمه  شد:  یادآور  وی 
که  طوری  به  است  اقتصادی  رونق 
2۰۰ هزار شغل در صنعت بیمه ایجاد 
شده و بیمه بخشی از اقتصاد محسوب 
می شود و در سایر بازارها و بخش های 

بسیار  می تواند  بیمه  صنعت  اقتصادی، 
اثرگذار باشد و عامل رشد اقتصادی در 

کشورمان شود.
اقتصادی رئیس جمهوری  معاون 
با تاکید بر اینکه باید در تمام بازارها از 
شکل  اساسی  اصالحات  بیمه،  جمله 
عده ای  روزها  این  کرد:  تاکید  بگیرد، 
می پرسند آیا دولت باید در قیمت گذاری 
نقش داشته باشد یا اینکه دولت اجازه 
دستکاری در قیمت ها را دارد و می تواند 
در این زمینه دستورالعمل  صادر کند و 
باور  این  بر  از سوی دیگر عده ای هم 
هستند که در بازار آزاد، دولت نباید نقشی 
در تعیین قیمت ها داشته باشد. معتقدم 
بیمه یک  بازار  از جمله  بازارها  اصالح 
مسئله کلیدی برای دولت است و باید 

بازارها اصالح شوند.
رضایی ادامه داد: زمانی قیمت های 
واقعی شکل می گیرد که بازاها اصالح 
شوند و قیمت گذاری واقعی از بازار واقعی 
تعیین می شود. بنابراین بازارهای رانتی 
واقعی  قیمت  نمی توانند  فساد  دارای  و 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه در بازار بیمه نباید 
برای اینکه مشتری بیشتری وجود داشته 
باشد، قیمت ها غیرواقعی تنظیم شوند، 
غیرواقعی  قیمت ها  اگر  داشت:  بیان 
را  زیادی  هزینه های  شرکت ها  باشند 

متحمل می شوند.
وی با بیان اینکه در بازار بیمه نباید 
برای اینکه مشتری بیشتری وجود داشته 
باشد، قیمت ها غیرواقعی تنظیم شوند، 
غیرواقعی  قیمت ها  اگر  داشت:  بیان 

شرکت ها  برای  خسارت  باشند ضریب 
باال می رود و متحمل زیان می شوند.

اقتصادی رئیس جمهوری  معاون 
با بیان اینکه اصالح بازار بیمه از اهداف 
جدی دولت است، ادامه داد: هر بازاری 
خواهد  واقعی  قیمت  باشد،  واقعی  که 
داشت و قیمت های واقعی مانند فانوس 
به  را  منابع  و  می کنند  عمل  دریایی 
در  و  می دهند  سوق  واقعی  بازارهای 
اقتصادی  رشد  که  است  شرایط  این 

افزایش می یابد.
رضایی با اشاره به برنامه و سیاست 
بیمه هوشمند گفت: بیمه گری هوشمند 
و  است  بیمه  صنعت  خوب  اهداف  از 
نگران آن هستیم که از پیشرفت جامعه 
بمانیم.  عقب  حوزه  این  در  جهانی 
امروز زنجیره های رمزی یا بالک چین 
می توانند در صنعت بیمه مورد استفاده 
تحوالت  این  از  نباید  و  بگیرند  قرار 

جهانی عقب بمانیم.
وی با اشاره به استفاده از فرصت 
اظهار  کشور  اقتصاد  در  بالک چین 
زنجیره های  مشترک  نقطه  داشت: 
رمزی و بالک چین با صنعت بیمه این 
است که یک توافق جمعی وارد پلتفرم 
می شود یعنی شبکه های جمعی به وجود 
می آید که مبادالت و دارایی ها را سامان 

می دهند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه سعی می کنیم هزینه های 
و  دهیم  کاهش  را  بیمه  شرکت های 
کیفیت باال برود، خاطرنشان کرد: باید 
بتوانیم ضریب نفوذ بیمه زندگی را باال 
ببریم چرا که مکمل بازنشستگی است 
منبع  دو  از  بتوانند  باید  بازنشستگان  و 

تامین شوند.
همیت  ا به  ه  ر شا ا با  یی  رضا
در  کرد:  تاکید  بیمه  وراق  ا ر  نتشا ا
ی  ر ا یه گذ ما سر سهم  ضر  حا ل  حا
بسیار  سرمایه  بازار  در  بیمه  صنعت 
برای  بیمه  اوراق  انتشار  و  است  کم 

دارد. اهمیت  بسیار  ما 
از  باید  مرکزی  بیمه  افزود:  وی 
معتقدیم  و  باشد  دور  منابع  تعارض 
به  نیاز  بیمه  صنعت  قوانین  و  مقررات 
این  امیدواریم  و  دارد  جدی  بازنگری 
بازنگریها در مجلس و دولت انجام شود.

حمایت بانک آینده از طرح های اشتغالزایی مددجویان بهزیستی
مدیرکل سازمان بهزیستی استان البرز از اقدام همکاران 
بانک آینده در شعبه »عظیمیه کرج« در خصوص پرداخت 

وام قرض الحسنه به افراد واجد شرایط، قدردانی کرد.
استان  بهزیستی  مدیرکل  حیدری،  اسداهلل  دکتر 
البرز، طی تقدیرنامه ای خطاب به مجید ناصری، رئیس 
این  همکاران  از  به نمایندگی  کرج«-  »عظیمیه  شعبه 

شعبه- اظهار داشت: »از تالش و کوشش بی دریغ شما که مشارکت و مساعدت 
در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی برای اقشار محروم و معلول جامعه 
را داشته اید، تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و بهروزی روزافزون تان را از درگاه 

ایزد منان، مسألت می نمایم.«
ج.ا.ایران،  مرکزی  بانک  ضوابط  چارچوب  در  آینده  بانک  است؛  گفتنی 
تا  بهزیستی کل کشور، حداکثر  از سوی سازمان  معرفی شده  به »مددجویاِن« 
یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه »خوداشتغالی« و به »کارفرمایان« طرح های 
قرض الحسنه  وام  ریال  )بیست(  میلیارد   2۰ حداکثر  شرایط،  واجد  اشتغال زایی 

»اشتغال زایی«، پرداخت خواهد کرد.

شمسی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران معارفه شد
به عنوان  شمسی نژاد  سعید  سید  معارفه  مراسم 

مدیرعامل بانک مهر ایران برگزار شد.
این  ایران،  مهر  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم با حضور جمعی از نمایندگان سهامداران از جمله 
دکتر حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات، فرشید 
فرخ نژاد رئیس هیأت مدیره بانک رفاه، رضا صدیق قائم 

مقام مدیرعامل بانک صادرات و همچنین محسن پدرام رئیس هیأت مدیره بانک 
مهر ایران، سلیمان توکلی قائم مقام مدیرعامل بانک مهر ایران و جمعی از رؤسای 

ادارات کل ستادی این بانک همراه بود.
شمسی نژاد که به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران معرفی و منصوب شد، 
دکترای مدیریت مالی دارد و تحقیقات مختلفی در حوزه اقتصاد اسالمی، بانکداری 
اسالمی و بانکداری دیجیتال داشته است. وی همچنین پیش از این عضو هیأت 

مدیره بانک قرض الحسنه رسالت بوده است.
محسن پدرام، رئیس هیأت مدیره بانک مهر ایران، گفت: بانک مهر ایران 
این  که  باشد  داشته  را  خوبی  توفیقات  اقتصاد،  رکودی  شرایط  در  شده  موفق 
موضوع مرهون تالش های مدیران بانک به ویژه دکتر اکبری است. برای ایشان 

آرزوی موفقیت دارم.
وی همچنین اظهار کرد: خرسندم از اینکه فردی جایگزین ایشان می شود 
که بادانش است. امیدوارم در اجرای سیاست های دولت در حوزه بانکی بتوانیم 

عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
پس از وی دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات سخنرانی کرد. 
صیدی گفت: بانک مهر ایران بر خالف مدت زمان کمی که از فعالیت آن میگذرد، 
موفق شده رشد خوبی داشته باشد و اکنون نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

شمسی نژاد مدیری با دانش است
صیدی افزود: اکنون نیز به جای دکتر اکبری فرد متخصص و باسوادی آمده 
است. بیش از ۱۰ سال است دکتر شمسی نژاد را می شناسم. فردی با دانش است 
که هم سابقه دانشگاهی دارد و هم در حوزه اجرایی فعالیت کرده است. مطمئنم 
ایشان در بانک مهر ایران موفق می شود و فعالیت های این بانک را توسعه می دهد.

اکبری در سخنان خود در این مراسم گفت: جای بانک مهر ایران در نظام 
بانکی خالی بود. هنگامی که بانک را تحویل گرفتم، ساختار خوبی داشت و مدیران 
عامل قبلی کارهای زیادی انجام داده بودند. تالش کردم زحمات آن دوستان به 

نتیجه برسد و با همدلی تیم مدیریتی، کارها را پیش ببریم.
مدیرعامل سابق بانک مهر ایران افزود: جای تقدیر و تشکر از کارکنان بانک 
مهر ایران وجود دارد که در شرایط سختی کار کردند. بانک های قرض الحسنه 
را  بانک ها  این  نقدینگی  ریسک  اما  نیستند؛  روبه رو  بازار  و  اعتباری  ریسک  با 

آزار می دهد.
موفقیت های بانک مهر ایران نتیجه تالش همه کارکنان است

ایران گفت: قدردان زحمت تک تک همه  بانک مهر  درباره عملکرد  وی 
همکارانم در صف و ستاد هستم. میانگین کارکنان بانک در شعب 3.۵ نفر است 
که بسیار کم محسوب می شود، با این حال منابع بانک در طول ۵ سال گذشته از 
۵۰هزار میلیارد ریال به ۷2۰هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از تالش کارکنان 

بانک در شعب مختلف است.
وی همچنین اظهار کرد: بانک هیأت مدیره ای خوب و حرفه ای دارد. این 
موضوع که دکتر شمسی نژاد پیش از این در یک بانک قرض الحسنه عضو هیأت 

مدیره بوده اند، نقطه قوتی است و برایشان آروزی موفقیت می کنم.
در این مراسم از زحمات مرتضی اکبری که از شهریور ۱3۹۵ به بعد، به 

 عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران فعالیت می کرد، تقدیر شد.
تالش برای رشد بانک مهر ایران 

شمسی نژاد نیز پس از دریافت حکم مدیرعاملی خود، از برنامه های خود 
گفت: خوشبختانه بانک مهر ایران در شاخص های مختلف مانند کفایت سرمایه، 
وضعیت مطلوبی دارد. با لطف خدا، همکاری هیأت مدیره و همکاران، حفظ و 

رشد این شاخص ها جزو برنامه های ماست.
مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: موفقیت های بانک مهر ایران حاصل 
یک کار جمعی است. قطعًا دکتر اکبری، آقای پدرام و همه همکاران بانک زحمات 

زیادی کشیده اند تا این توفیقات حاصل شود.
شمسی نژاد گفت: اگر فرآیندها نیاز به اصالح و بهبود داشته باشد، آن ها را 
ارتقا می دهیم. قرض الحسنه جای کار زیادی دارد. اکنون دو بانک قرض الحسنه 
در مجموع 3 درصد منابع بانکی کشور را دارند، در حالی که باید چشم اندازمان 

رسیدن به 2۰ درصد منابع باشد.
توفیقات چشمگیر بانک های قرض الحسنه

مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: شاید هیچ کس توقع نداشت که 
بانک های قرض الحسنه به این خوبی عمل کنند و به اهداف عالی ترسیم شده 

دست یابند.
وی ادامه داد: هیچ فاصله ای با کارکنان و مدیران بانک ندارم. مشورت های 
تجربیات  از  کند.  به من کمک  حتمًا می تواند  نیز  پدرام  و  اکبری  دکتر  آقایان 
با همکاری  را  بتوانیم توفیقات خوبی  امیدوارم  نیز استفاده می کنم.  سهامداران 

همه کارکنان داشته باشیم.

در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس2021 اعالم شد 
با  همکاری ها  گسترش  منظور  به  کارگران  رفاه  بانک  آمادگی 

منطقه آزاد کیش
بانک،  بورس،  لمللی  بین ا نمایشگاه  هشتمین 
نمایشگاه معرفی  بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین 
فرصت های سرمایه گذاری کشور)کیش اینوکس2۰2۱( 
با حضور فعال بانک رفاه کارگران و شرکت های تابعه، 
کیش  جزیره  بین المللی  همایش های  مرکز  محل  در 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک رفاه در این رویداد 
حضور  با  جاری  سال  ماه  آذر   ۱۱ الی   ۸ روزهای  طی  که  اقتصادی  مهم 
کشور  اقتصادی  نخبگان  و  بیمه ها  بانک ها،  بین المللی،  مشارکت کنندگان 
برگزار شد، با برپایی غرفه نسبت به معرفی خدمات و دستاوردهای خود و ارائه 

مشاوره های بانکی اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، محسن ضیایی معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
در امور بانکداری جامع و رضا سهم دینی دستیار مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
و  و گفت  دیدار  نمایشگاه، ضمن  این  در  فعال  با حضور  منابع  امور جذب  در 
فعال  مدیران شرکت های  از  نیز جمعی  و  با مسئوالن همایش  گوی مستقیم 
حضور  نیز  تخصصی  پانل های  در  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  زمینه های  در 

فعال داشتند.
اقتصادی در دیدار  این رویداد بزرگ  از  بانک در بخشی  مدیران عالی 
متقابل،  همکاری  زمینه های  بررسی  ضمن  کیش،  آزاد  منطقه  مسئوالن  با 
و  دادند  خبر  آزاد  مناطق  پروژه های  مالی  تامین  منظور  به  بانک  آمادگی  از 
این  از  استفاده  بانک،  تابعه  شرکت های  گسترده  ظرفیت های  به  اشاره  با 
آزاد  منطقه  جمله  از  آزاد  مناطق  فعالیت های  توسعه  راستای  در  ظرفیت ها 

کیش را خواستار شدند.

تمدیـد معافیـت عراق بـرای خرید انـرژی از 
آمریکا توسـط  ایران 

دولـت واشـنگتن بـار دیگـر معافیـت عـراق از تحریم هـای آمریکا 
بـرای واردات گاز و بـرق از ایـران را تمدیـد کـرد.

بـه گـزارش دنیـای جوانان به نقل از واشـنگتن فیـری بیکن، دولت 
جـو بایـدن، رئیـس جمهـور آمریـکا بـرای یـک دوره چهـار ماهـه دیگر 
معافیـت عـراق از تحریـم هـای ایـران را تمدیـد کـرد تـا بغـداد بتوانـد 

همچنـان بـه خریـد گاز و بـرق از ایـران ادامـه دهد.
فیـری بیکـن نوشـت: همزمـان شـدن ایـن تمدیـد معافیـت بـا از 
سـرگیری مذاکـرات در ویـن بـرای احیـای برنامـه جامع اقدام مشـترک 
)برجـام( سـبب شـده تـا برخـی اینطـور ارزیابـی کنند کـه واشـنگتن در 
حـال امتیازدهـی بـه ایران برای نشـان دادن حسـن نیت خـود به منظور 

بازگشـت بـه ایـن توافق اسـت.
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت که دولـت بایدن دسـتور تمدید 
معافیـت عـراق را ۱۹ نوامبـر امضا کرده  اما آن را تـا 2۹ نوامبر به کنگره 
ارائـه نـداده اسـت و همین امر سـبب بروز گمانه زنی هایـی درباره انگیزه 

دولت واشـنگتن از این کار شـده است.
بـر اسـاس ایـن معافیت، عـراق می تواند به مـدت ۱2۰ روز دیگر به 
واردات بـرق و گاز از ایـران ادامه دهد و مشـمول تحریم های واشـنگتن 
نخواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دونالـد ترامـپ رئیـس جمهوری 
پیشـین آمریـکا مـدت زمـان دوره ایـن معافیـت را کوتاهتر کـرده بود اما 

اکنـون بایـدن آن را تا چهـار ماه افزایش داده اسـت.
وزارت امورخارجـه آمریـکا تاکیـد دارد کـه ادامـه معافیـت عـراق از 

تحریـم هـای ایـران کمـاکان در راسـتای منافـع ملـی آمریکا اسـت.
سـخنگوی وزارت امورخارجـه آمریـکا بـا اعـالم ایـن خبـر گفت 
کـه واشـنگتن معافیـت عـراق را تمدیـد کـرده اسـت تـا ایـن کشـور 
بتوانـد بـرای تامیـن بـرق مـورد نیـاز خـود وارد تراکنـش هـای مالی 

الزم بـا ایران شـود.

اجرای مسـیرهای راه انـدازی اولیه پاالیشـگاه فاز ۱۴ 
پـارس جنوبی شـتاب مـی گیرد

نشسـت بررسـی وضع پیشـرفت پاالیشـگاه فـاز ۱۴ پـارس جنوبی 
بـا هـدف شـتاب در اجرای مسـیرهای راه انـدازی اولیه و تحقـق تولید در 
پاالیشـگاه ایـن طـرح، بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پارس 

برگزار شـد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان از شـرکت نفـت و گاز پـارس، »محمد 
مشـکین فام« در بازدیـد هفتگـی از طرح هـای توسـعه ای این شـرکت، با 
حضور در پاالیشـگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، از مسـیرهای راه اندازی اولیه 

)FTP(  و فعالیت هـای اجرایـی در ایـن بخـش بازدید کرد.
وی در نشسـتی بـا رویکرد بررسـی پیشـرفت مسـیرهای راه اندازی 
اولیـه در پاالیشـگاه فـاز ۱۴ پـارس جنوبـی، بـا اشـاره بـه رفـع مسـائل 
کارگـران شـاغل در پاالیشـگاه، بـر ضـرورت همـکاری و اجـرای تدابیر 
ویـژه توسـط پیمانـکاران در جبهه هـای کاری به منظور شـتاب در تحقق 
تولیـد و دسـتیابی بـه اولویت هـای تعییـن شـده تـا پیـش از زمسـتان 

امسـال تاکیـد کرد.
در ایـن نشسـت ضمـن ارائـه گـزارش اقدام هـای انجام شـده و در 
حـال پیگیـری، راهکارهای مدیریتی الزم و مناسـب، بـا هدف رفع موانع 

پیـش  روی فعالیـت پیمانـکاران از سـوی کارفرما ارائه شـد.
مدیرعامل شـرکت نفت و گاز پارس در نخسـتین روز برنامه بازدید 
هفتگـی از طرح هـای در حـال اجـرای ایـن شـرکت در پارس جنوبـی، از 
محـل اتصـال خط لولـه انتقـال میعانـات گازی پاالیشـگاه های پارس 2 
بـه مخـازن متمرکـز و ایسـتگاه های اندازه گیـری میعانـات گازی پـارس 
جنوبی در سـایت یک عسـلویه و ایسـتگاه پمپاژ میعانات گازی در محل 

پاالیشـگاه فازهـای 22 تـا 2۴ بازدید کرد.
وی دربـاره مراحـل اجـرای ایـن پـروژه، گفت: عملیات سـاخت این 
خـط لولـه 32 اینچی به طـول حدود ۶۰ کیلومتر، پیش تر تکمیل شـده و 
فعالیت هـای اجرایـی در نقطـه پایانی اتصال خط لوله بـه مخازن متمرکز 
در عسـلویه و ایسـتگاه پمپاژ میعانات گازی در پارس 2 رو به پایان اسـت.

قابلیـت  خـط،  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  تصریح کـرد:  مشـکین فام 
جدیـدی در زمینـه افزایش ظرفیـت انتقال و ذخیره سـازی میعانات گازی 

در پـارس جنوبـی ایجـاد می شـود.
تولیـد گاز از فـاز ۱۴ پـارس جنوبـی اکنـون در جریـان اسـت و بـا 
بهره بـرداری از پاالیشـگاه فـاز ۱۴، ظرفیـت ایـران بـرای فـرآورش گاز 
طبیعـی افزایـش خواهـد یافـت کـه بـا افزایـش تولیـد گاز از فـاز ۱۱ 
پارس جنوبـی و سـایر میدان هـای گازی ماننـد پـارس شـمالی، می تـوان 

از ایـن ظرفیـت بـرای پایـداری شـبکه گاز اسـتفاده کـرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

اصالح بازار بیمه از اهداف جدی دولت است 

مه
و بی
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بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ریزش قیمت طالی سیاه
 در معامالت هفته گذشته

قیمت نفت در معامالت هفته گذشته تحت تاثیر شیوع سویه جدید کرونا 
و همچنین تصمیم برای تداوم افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت در ماه 

آینده میالدی، نزدیک به 2.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.
جهان  برای  هنوز  کرونا  اُمیکرون  سویه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ناشناخته است و مشخص نیست آیا این سویه جدید مانند سویه دلتا، شیوع 
و مرگ و میر باالیی دارد یا فقط جهشی در ویروس کرونا به شمار می رود. 
از همین رو اقتصادهایی که خود را برای خروج از رکود ناشی از کرونا 
آماده می کردند، کمی احتیاط به خرج دادند و حتی زمزمه هایی از قرنطینه 

در چند کشور اروپایی نیز مطرح شد. 
عالوه بر آن، هفته گذشته یکصد و هشتاد و دومین نشست اوپک و 
بیست و سومین نشست اوپک پالس برگزار شد. نشست هایی که البته تا پیش 
از برگزاری بر قیمت نفت تاثیر مثبت داشت زیرا انتظار می رفت تولیدکنندگان 
نفت تغییراتی در چگونگی افزایش تولید نفت خود برای ژانویه 2۰22 ایجاد 
کنند. اما در عمل همان توافق افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت که در 

چند ماه اخیر اجرا شده، به تصویب رسید. 
این عوامل باعث شد تا قیمت نفت به زیر ۷۰ دالر در هر بشکه بازگردد 
و قیمت نفت در مجموع هفته گذشته، نزدیک به 2.۵ درصد از ارزش خود 

را از دست دهد. 
نفت برنت که معامالت هفتگی را ۷۱ دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه آغاز 

کرده بود با کاهشی 2.۴ درصدی به ۶۹ دالر و ۸۸ سنت رسید. 
نفت شاخص آمریکا نیز از ۶۸ دالر و ۱۵ سنت تا ۶۶ دالر و 2۶ سنت 

پایین آمد تا افتی 2.۸ درصدی را ثبت کند. 
نشست  تا  شد  مقرر  جدید  دبیرکل  انتخاب  برای  اوپک  اجالس  در 
فوق العاده ای در ابتدای ماه ژانویه سال 2۰22 )یک ماه آینده( برگزار شود. 
این نشست البته پیش از نشست بیست و چهارم اوپک پالس و تصمیم برای 
چگونگی اجرای توافق کاهش تولید در ماه های بعدی میالدی خواهد بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

سقوط آزاد رمزارزها
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کاهش یافت

از سی ان بی سی، دولت چین به دنبال  به گزارش دنیای جوانان به نقل 
سرکوب بیشتر فعالیت های مرتبط با رمزارزها است. یکی از مدیران ارشد بانک 
ارزهای  با نسل جدید  برخورد  اخیرا گفته است که دولت  این کشور  مرکزی 
دیجیتالی نظیر متاورس ها را تشدید خواهد کرد. همزمان با نزدیک شدن به 
این مساله  بازار بیشتر شده و  نیز در  پایان سال جاری میالدی فشار فروش 
احتمال وقوع زمستان ارزهای دیجیتالی را نظیر آنچه در بهار امسال رخ داد 

تقویت کرده است.
 گمانه زنی درباره تصمیم دولت هند برای چگونگی مواجهه با ارزهای 
دیجیتالی ادامه دارد و حاال منابع رسانه ای به نقل از منابع آگاه درون دولت 
گفته اند که قصدی برای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتالی در این کشور وجود 
ندارد. بانک مرکزی هند به میزان قابل توجهی از بانک مرکزی چین در توسعه 
پروژه ارز دیجیتالی ملی عقب است اما از سال گذشته به طور جدی تر وارد فاز 

عملیاتی کردن روپیه دیجیتالی شده است.
میلیاردر مشهور آمریکایی که فیلم گرگ وال استریت نیز بر اساس زندگی 
نامه اش ساخته شده، از بسیاری از ارزهای دیجیتالی مهم بازار انتقاد کرد. جوردن 
بلفورد با بیان اینکه بسیاری از ارزهای دیجیتالی فعلی از جمله دوج کوین و 
شیبا هیچ ارزش ذاتی و پشتوانه حقیقی ندارند، گفت: برخی از توسعه دهندگان 
افراد به طور دیوانه وار  باید به زندان بروند، می شنوید که  ارزهای دیجیتالی 

صدها میلیون دالر پول در اینها سرمایه گذاری کرده اند تا یک شبه پولدار شوند. 
این اسمش سرمایه گذاری نیست.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 23۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۴2 درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴3 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.      
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار 

است.
۱- بیت کوین

قیمت: ۵2 هزار و 2۸۴.۴۴ دالر
تغییرات قیمتی: ۷.3۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 3.۹۸ درصد کاهش
2- اتریوم

قیمت: ۴۰۹۰.۶۵ دالر
تغییرات قیمتی: ۹.22 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۷۶ درصد کاهش
 3- بایننس کوین

قیمت: ۵۷۴.۸۱ دالر
تغییرات قیمتی: ۶.۶3 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.۸۷ درصد افزایش
۴- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دالر
تغییرات قیمتی: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش
۵- سوالنا

قیمت: ۱۹۹.۷۱ دالر
تغییرات قیمتی: ۱3.3۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.۱۱ درصد افزایش

در شرایطی روی  دولت سیزدهم 
کارآمد که وضعیت شاخص های کالن 
اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی 
حدود صفر، تورم ۴۵.2 درصدی، افزایش 
ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از 

جمله این میراث است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در 
واکنش به برخی مطالب منتشر شده در 
قبل  دولت  کرد:  نشان  رسانه ها، خاطر 
تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری 
از همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از 
۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک 
مرکزی استفاده کرد.  با توجه به ضریب 
انبساط پولی تنها از همین محل بیش از 
۶3۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی 
اضافه شد. در کنار آن نابسامانی اضافه 
حجم  شد  موجب  بانک ها  برداشت 
نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد 

تومان برسد.
 این بی انضباطی مالی و رهاکردن 
کشور، فشار به معیشت مردم وکوچک 
شدن سفره های آنها را در پی داشت. در 
چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل 
سرمایه ثابت منفی بوده است. این امر 
اندازه  به  حتی  که  است  معنا  این  به 
استهالک هم سرمایه گذاری نشده است.  
شتن  ا گذ معطل  علت  به 
برنامگی،  بی  و  اقتصادی  فعالیت های 

ثابت  قیمت  به  ناخالص  تولید  سرانه 
حتی از سال ۱3۹۰ هم کمتر شده که 
در  اقتصادی  رکود  عمق  دهنده  نشان 

این سال ها است.
اقتصادی  اگر کشور ۶ سال رشد 
به  تازه  باشد  داشته  درصدی  هشت 
به  اگر  می رسیم.   ۱3۹۰ سال  وضعیت 
بدهی سنگین ۵3۵ هزار  این وضعیت 
میلیارد   ۵۰ و  مالی  اوراق  میلیاردی 
توسعه ملی و رشد   به صندوق  دالری 
بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی 
می شود  مشخص  کنیم  اضافه  نیز  را 
بانک  پرقدرت  پول  از  نکردن  استفاده 
دولت  از خدمت  که  مدتی  در  مرکزی 
داشته  ارزشی  چه  می گذرد  سیزدهم 

است.

مطالب  نشر  و  سخنان    تقطیع 
جهت دار نمی تواند کارنامه دولت قبل 
»سیدمسعود  مطلب  در  بپوشاند؛  را 
و  برنامه  سازمان  رییس  میرکاظمی«، 
بودجه در مورد تورم و عدم استقراض 
از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطه ای 
اشاره شده بود که گویا برخی رسانه ها 
تفاوت آن با تورم کل را نمی داند؛ یا نمی 
خواهد بداند؛ شاخص کل در آبان ۱۴۰۰ 
به عدد 3۷3.۰ رسید که نسبت به ماه 
قبل 2.۵ درصد افزایش داشته است و 
شاهد تورم ماهانه 2.۵ درصدی بودیم. 
این در حالی است که تورم ماهانه مهر 
ماه ۱۴۰۰ عدد 3.۷ درصد بود پس در 
آبان ماه شاهد کاهش ۱.2 درصدی تورم 

ماهانه بودیم.

نرخ تورم نقطه ای آبان ۱۴۰۰ عدد 
3۵.۷ درصد است که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل )3۹.2( کاهش 3.۵ 

درصدی داشته است.
نرخ تورم ساالنه در آبان ۱۴۰۰ که 
تغییرات شاخص قیمت در ۱2 ماه اخیر 
نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان 
می دهد به ۴۴.۴ درصد رسید که نسبت 
 )۴۵.۴( قبل  ماه  در  اطالع  همین  به 

کاهش یک درصدی داشته است.
برنامه  سازمان  ریاست  مصاحبه 
کاهش  خصوص  در  کشور  بودجه  و 
تورم نقطه ای بوده که کامال منطبق بر 

اطالعات مرکز آمار است.  
به  ی  نقطه ا م  ر تو هش  کا
بلکه  نیست  قیمت ها  کاهش  معنای 
افزایش  شتاب  کندشدن  نشان دهنده 
ست  ر د ی  جهت گیر و  قیمت ها 
سیاست ها در کنترل حجم نقدینگی و 
رشد نرخ تورم است. این کاهش تورم 
از  استفاده  با عزم دولت در عدم  مگر 
برداشت  اضافه  کنترل  و  پولی  پایه 

بانک ها تحقق نمی یافت.
جای  به  فعلی  خطیر  دورانی  در 
برخوردهای سیاسی و پوشاندن کارنامه 
دولت های قبل خوب است منافع ملی 
بر حل مشکالت  و  نبرده  مسلخ  به  را 

مردم تمرکز کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

سیاست  دولت سیزدهم کنترل حجم نقدینگی و کاهش نرخ تورم است
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پژوهش  با حضور مدیر 
ن،  ا یر ا ز  گا ملی  شرکت 
مدیرعامل شرکت گاز استان 
و رئیس پارک علم و فناوری خراسان 
قرارداد ساخت دستگاه بوسنج گاز طبیعی 

در مشهد امضا شد.
حسن افتخاری در مراسم امضای 
قرارداد ساخت دستگاه بوسنج گاز طبیعی 
داخلی در پارک علم و فناوری خراسان 
رضوی اظهار کرد: نمونه آزمایشگاهی 
این دستگاه پیش از این ساخته شده بود 
نمونه   ۱۰ امروز  قرارداد  امضای  با  که 
بستر  همراه  به  یکسال  ظرف  دیگر 
تست کالیبراسیون دستگاههای بوسنج 
و طراحی و ساخت آزمایشگاه مربوطه 

ساخته خواهد شد.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  دستگاه  این  تولید  افزود:  رضوی 
حال حاضر در انحصار آمریکا است و با 
ساخت آن در داخل، وابستگی به خارج 
قطع می شود و عالوه بر استفاده داخلی 
خواهد  وجود  هم  آن  صادرات  امکان 
داشت. قیمت این دستگاه نیز ۶۰ درصد 

قیمت نمونه خارجی آن است.
دستگاه  ساخت  داد:  ادامه  وی 
بومی  راستای  در  طبیعی  گاز  بوسنج 
و  گاز  صنعت  راهبردی  اقالم  سازی 
بودار  ماده  جایگزینی  لزوم  به  توجه  با 
کننده وارداتی با تولیدات داخلی انجام 

شده است.
ه  دستگا ین  ا گفت:  ری  فتخا ا
امکان  همانند  هایی  ویژگی  دارای 

هوا  فلوی  مشاهده  دیجیتال،  کالیبره 
گیری،  اندازه  هوشمند  دستیار  گاز،  و 
پورت  یج،  نتا تصحیح  ز  ا ز  نیا بی 
شارژ  قابل  باتری  و  صنعتی  ارتباط 
آمریکایی بوسنج  نمونه  از  که  است 
تر  پیشرفته  بسیار   ODARATOR
بوده و ۴۰ درصد در قیمت تمام شده 

نیز ارزان تر می باشد.
وی اضافه کرد: با تجاری سازی 

و تولید انبوه نمونه داخلی این دستگاه، 
عمال وابستگی شرکت های گاز استانی 
به نمونه امریکایی آن به صورت کامل 

مرتفع خواهد شد.
یادآور می شود؛ شرکت گاز استان 
خراسان رضوی به عنوان یکی از شرکت 
های پیشرو صنعت نفت و گاز کشور در 
دانش  های  شرکت  با  همکاری  زمینه 

بنیان شناخته می شود.

امضای قرارداد ساخت دستگاه بوسنج گاز طبیعی در مشهد آماده باش ۵۴ اکیپ راهداری برای باز نگه داشتن 
راه ها

در پی تداوم بارندگی ها در سطح محورهای مواصالتی استان مرکزی، 
3۸۰ نفر راننده و راهدار در قالب ۵۴ اکیپ راهداری در حال آماده باش، 

برفروبی، نمکپاشی و باز نگه داشتن راه ها هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، مهرداد جهانی از آماده باش کامل راهداران برای خدمت به کاربران 

جاده ای با هدف برقراری تردد در شبکه راه های استان مرکزی خبر داد.
وی افزود: در پی اعالم هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، 
از 2۴ ساعت قبل 3۸۰ نفر راننده و راهدار در قالب ۵۴ اکیپ به آماده باش 
کامل در آمدند که در حال حاضر مشغول برفروبی اند تا تردد در محورهای 

مواصالتی بویژه در گردنه های برفگیر برقرار باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اظهار داشت: 
خنداب،  و  تفرش  شازند،  اراک،  شهرستانهای  جاده های  در  اکنون  هم 
کمیجان و خمین شاهد بارش برف هستیم که در این خصوص به رانندگان 
و کاربران جاده ای توصیه می شود حتی االمکان از سفرهای غیرضروری در 

این شهرستان ها پرهیز نمایند.
وی تاکید کرد: قبل از اقدام به سفر برای اطالع از آخرین وضعیت 
.۱۴۱.www جوی و ترافیکی راه ها از سامانه های تلفن گویای ۱۴۱، سایت
ir ، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ و اپلیکیشن موبایلی ۱۴۱ سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استفاده نموده و سپس اقدام به سفر نمائید.
جهانی همراه داشتن زنجیر چرخ و استفاده از آن در هنگام عبور از 
جاده های برفی را الزامی برشمرد و به رعایت بیش از پیش مقررات راهنمایی 

و رانندگی تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: 3۵ راهدارخانه ثابت و سیار در سطح 
محورهای مواصالتی استان مرکزی ضمن برخورداری از تجهیزات الزم، 
راه  در  مسافران  و  جاده ای  کاربران  به  خدمات  ارائه  برای  کافی  آمادگی 

مانده  را دارند.

در  نیروگاه  مگاوات   3۰۰ احداث  نامه  تفاهم  امضای 
شبکه برق منطقه ای خوزستان

  تفاهم نامه احداث 3۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک بین شرکت 
برق منطقه ای خوزستان و شرکت AJ Holding کشور امارات، امضا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، در این 
و  این شرکت  بزرگ مدیرعامل  امضای محمود دشت  به  نامه که  تفاهم 
AJ HOLDING رسید، مقرر شد  آلن جسپرسون مدیرعامل هولدینگ 
3۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک گازی حرارتی و تجدید پذیر بادی 
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  نظارت  تحت  شبکه  در  خورشیدی  و 

احداث شود.
در این تفاهم نامه آمده است که حداکثر ظرفیت احداث نیروگاه در هر 
نقطه نباید بیشتر از 2۵ مگاوات باشد و الزم است که فعالیت های اجرایی 
پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی و بخشی از این نیروگاه ها قبل 

از تابستان ۱۴۰۱ وارد مدار شود.
بر اساس این یادداشت تفاهم هولدینگ اماراتی متعهد شده نسبت به 
دریافت مجوز احداث پروژه ها از دستگاه های ذیربط اقدام و فناوری، نیروی 
متخصص، سرمایه و تمامی توانمندی فنی و اقتصادی به همراه تجهیزات 

کافی را فراهم کرده و پروژه را به انجام برساند.
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز متعهد شده که بسترهای الزم 
جهت سرمایه گذاری و مکان یابی محل احداث نیروگاه ها را انجام دهد و 
تا مرحله احداث این پروژه ها به شبکه همکاری الزم را داشته باشد و در 
صورت رعایت مفاد دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک وزارت نیرو، 

نسبت به انعقاد قرارداد خرید تضمینی اقدام نماید.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز تفاهم نامه احداث ۱۵۰ مگاوات 
و شرکت  ای خوزستان  منطقه  برق  بین شرکت  مقیاس کوچک  نیروگاه 

صافات انرژی یزد )صافاتکو( امضا شد.

برای  ایثار و شهادت؛ سرمایه گذاری  ترویج فرهنگ 
آینده کشور

عبداهلل بحرالعلومی دبیر کمیته فرهنگی و هنری کنگره ملی 3۴۰۰ 
شهید استان اردبیل گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در واقع سرمایه 
گذاری برای آینده کشور است. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اردبیل، اولین جلسه نشست تخصصی کنگره ملی 
بزرگداشت 3۴۰۰ شهید استان اردبیل با حضور عبداهلل بحرالعلومی مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل و دبیر کمیته فرهنگی و هنری این 
کنگره، علیرضا حسن زاده مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
سپاه حضرت عباس)ع( و دبیر اجرایی کنگره، امیر رجبی رئیس حوزه هنری 
استان و جانشین کمیته فرهنگی و هنری کنگره، مصطفی قهرمانی مسئول 
سازمان بسیج هنرمندان استان و دبیر کمیته فرهنگی و هنری کنگره، در 

محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل برگزار شد. 
علیرضا حسن زاده دبیر اجرایی کنگره ملی 3۴۰۰ شهید استان اردبیل 
در این نشست به تبیین اهمیت برگزاری کنگره ملی شهدا در کشور پرداخت 
و گفت: کمیته فرهنگی و هنری به دلیل جایگاه ویژه ای که در برگزاری 
کنگره ملی شهدا دارد و اغلب برنامه های کنگره در قالب این کمیته برگزار 
می شود، اولین جلسه رسمی کنگره ملی 3۴۰۰ شهید استان اردبیل با معرفی 
دبیر کمیته فرهنگی و هنری کنگره ملی شهدای استان اردبیل برگزار شد.

اردبیل  استان  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  اینکه  بیان  با  وی 
متصدی دو کمیته فرهنگی و هنری و فضای مجازی کنگره ملی 3۴۰۰ 
شهید استان اردبیل است، گفت: تشکیل جلسه داخلی کمیته جهت انتصاب 
اعضای کمیته فرهنگی و هنری، راه اندازی دبیرخانه کمیته فرهنگی و هنری 
کنگره ملی شهدای استان اردبیل به منظور پیگیری کارهای اجرایی این 
کمیته و ارائه فراخوان طراحی آرم کنگره از جمله کارها و اقداماتی است که 
باید در اولین فرصت توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
انجام و گزارش اقدامات به رئیس کنگره ارائه شود.وی در ادامه سخنان 
خود به معرفی مسئولین کنگره ملی 3۴۰۰ شهید استان اردبیل پرداخت و 
گفت:  آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان بعنوان رئیس 
شورای سیاستگذاری کنگره، سید حامد عاملی استاندار اردبیل بعنوان رئیس 
کنگره، سردار غالمحسین محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( 
به عنوان دبیرکل کنگره معرفی شده اند که احکام مربوطه طی مراسمی 

در هفته آتی اعطا خواهد شد. 
عبداهلل بحرالعلومی دبیر کمیته فرهنگی و هنری کنگره ملی 3۴۰۰ 
شهید استان اردبیل نیز در این نشست  با بیان اینکه هزینه برای ترویج 
آینده کشور است،  برای  واقع سرمایه گذاری  ایثار و شهادت در  فرهنگ 
گفت: جهت اجرای بهتر برنامه های فرهنگی و هنری کنگره ملی شهدای 
استان الزم است بودجه های فرهنگی دستگاه های اجرایی به این سمت 
هدایت شود تا از طریق صرفه جویی از محل منابع دستگاه های اجرایی 
بخشی از هزینه های برگزاری کنگره ملی شهدا تامین شود..کنگره ملی 
بزرگداشت 3۴۰۰ شهید استان اردبیل با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی 
و نهادهای فرهنگی استان به ابتکار سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل 

در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

رییس سازمان نظام پزشکی؛
 پزشکان ایالم در پرداخت مالیات در سطح کشور پیشرو هستند

  رییس سازمان نظام پزشکی ایالم گفت: پزشکان سطح استان همواره در 
پرداخت مالیات در سطح کشور پیشرو هستند.

علیرضا رمضانی در نشست هم اندیشی اعضای نظام پزشکی با حضور مدیر 
ارائه  پنهان در حوزه  از هزینه های  بسیاری  اظهار داشت:  استان  مالیاتی  امور  کل 
خدمات پزشکی وجود دارد که در موضوع مالیات به آن توجه نمی شود. هزینه هایی 
از جمله هزینه عمر صرف شده، هزینه بازآموزی های مداوم، هزینه های مطب داری 

و… می توان نام برد.
وی افزود: از یک سو تعرفه های پزشکی به صورت دستوری به جامعه پزشکی 
تحمیل می شود که هیچ همخوانی با تورم و سطح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
ندارد از سوی دیگر هزینه های ملموس بسیاری وجود دارد که در اخذ مالیات به 

آن ها نیز توجه نمی شود.
رییس سازمان نظام پزشکی ایالم با اشاره به اینکه تعرفه های پزشکی ما از 
تمامی کشورهای همسایه و منطقه پایین تر است گفت: هزینه های مطب داری به 
قدری افزایش پیدا کرده است که عمال بسیاری از پزشکان عمومی ما علی رغم 
پایین تر در درمانگاه ها  با دستمزد  دریافت پروانه تاسیس مطب ترجیح می دهند 
و مراکز درمانی خیریه فعالیت کنند. این موضوع با شدت کمتر اما در میان برخی 

پزشکان متخصص ما نیز وجود دارد.
مدیر کل امور مالیاتی ایالم نیز در این نشست اظهار داشت: تالش ما حل 
مشکالت و تأمین رضایت اقشار مختلف مودیان مالیاتی از جمله پزشکان به عنوان 
متولیان سالمت مردم و در عین حال رعایت حقوق دولت و اجرای عدالت در وصول 

مالیات است.
سعید کریمی افزود:خوشبختانه اکثر فعاالن این حوزه اظهار نامه مالیاتی ارائه 
می دهند و این اظهارنامه ها نیز رسیدگی و قطعی می شوند و صرفًا دستگاه کارت 

خوان معیار محاسبه مالیات نمی باشد.
وی یادآور شد: بیشتر پزشکان سطح استان با بیمه ها طرف قرارداد هستند 
و اطالعات مالی پزشکان از این طریق رصد و بررسی شده و قابل دسترسی است 
از مطب ها در سطح  همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته درصد باالی 

استان دارای دستگاه کارت خوان هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسات 
بر آمادگی این اداره کل برای هم اندیشی و ارتباط و تعامل دوسویه و نیز دوره های 

آموزشی برای پزشکان و سایر مودیان مالیاتی تأکید کرد.
وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم حقی از کسی ضایع شود و دنبال عدالت هستیم 
ضمن ادای احترام به همه پزشکان و کادر بهداشت و درمان کشور خواهش می کنیم 
که تمامی مطب ها به دستگاه پوز مجهز شوند. تا ضمن اجرای قانون، جامعه پزشکی 

کمتر در مظان اتهام قرار گیرد و تشریفات قانونی از بین نرود.
وی بیان داشت : مأموران مالیاتی تالش می کنند شرایط مختلف کاری پزشکان 
و کارکردهای واقعی آنان را در نظر بگیرند و همواره حق اعتراض و دادرسی برای 

مودیان در قانون تعریف شده است.
کریمی ادامه داد: تمام صاحبان حرف پزشکی و سایر مشاغلی که نام برده 
شد و از سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ باید از سامانه استفاده می کردند چنانچه اقدام به 
مالیات سال های مذکور مشمول  به  اند در هنگام رسیدگی  ثبت واستفاده نکرده 

جریمه قرار خواند گرفت.
از  میزان ۱۰ درصد  به  بودجه سال ۹۸،  قانون  بند )ک(  در  یادآور شد:  وی 
الحساب کسر می شود و آن ۱۰ درصد  مالیات علی  به عنوان  پرداختی پزشکان 
با بیمه های مختلف  اداره مالیات است و همچنین آمار کارکرد  مبنای محاسبات 
مانند بیمه خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی بیمه نیروهای مسلح و سایر سازمان 
های بیمه ای مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی نظامی و انتظامی و همچنین فعالیت 

آزاد پزشکان هم در محاسبه مالیات لحاظ می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم تاکید کرد: فرار مالیاتی برای پزشکان مصداقی 
ندارد و همه کسانی که به حرفه پزشکی می پردازند باید مجوز داشته باشند و آمار 
این مجوز ها به ما اعالم می شود و در این رابطه ما با نظام پزشکی تعامل خوبی 

داریم و آمار پزشکان فعال را در اختیار داریم.

سوددهی نیشکر علیرغم بحران ها نشانگر مدیریت هماهنگ و کار 
تیمی همدالنه است

حسین پناهیان: در شرکت توسعه نیشکر سرمایه کارشناسی عظیمی وجود دارد 
که با عشق و عالقه کار می کنند و ان شاء اهلل بتوانیم بهره برداری بیشتری از این 

ظرفیت و سرمایه انسانی بکنیم
مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با اشاره به عبور موفقیت آمیز 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از شرایط سخت همچون سیل و خشکسالی، 
را نشانگر مدیریت هماهنگ و کار تیمی  این شرکت علیرغم بحران ها  سوددهی 

همدالنه عنوان کرد.
حسین پناهیان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر 
الکل  از بخش های مختلف شرکت خمیرمایه و  بازدید  و صنایع جانبی در حاشیه 
رازی گفت: سوددهی نیشکر با وجود گذراندن وضعیت سیل و خشکسالی واقعًا قابل 
تقدیر و ستایش است و روند فعلی شرکت صعودی و دارای رشد است که طبیعتًا 
نتیجه یک مدیریت هماهنگ، کار تیمی همدالنه و روابط درست و تعریف شده است.
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا که از هلدینگ های زیر مجموعه 
بانک ملی می باشداز سهامداران شرکت نیشکر و صنایع جانبی است که خود 3۴ 
شرکت را به صورت هلدینگی اداره می کند و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف 

مهم ترین موضوع فعالیت آن عنوان شده است.
وی افزود: عالوه بر دارایی های مادی زیادی که در نیشکر وجود دارد، واقعًا 
سرمایه کارشناسی عظیمی وجود دارد که با عشق و عالقه کار می کنند و ان شاء 

اهلل بتوانیم بهره برداری بیشتری از این ظرفیت و سرمایه انسانی بکنیم.
روابط خوبی از طریق خلق زنجیره ارزش در نیشکر ایجاد شده است

ارزش ترین  با  از  یکی  نیشکر  گفت:  ادامه  در  پویا  آینده  شرکت  مدیرعامل 
جهاد  وزارت  و  صادرات  بانک  ملی،  )بانک  سهامدار   3 اختیار  در  دارایی های 
خوبی  روابط  است، همچنین  برخوردار  زیادی  بسیار  تولید  ظرفیت  که  کشاورزی( 
از طریق خلق زنجیره ارزش در شرکت های نیشکری ایجاد شده است که باید در 

جایی نشان داده شود.
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال ۱3۸۱، بانک های ملی و صادرات 
ایران در هشتاد درصد سرمایه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی )هر یک معادل 

چهل درصد از سهام( مشارکت حقوقی دارند.
قابل  نیشکری  پرسنل  بین  در  تالش  و  تفاهم  روحیه  و  کارشناسی  سطح 

توجه است
پناهیان تأکید کرد: واقعًا از دیدن سطح کارشناسی و روحیه تفاهم و سرزندگی 
در بین پرسنل نیشکری و نیز تالش برای رسیدن به اهداف مختلف شرکت لذت 
بردم؛ بنابراین تفاهم در سطح مدیریت آن موج می زند و امیدواریم بتوانیم روحیه 

تفاهم، تعاون و همکاری موجود را تقویت کنیم.
هیچ شرکتی به غیر از نیشکر اهلیت تمشیت امور هفت تپه را ندارد

با اشاره به واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه به  این مقام مسئول 
شرکت توسعه نیشکر و احیای آن در مدت کوتاه اظهار کرد: از آنجایی که هفت تپه 
یک بحث ملی است هیچ شرکتی به غیر از نیشکر اهلیت تمشیت امور شرکت هفت 
تپه را ندارد، منتهی روابط بین این دو شرکت باید براساس قانون تجارت و مقررات 

مربوطه شفاف و مطلوب و چارچوب آن از لحاظ قانونی مشخص شود
ارزش های نهفته نیشکر از طریق تابلوی بورس به منصه ظهور می رسند

پناهیان با بیان این که شرکت توسعه نیشکر یکی از سرمایه های ملی که در 
اختیار بانک صادرات، بانک ملی و وزارت جهاد کشاورزی است، تأکید کرد، نکته 
مهمی که وجود دارد این است که این مجموعه بزرگ با پتانسیل بسیار زیاد و باتوجه 
به خلق زنجیره ارزشی که در بخش های مختلف به واسطه تفکر استراتژیک توانسته 

این قابلیت ها را به منصه ظهور برساند.
وی افزود: شرکت توسعه نیشکر یک دارایی بسیار ارزشمندی است و اجماع 
و توافق بین سهامداران بر این اساس است که شرکت باید به نحو مطلوب بتواند 
ارزش واقعی خود را پیدا کند و تا زمانی که شرکت خارج از بورس باشد ارزش های 
نهفته آن امکان شکوفایی را ندارد. وقتی شرکت تبدیل به یک مجموعه بورسی 
شود عالوه بر مجموعه نظارت هایی که صورت می گیرد، نظارت سازمان بورس نیز 
خواهد بود، بدین ترتیب چشم سومی نیز عماًل روی فعالیت های شرکت خواهد بود.

سهام ترجیحی در اختیار کارکنان شرکت نیشکر قرار می گیرد
مدیرعامل شرکت آینده پویا معتقد است: یکی از بحث هایی که به صورت جدی 
دنبال می کنیم این است که سهام ترجیحی در اختیار کارکنان شرکت نیشکر قرار 
گیرد و خودشان به عنوان سهامداران شرکت مشارکت داشته باشند. ارزش واقعی 
نیشکر روی تابلوی بورس مشخص می شود و براساس آن معیارهای الزم، ارزیابی 

عملکرد و پتانسیل های سرمایه گذاران به کمک نیشکر بیایند.
برای تأمین منابع نقدی مورد نیاز تالش می کنیم

وی در پایان گفت: از محدودیت های عمده ای که در این شرکت وجود دارد 
افزایش سرمایه بدهیم، سرمایه گذاران نمی توانند  اگر قرار است ما  این است که 
آورده نقدی برای شرکت ایجاد کنند، لذا برای تأمین منابع نقدی مورد نیاز تالش 

می کنیم و در حال طی کردن این مسیر هستیم.
گفتنی است در این بازدید که دیروز یکشنبه )۷ آذر ۱۴۰۰( انجام شد، با حضور 
و همراهی دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
صورت گرفت و دکتر ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با تشریح فعالیت های 

شرکت، به پتانسیل های موجود در آن اشاره کرد.

انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
اندیشه  دشمن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
حمله نظامی به ایران را نخواهد داشت 
کند  در جنگ سستی  ملتی  اگر  گفت: 
بین  از  و  شد  خواهد  محو  تاریخ  در 

خواهد رفت.
ر  د » می سال حسین  ر  ا د سر «
 3۰۰۰ و  سرداران  کنگره  اختتامیه 
من  داشت:  اظهار  ایالم  استان  شهید 
پاسداران؛  و  فرماندهان  و همسنگران، 
که  است  این  افتخارمان  بزرگترین 

خادمان مردم ایران اسالمی باشیم. 
آرزوی  بزرگترین  فزود:  ا وی 
اهداف  تحقق  راه  در  شدن  فدا  ما 
و  هبر  ر فرین  آ دت  سعا و  بزرگ 
عظیم الشان  و  عزیز  پیشوای  و  امام 

است. انقالبمان 
انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
اسالمی بیان داشت: در محفل و مجلس 
سرزمین  شهیدان  ملکوتی  و  لهی  ا
درخشان ایالم هستیم، در چنین محفلی 
واجب است که درود و سالم و تحیت 
الهی را به روح درخشان و جاودانه امام 
راحل )ره( که منطق، عزت، استقالل، 
آزادی و طریق اقتدار و اعتبار را به ما 
جهاد  لباس  ایران  قامت  بر  و  آموخت 

پوشاند، بفرستیم.
شد:  یادآور  سالمی«  »سردار 
برای رهبر بزرگ، جانباز، شهید، شجاع 
دهه های  طی  در  که  دلسوزمان  و 
شجاعانه ترین  امام)ره(  ارتحال  از  پس 
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.
سرزمین  ایالم  شد:  یادآور  وی 
شهیدان است، افتخار می کنم که امروز 
خداوند متعال اذن فرمود تا در میان مردم 

این سرزمین شرف حضور پیدا کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی خاطرنشان ساخت: مردم ایالم 
مرتبه  بلند  رفیعش  ارتفاعات  همانند 
هستند و شایسته تحسین و ستایشند؛ 
مردم ایالم روزگاری سرزمینشان قلب 
نبرد بوده است دفاع مقدس برای مردم 
این سرزمین میدان آزمایش بزرگی بود 
آن  از  باشکوه  و  سربلند  ایالمی ها  و 

بیرون آمدند. 
اضافه  سالمی«  حسین  »سردار 
کرد: آنها همانند دشت ها، کوه هایشان 
و  کوه ها  سربلندند؛  طبیعتشان  مثل  و 
دشتشهای ایالم مفتخرند که بر قامت 

شهیدان بوسه زده اند.
وی ادامه داد: مردم ایالم ایستادند 
تا سرزمینشان اشغال نشوند ؛ کار را به 

جهاد  برای  و  نکردند  واگذار  یکدیگر 
ن  مینشا سرز ر  د فتند  می گر سبقت 
میماندند تا پای بیگانه به سرزمینشان 

نرسد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی تصریح کرد: اگر ملتی در جنگ 
سستی کند در تاریخ محو خواهد شد و 

از بین خواهد رفت.
کرد:  تاکید  سالمی«  ر  »سردا
بشر  حیات  طول  در  شیاطین  نسخه 
برای ملت ها و جوامع، اسیر کردن، فقیر 
کردن آنها و از بین بردن حیات معنوی 
و هویت فرهنگی و آسایش ملت ها و 
جوامع بوده و این سنت استکبار ادامه 

خواهد داشت.
جنگ  در  ایالم  مردم  گفت:  وی 
ایران و عظمت  تاریخ  به  درخشیدند و 
ایران اسالمی و تمدن اسالم و به امت 

اسالم حیات عزتمند بخشیدند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار داشت: اگر سه هزار شهید 

استان ایالم در عاشورا می بودند هرگز 
امام مسلمین در میانه نبرد تنها نمی ماند 
و هرگز اهل البیت به اسارت نمیرفتند؛ 
و  نبودیم  امروز  ما  نبودند  اگر شهیدان 
ما را از جغرافیای سیاسی جهان حذف 
می کردند همان گونه که قبل از پیروزی 
جهالت  گورستان  در  را  ایران  اسالمی 
مدرن دفن کرده بودند تا اینکه انقالب 

آمد و زنجیرها را باز کرد. 
گر  ا فزود:  ا سالمی«  ر  »سردا
شهیدان نبودند و ثبات را نمی آموختند ما 
نمی توانستیم در مقابل هجوم مشکالت 

مقتدر بمانیم. 
نقشه  ساخت:  خاطرنشان  وی 
 ۴3 ظرف  ایران  ملت  برای  استکبار 
سال پیروزی انقالب، خطرناک، وسیع 
و توأم با توطئه های عمیق برای شکست 

بوده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
هم  و  آمریکا  شد:  یادآور  اسالمی 
پیمانانشان برای خسته کردن این مردم 
و برای خالی کردن سفره عزت این مردم 

دست از تالش برنداشتند.
کرد:  تصریح  سالمی«  »سردار 
ای مردم، همه جهان دیدند که جهان 
شما  اما  ایستاد  مقابلتان  در  شیطانی 
عقب نرفتید؛ از غرش توپ ها نترسیدید؛ 
محکم ایستادید ولی در این راستا جنگ 
با هنرنمایی شهیدانمان به پایان رسید. 
وی تاکید کرد: ایران، استقالل و 
تمامیت ارضی خود را حفظ کرد و ارتقا 
پیدا کرد؛  ادامه  این توطئه ها  بخشید؛ 
جنگ در جبهه نظامی تمام شد و اندیشه 
حمله نظامی دیگر شکل نمی گیردچون 

ایران اسالمی قدرتمند است.

فرمانده کل سپاه عنوان کرد:

مردم ایالم عزت و عظمت آفریدند
اگر ملتی سستی کند در تاریخ محو می شود

ــرس  ــت ه ــم :محب ــه وتنظی تهی
ــنندج ــر س ــی خبرنگاردفت مال

 گازرســانی بــه مناطــق شــهری 
در  مــرزی  روســتاهای  حتــی  و  و 
کردســتان یکــی دیگــر از بــرکات 
انقــالب در کردســتان اســت کــه 
ــش  موجــب کاهــش مهاجــرت وافزای
تعــادل بخشــی وافزایــش اشــتغال در 
ــده  ــتان ش ــتان کردس ــتاهای اس روس

ــت . اس
ــال  ــا س ــزارش خبرنگارمات ــه گ ب
ــاز  ــورد نی ــی و م ــوخت اصل ۱3۵۷س
مــردم اســتان در ســخت ترین شــرایط 
جــوی شــامل نفت ســفید، نفــت گاز و 
مــازوت بــود کــه بــه زحمــت از طریق 
کرمانشــاه و همــدان و آذربایجــان 
ــرکات  ــا ب ــد. ام ــن می ش ــرقی تامی ش
ــتان  ــوزه را در کردس ــن ح ــالب ای انق
دگرگــون کــرده اســت و تقریبــا تمــام 
روســتاهای  از  بســیاری  و  شــهرها 
در  طبیعــی  گاز  گرمــای  از  اســتان 

ــد.  ــازل خــود بهــره مــی برن من
ــانی  ــعه گازررس ــتای توس در راس
بــه شــهرهاو روســتاها ی ایــن اســتان 
ــش  ــت ک ــای زحم ــت نیروه ــه هم ب
وخــدوم شــرکت گاز کردســتان تاکنون 
هــزار   ۱ از  شــهرهاوبیش  تمامــی 
۵33روســتای اســتان کردســتان گازدار 

شــده اند.
روســتاها بــه عنــوان مراکــز 
ــعه  ــده توس ــب تپن ــد قل ــی تولی اصل
ــوب  ــوری محس ــر کش ــادی ه اقتص
مــی شــوند کــه تالش هــای گســترده 
ســال هــای اخیــر بــرای احیــای 
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص کارکرده
ایــن مناطــق را در مــدار توســعه قــرار 

داده اســت.
ــی  ــالی های پیاپ ــه خشکس گرچ
باعــث  شــهری  بیت هــای  جذا و 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها 
در ســال هــای گذشــته شــد امــا 
زندگــی  زیرســاخت های  توســعه 
از جملــه آب، بــرق، گاز، پرداخــت 

تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی و 
عشــایر، تقویــت امکانــات رفاهــی 
ــازی  ــادی و نوس ــای ه ــر طرح ه نظی
خانه هــای روســتایی از تدبیرهــای 
ــق  ــرای تحق ــا ب ــت ه ــاز دول کارس

توســعه پایــدار در روستاهاســت.
روســتائیان بــا تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی، صنایــع دســتی از ســویی 
ــای  ــر ظرفیت ه ــت بک ــود طبیع و وج
فراوانــی در حوزه هــای کشــاورزی، 
فرهنــگ  احیــای  و  گردشــگری 
ــد. ــاد دارن ــق اقتص ــتگان و تحق گذش
اجــرای طرح هــای عمرانــی و 
اقتصــادی در روســتاها فرصتــی بــرای 
بازگشــت اهالــی بــه مناطق روســتایی 
ــدام  ــن اق ــم در ای ــل مه اســت و عام
اجــرای طرح هــای بــزرگ رفاهــی بــه 
خصــوص تامیــن منبــع انــرژی دائمــی 

بــا گاز طبیعــی اســت.
ــات دهــی  کار گازرســانی و خدم
ــتانی ،   ــروم و کوهس ــق مح ــه مناط ب
صعــب العبــور و دور از امکانــات رفاهی 
هــر چنــد هزینه هــای هنگفــت را 
بدنبــال دارد  ولــی بــا تمــام ایــن 
ــرکت  ــگر ش ــان تالش ــاف کارکن اوص
ــکاران   ــتان و پیمان ــتان کردس گاز اس
مشــغول در ایــن مجموعــه علی رغــم 
ــتند  ــختی های کار توانس ــه ی  س هم
ــه روســتاها در  ــه گازرســانی ب در زمین

ســطح کشــور خــوش بدرخشــند.
قابلیــت  روســتای   ۱۵۶۰ از 
ــورد گازدار  ــداد ۱۵33 م ــانی تع گازرس

ــانی در آن  ــات گازرس ــا عملی ــده ی ش
هــا فعــال اســت و بــرای روســتاهای 
باقیمانــده برنامــه ریــزی مــدون و 
منظمــی  صــورت گرفتــه کــه در 
شــش ماهــه دوم ســال جــاری تمــام 
اقدامــات بــرای دریافــت مجــوز ، 
ــه ،  ــی مناقص ــل آگه ــی ، مراح طراح
ــات  ــاز عملی ــکار و آغ ــاب پیمان انتخ

ــت  ــده اس ــام  ش ــی انج اجرای
مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان 
در خصــوص رونــد گازرســانی بــه 
در  کردســتان  اســتان  روســتاهای 
بــا  مــا  خبرنــگار  بــا  گفتگویــی 
ــد  ــه رون ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب اش
روســتاها  بــه  گازرســانی  شــتابان 
اولویــت شــرکت گاز کردســتان اســت 
جامعــه  بــه  توجــه  اظهارداشــت: 
روســتایی و خدمــت رســانی بــه آنهــا 
ــتان  ــه اس ــه جانب ــعه هم ــث توس باع

ــد، ــد ش خواه
احمــد فعلــه گــری در مــورد 
آخریــن وضعیــت گازرســانی روســتایی 
اکنــون  هــم  گفــت:  اســتان  در 
نقــاط  از  بســیاری  در  گازرســانی 
اســتان در دســت اجراســت و توســعه 
گازرســانی بــه روســتاها نیز در دســتور 

کار قــرار داده شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
ــت  ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــتان ب کردس
اصلــی گازرســانی بــه روســتاهای 
بــاالی 2۰ خانــوار اظهــار داشــت 
 ۱۵۹۶ دارای  کردســتان  اســتان   :

روستاســت کــه از قابلیــت گازرســانی 
برخوردارســت کــه تــا پایــان مهرمــاه 

ــت. ــده اس ــورد گازدار ش ۱۴2۵ م
وی خاطــر نشــان کــرد: هــم 
عملیــات  روســتا   ۹۸ در  اکنــون 
ــوده کــه  گازرســانی در حــال اجــراء ب
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــد اســت ت امی
تعــدادی زیــادی از ایــن روســتاها 

. گازدار شــوند 
فعلــه گــری بــا اشــاره بــه  اینکــه 
روســتاهای باقیمانــده دارای دشــواری 
هــای زیــادی اســت اضافــه کــرد: بــا 
توجــه بــه کوهســتانی بودن کردســتان 
ــل  ــتان در داخ ــن اس ــتاهای ای ،روس
کوهپایــه هــا ، مناطــق مرتفــع و فاقــد 
ــه و  ــرار گرفت راه ارتباطــی مناســبی ق
ایــن شــرکت بــرای اجــرای عملیــات 
گازرســانی مجبــور اســت از جــاده 
ــرای  ــرده و ب ــور ک ــوار عب ــای ناهم ه
ــرور  ــور و م ــدن عب ــر ش ــکان پذی ام
چندیــن متــر از جــاده را تعریــض نماید 
کــه باعــث افزایــش هزینــه هــا بــرای 
ــرداری و  ــاک ب ــردن ، خ ــطح ک مس
ــتر  ــرای بس ــب ب ــاک مناس ــه خ تهی

ــه هــای گاز مــی شــود. لول
ــری ،  ــه گ ــد فعل ــدس احم مهن
همچنیــن ضریــب نفــوذ گاز طبیعی در 
جمعیت روســتایی اســتان کردســتان را 
درحــال حاضــر   نــود و شــش و نیــم 

درصــد اعــالم کــرد.
کــرد؛  اعــالم  همچنیــن  وی 
اســتان کردســتان 33 شــهر دارد کــه 
اکنــون ســاکنان 32 شــهر آن از نعمت 

ــد. ــی برخوردارن گاز طبیع
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان 
ســخنانش  پایــان  در  کردســتان 
افتتــاح پــروژه  اظهــار کــرد: بــا 
هــای گاز رســانی روســتایی در هفتــه 
بســیج و ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر 
ســال جاری ضریــب نفوذپذیــری گاز 
ــش  ــا افزای ــتایی ب ــت روس در جمعی
درصــد   ۹۸ بــه  و  شــده  روبــرو 

خواهدرســید.

چشم اندازی بر روند موفق گازرسانی به مناطق روستایی استان کردستان
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

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

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

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

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

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

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

تامین مالی کسب و کار در مرحله رشد

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

۱3.3 سیستم فدرال رزرو

هدف یادگیری
۱. اهداف سیستم فدرال رزرو را شناسایی کنید و توضیح دهید که چگونه 
از سیاست پولی برای کنترل عرضه پول استفاده می کند و بر نرخ های 

بهره تاثیر می گذارد.

شکل ۱3.۵

 
ساختمان فدرال رزرو در واشنگتن دی سی.

 SA-BY CC - ساختمان رزرو فدرال - عقاب - Evanson تیم
.2.۰

چه کسی تصمیم می گیرد که بانک ها چه مقدار باید در اختیار داشته باشند؟ 
این تصمیم توسط سیستم فدرال رزرو )که به اصطالح »فدرال رزرو« شناخته 
می شود(، یک سیستم بانکی مرکزی در سال ۱۹۱3 تأسیس شده است. 
اکثر بانک های بزرگ متعلق به سیستم فدرال رزرو هستند که کشور را 
به دوازده منطقه تقسیم می کند، متعلق به بانک فدرال رزرو است. دوازده 

بانک توسط هیئت مدیره هماهنگ می شوند.
ابزار بانک فدرال

فدرال رزرو سه هدف عمده دارد:
۱. ثبات قیمت

2. رشد اقتصادی پایدار
3. اشتغال کامل )سیستم فدرال رزرو، 2۰۱۱(

تعریف ما از سیاست پولی در فصل ۱ »مبانی تجارت« به عنوان تالش 
های سیستم فدرال رزرو برای تنظیم عرضه پول کشور است. ما همچنین 
ثبات قیمت را تعریف کردیم، به شرطی که قیمت محصوالت ثابت باقی 
بماند. اکنون ما می توانیم دو مفهوم را باهم ترکیب کنیم: بانک فدرال به 
دنبال تنظیم قیمت ها با تنظیم قیمت پول و نرخ بهره است. به نوبه خود، 
قیمت های پایدار رشد اقتصادی و اشتغال کامل را ارتقاء می دهد، حداقل 
در نظریه. برای انجام سیاست پولی، فدرال به سه ابزار کمک می کند: 

الزامات رزرو، نرخ تنزیل و عملیات بازار آزاد.

ذخیره مورد نیاز
در چه شرایطی بانک فدرال خواهان تغییر شرایط ذخیره برای بانک ها است؟ 
هدف از کنترل عرضه پول در درجه اول به کاهش تهدید تورم )افزایش 
سطح کلی قیمت( یا رکود اقتصادی )کاهش اقتصادی در اثر کاهش تولید 
ناخالص داخلی( است. در اینجا این است که چگونه کار می کند )دوباره، در 
تئوری(. اگر فدرال رزرو نیازهای ذخیره را افزایش دهد )برای مثال، از ۱۰ 
درصد به ۱۱ درصد(، بانک ها باید پول بیشتری را کنار بگذارند. در نتیجه، 
آنها کمتری برای وام دادن دارند و بنابراین نرخ بهره خود را افزایش می 
دهند. در این شرایط، مردم برای پول قرض گرفتن سخت تر و گرانتر هستند 
و اگر آنها نمیتوانند قرض بگیرند، آنها نمیتوانند هزینه زیادی را صرف کنند 
و اگر مردم به اندازه کافی هزینه نکنند، قیمتها باال نخواهد رفت. بنابراین، 

بانک فدرال، احتمال تورم را کاهش داده است.
برعکس، زمانی که بانک فدرال نیازهای ذخایر را کاهش می دهد )مثال 
از ۱۰ تا ۹ درصد(، بانک ها باید پول کمتری را کنار بگذارند. از آنجا که 
آنها پول بیشتری برای قرض دادن دارند، نرخ بهره را پایین می آورند. وام 
گیرندگان، پول بیشتری برای خرید چیزهای ساده تر و ارزان تر پیدا می 
کنند، و مصرف کنندگان بیشتر می خرید، قیمت های باالتر می روند. در 

این مورد، بانک فدرال احتمال کاهش ریسک را کاهش داده است.
تغییر ۱ درصدی در احتمالی ذخیره، چه از ۱۱ درصد یا تا ۹ درصد، ممکن 
است به نظر نرسد، اما به یاد داشته باشید که بحث قبلی خود راجع به 
ضریب پول: به علت اثر چندگانه پول، تغییر کوچکی در ذخیره نیازمندی 
تأثیر چشمگیری بر عرضه پول دارد. )به همین دلیل، بانک فدرال، نیازهای 

ذخیره را تنها به ندرت تغییر می دهد.(

نرخ تخفیف
برای درک اینکه چگونه فدرال استفاده از نرخ تخفیف برای کنترل عرضه 
پول، بیایید به بحث قبلی خود درباره ذخایر بازگردیم. به یاد بیاورید که بانک 
ها باید مقدار مشخصی از ذخایر خود را به عنوان ذخایر نگه دارند. این بانک 
می تواند این صندوق های ذخیره را نگه دارد یا آنها را به حساب بانک فدرال 
رزرو منتقل کند. همچنین به یاد بیاورید که این بانک می تواند هر گونه 
وجوهی را که الزم نیست در اختیار آن قرار دهد، قرض دهد. چه اتفاقی 
می افتد اگر ذخایر بانک پایین تر از سطح مورد نیاز باشد؟ بانک فدرال 
اقداماتی را انجام می دهد که اجازه می دهد بانک »واریز« صندوق های 
ذخیره را از بانک مرکزی رزرو کند و آنها را به حساب ذخیره خود در بانک 
اضافه کند. گرفتن: بانک باید به نفع پول قرض گرفته شود. نرخ بهره که 
بانک فدرال به بانک های عضو پرداخت می کند نرخ تخفیف نامیده می 
شود. با استفاده از این نرخ، بانک فدرال می تواند جذاب یا غیرقابل تحمل 
برای قرض گرفتن وجوه باشد. اگر نرخ به اندازه کافی باال باشد، بانک ها 
تمایلی به قرض دادن ندارند. از آنجا که آنها نمی خواهند ذخایر خود را 
تخلیه کنند، آنها وام های خود را کاهش دادند. بنابراین عرضه پول، کاهش 
می یابد. در مقابل، هنگامی که نرخ تخفیف کم است، بانک ها بیشتر مایل 
به قرض دادن هستند، زیرا آنها کمتر نگران تخلیه ذخایر خود هستند. با 
داشتن ذخایر اضافی کمتری، آنها درصد باالتری از وجوه خود را وام می 

دهند، در نتیجه افزایش عرضه پول.
مهمتر از همه، تأثیر انتقال تغییر نرخ بهره به سطح کلی نرخ بهره است 
)Thurow & Heilbroner، ۱۹۹۸(. هنگامی که فدرال رزرو تخفیف 
را تنظیم می کند، آن را به جامعه مالی می گوید که در آن فکر می کند 
اقتصاد به سمت باال یا پایین حرکت می کند. برای مثال، وال استریت، به 
طور کلی به افزایش نرخ تنزیل واکنش نشان می دهد. چرا؟ از آنجا که 
این افزایش به این معنی است که نرخ بهره احتماال افزایش خواهد یافت و 

قرض دادن آینده گران تر خواهد بود.

باز کردن عملیات بازار
ابزار اصلی Fed برای کنترل عرضه پول و تأثیرگذاری بر نرخ بهره، عملیات 
بازار آزاد نامیده می شود: خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ایاالت متحده 
توسط بانک فدرال در بازار آزاد. برای درک چگونگی این روند، ابتدا الزم 

است چند واقعیت را بدانیم:
• دارایی های بانک فدرال شامل مقدار قابل توجهی اوراق قرضه دولتی 

می شود.
• بانک فدرال می تواند این اوراق قرضه را در بازار آزاد خریداری یا فروش 

کند )که عمدتا از بانک های تجاری تشکیل می شود(.

• از آنجا که بانک های عضو از این پول برای خرید اوراق قرضه استفاده می 
کنند، وقتی که آنها را خریداری می کنند، ذخایر خود را کاهش می دهند.

• از آنجا که بانک های عضو پول نقد را از فروش اوراق قرضه دریافت می 
کنند، وقتی که آنها را به فروش می رسانند، ذخایر خود را افزایش می دهند.

اگر بانک فدرال می خواهد عرضه پول را کاهش دهد، می تواند اوراق قرضه 
را به فروش برساند، در نتیجه کاهش ذخایر بانک های عضو که آنها را 
خریداری می کنند. از آنجا که این بانک ها پول کمتری برای قرض دادن 
دارند، عرضه پول کاهش می یابد. اگر فدرال رزرو می خواهد عرضه پول 
را افزایش دهد، آن را به مناطق ساحلی، افزایش ذخایر بانک هایی که آنها 
را به فروش می رساند. عرضه پول افزایش خواهد یافت، زیرا این بانک ها 

پول بیشتری برای قرض دادن خواهند داشت.

نرخ فدرال صندوق
در انجام معامالت بازار باز، فدرال تالش می کند تا همان کارهایی را که 
در استفاده از ابزارهای دیگر خود انجام می دهد، انجام دهد، یعنی تأثیر 
در عرضه پول و در نتیجه نرخ بهره. اما این نیز چیز دیگری را در ذهن 
دارد. برای درک این موضوع، شما باید چیزهای بیشتری راجع به بانکی 
بدانید. هنگامی که ذخایر بانک پایین تر از سطح مورد نیاز خود می شود، 
ممکن است، همانطور که مشاهده کردیم، از بانک فدرال )از نرخ تخفیف( 
قرض بگیریم. اما همچنین می تواند از دیگر بانک های عضو که دارای 
ذخایر اضافی هستند قرض بگیرد. نرخ بهره بانک ها هنگام قرض گرفتن 
 Reserve Federal( از طریق این کانال، نرخ بهره صندوق فدرال

System، 2۰۱۱( نامیده می شود.
چگونه میزان بودجه فدرال بر عرضه پول تأثیر می گذارد؟ همانطور که 
مشاهده کردیم، زمانی که بانک فدرال اوراق قرضه را در بازار آزاد بازنویسی 
می کند، تعادل ذخایر بسیاری از بانک های عضو کاهش می یابد. برای 
دریافت ذخایر خود به سطح مورد نیاز، آنها باید از صندوق فدرال یا دیگر 
بانک های عضو قرض بگیرند. هنگامی که بانک ۱ از بانک 2 قرض می 
گیرد، عرضه 2 صندوق 2 صندوق پایین می آید؛ به این ترتیب، نرخ بهره را 
که هزینه آن را افزایش می دهد، افزایش می دهد. به طور خالصه، افزایش 

تقاضا برای بودجه، نرخ بیکاری فدرال را افزایش می دهد.
• بانک ها باید تعادل مشخصی را در ذخایر حفظ کنند؛ اگر آنها زیر این 

تعادل فرو ببرند، باید پول را از طریق قرض گرفتن پول به دست آورند.
همه این وام های بین بانکی بر شما، شهروند و مصرف کننده به طور 
متوسط   تاثیر می گذارد. هنگامی که نرخ صندوق فدرال افزایش می یابد، 
بانک ها باید پول خود را بیشتر بپردازند و هزینه های خود را به مشتریان 
خود منتقل می کنند: بانک های سراسر کشور نرخ بهره های وام مسکن، 
وام خودرو و وام های شخصی را افزایش می دهند. شکل ۱3.۶ »نرخ 
بهره کلیدی، 2۰۰2-2۰۱۱« نمودار نوسانات ده ساله در نرخ تنزیل، نرخ 
بودجه فدرال و نرخ اول - نرخ که بانک ها را به بهترین مشتریان خود 
می پردازد. از آنجایی که همه سه نرخ در یک جهت حرکت می کنند، وام 
گیرندگان - افراد و همچنین سازمان ها - معموال پول بیشتری را برای 
قرض گرفتن پول در زمانی که بانک ها باید بیشتر و کمتر پرداخت کنند، 
زمانی که بانک ها مجبور به پرداخت کمتر می شوند. توجه داشته باشید که 
نرخ اول )که بانک ها را به مشتریان خود می پردازد( باالتر از بودجه فدرال 
و نرخ های تخفیف )که بانک ها باید زمانی که نیاز به قرض گرفتن دارند 
پرداخت شود( باالتر است. به همین دلیل بانک ها هنگامی که وام می 
گیرند سود می برند. همچنین توجه داشته باشید که فدرال رزرو در سال 
2۰۰۸ نرخ بیکاری و نرخ بیکاری فدرال را به شدت کاهش داد تا اقتصاد 
تضعیف را تحریک کند. با وجود نرخ های پایین ادامه از سال 2۰۱۱، اقتصاد 

هنوز هم بسیار ضعیف است.

شکل ۱3.۶ نرخ بهره کل، 2۰۱۱-2۰۰2

بانک بانکر و بانکدار دولتی
فدرال رزرو یک عملکرد مهم دیگر را انجام می دهد: بانک های عضو آن 
به نحو مشابهی با بانک شما به شما خدمت می کنند. وقتی یک چک را 
دریافت میکنید، آن را در حساب چک خود ذخیره میکنید، در نتیجه افزایش 
تعادل خود را افزایش دهید. وقتی فردی را با چک چک می کنید، مقدار 
دالری چک به حسابتان جریمه می شود و تعادل شما کاهش می یابد. 
فدرال کار بسیار شبیه است، به جز اینکه مشتریان آن بانک های عضو 
هستند. همانطور که بانک شما چک شما را پاک می کند، بانک فدرال چک 
را که از بانک های عضو آن عبور می کند پاک می کند. وظیفه برجستۀ 
پاکسازی بیش از پانزده میلیارد چک در سال توسط این واقعیت پیچیده 
است که دوازده بانک منطقه ای وجود دارد. اگر فردی در یک منطقه )به 
عنوان مثال، بوستون( یک چک را به یک پرداخت کننده در ناحیه دیگری 
می نویسد )به گفته سان فرانسیسکو(، چک باید از طریق هر دو منطقه 

)سیستم فدرال رزرو، 2۰۱۱( پردازش شود.
قبل از سال 2۰۰۴، پاکسازی چک ها روز به طول انجامید زیرا الزم بود که 
چک ها از طریق سیستم جسمی حرکت کنند. اما با توجه به تصویب چک 
2۱ )یک قانون فدرال ایاالت متحده(، اکنون چیزها بسیار سریعتر حرکت 
می کنند. به جای انتقال فیزیکی چک ها، بانک ها مجازند تصویری از 
جلو و عقب چک را ایجاد کنند و نسخه دیجیتال چک اولیه را به صورت 
الکترونیکی )از طریق سیستم الکترونیکی( ارسال کنند )محرمانگی حقوقی 
 2۱ بررسی  که  است  این  خوب  خبر   .)2۰۱۱  ،Clearinghouse
کوتاهی زمان الزم برای پاک کردن یک چک را، اغلب تا یک روز کاهش 
می دهد. خبر بد این است که Check 2۱ زمان الزم برای پاک کردن 
چک را کوتاه می کند، که باعث افزایش خطر رجوع به چک شما می شود. 
پس مراقب باشید: یک چک را نپردازید مگر اینکه در بانک برای پوشش 

آن پول داشته باشید.
در انجام وظایف زیر، بانک فدرال نیز بانکدار ایاالت متحده است:

• برگزاری حساب چک خزانه داری ایاالت متحده
• پردازش مدارک مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی

• جمع آوری پرداخت مالیات فدرال
• واریز پول به دولت با خرید اوراق قرضه دولتی از وزارت خزانه داری

فدرال رزرو نیز چاپ، ذخیره و توزیع پول و خراب کردن آن را زمانی که 
آسیب دیده و یا از دست رفته است. در نهایت، بانک مرکزی فدرال، در 
رابطه با سایر سازمان های دولتی، نظارت و تنظیم موسسات مالی را برای 
اطمینان از اینکه آنها به طور صحیح عمل می کنند و با مشتریان صحیح 

و صحیح برخورد می کنند )سیستم فدرال رزرو، 2۰۱۱(.

گیرنده های کلیدی
• اکثر بانک های بزرگ عضو سیستم بانکی مرکزی هستند که سیستم 

فدرال رزرو )معموال »فدرال رزرو«( نامیده می شود.
• اهداف بانک فدرال شامل ثبات قیمت، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال کامل 
است. از سیاست پولی برای تنظیم عرضه پول و نرخ بهره استفاده می کند.

• برای دستیابی به این اهداف، فدرال دارای سه ابزار است:

۱. می تواند نیازهای ذخیره را افزایش یا کاهش دهد - درصد وجوه آن که 
بانک ها باید کنار بگذارند و نمیتوانند قرض دهند؛

2. آن می تواند میزان تخفیف را افزایش یا کاهش دهد - نرخ بهره که بانک 
فدرال به بانک های عضو اجازه می دهد صندوق های »ذخیره« را بپردازند؛
3. آن می تواند عملیات بازار آزاد را انجام دهد- خرید و فروش اوراق بهادار 

دولتی را در بازار آزاد انجام دهد.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

پاسخ این سوال سه بخش در فدرال رزرو:
۱. بانک فدرال چیست؟

2. هدف فدرال رزرو چیست؟ اهداف آن چیست؟
3. چگونه فدرال رزرو بر اقتصاد ایاالت متحده تاثیر می گذارد؟

۱3.۴ نقش مدیر مالی

اهداف یادگیری
۱. راه هایی را که کسب و کار جدید شروع به پول می کند، توضیح دهید.

تامین  برای  استفاده شرکت های موجود  2. شناسایی رویکردهای مورد 
مالی عملیات و رشد.

تا کنون توجه ما را به محیط مالی که در آن شرکتهای تجاری ایاالت 
متحده فعالیت می کنند متمرکز کرده ایم. حاال بر روی نقش مالی که 
در یک سازمان نقش دارد، تمرکز کنید. در فصل ۱ "مبانی کسب و کار"، 
ما به عنوان تمام فعالیت هایی که در برنامه ریزی، اخذ و مدیریت دارایی 
های شرکت دخیل هستند، تعریف کردیم. ما همچنین توضیح دادیم که 
یک مدیر مالی تعیین می کند که چه مقدار پول نیاز دارد، چگونه و چه 
کجا پول الزم را دریافت می کند، و چگونه و چه زمانی پول قرض گرفته 
شده را بازپرداخت. مدیر مالی همچنین تصمیم می گیرد که چه چیزی باید 
با وجوه خود انجام دهد- چه سرمایه گذاری باید در کارخانه و تجهیزات 
انجام شود، چه مقدار باید برای تحقیق و توسعه صرف شود، و چگونه باید 

بودجه اضافی را سرمایه گذاری کرد.
تامین مالی یک شرکت جدید

از آنجایی که کسب و کارهای جدید معموال نیاز به پول قرض می گیرند، 
مدیریت مالی خوب برای شروع کار بسیار مهم است. بیایید فرض کنیم که 
شما در حال ایجاد یک شرکت هستید که قصد دارید از اتاق خوابگاه خود 
استفاده کنید. شما در مورد این ایده فکر کردید، در حالی که سر و صدا از 
طریق شمع لباس های که قبال پوشیدنی بود، برای پیدا کردن چیزی بود 
که در مورد باال رفتن نیست و به تنهایی راه رفتن به لباسشوئی نیست. 
شما فکر می کردید "آیا این عالی نیست؟" اگر یک سرویس شستشوی در 
محوطه ای وجود داشت که می آمد و لباس های کثیف من را می گرفت 
و آنها را به من شسته و بریزد. "از آنجا که شما نیز عادت داشتید در صورت 
ناپدید شدن از پول نقد، شما به شدت انگیزه ای برای شروع یک نوع سرمایه 
گذاری پولدار داشتید و سرویس شستشو به نظر می رسید که الیحه را در 
بر می گرفت )حتی اگر لباس های شستشوی و تاشو در میان فعالیت های 

مورد عالقه یا مهارت های شما نبود(.

ایجاد یک طرح مالی
از آنجا که شما نمی خواستید که کسب و کارتان خیلی کوچک باشد، که تحت 
رادار دانش آموزان و مشتریان بالقوه قرار داشت، می دانستید که برای شروع 
باید پول جمع آوری کنید. پس پول نقد شما چیه؟ برای پاسخ به این سوال، 
شما باید یک طرح مالی تهیه کنید - یک سند که دو عمل انجام می دهد:
۱. محاسبه مقدار بودجه ای که یک شرکت برای یک دوره مشخص نیاز دارد

2. جزئیات راهبردی برای دریافت این وجوه
برآورد فروش

خوشبختانه شما می توانید مهارت های حسابداری تازه خود را برای آماده 
سازی بخش اول - که در آن مقدار مبلغ نقدی که الزم دارید مشخص 
کنید. شما با تخمینی از فروش خود )یا، در مورد شما، درآمد حاصل از لباس 
های لباس شویی( برای سال اول عملیات خود شروع می کنید. این مهم 
ترین برآورد شماست: بدون تخمین واقع بینانه فروش، نمی توانید دقیقا 
نیازهای تجهیزات و هزینه های دیگر را محاسبه کنید. برای پیش بینی 

فروش، باید دو رقم را ارزیابی کنید:
۱. تعداد بارهای لباس های شسته شده که شما را اداره می کند

2. قیمت که شما در هر بار شارژ می کنید
شما محاسبه می کنید به شرح زیر است: تخمین می زنید که ۵ درصد از 
ده هزار دانشجو در محوطه دانشگاه از خدمات استفاده خواهند کرد. این 
پنج صد دانشآموز یک بار زیادی از لباس های شسته شده برای هر یک از 
سی و پنج هفته داشته باشند که در محوطه دانشگاه هستند. بنابراین، شما 
۱۷،۵۰۰ بار )۵۰۰ × 3۵ = ۱۷،۵۰۰ بار( انجام دهید. شما تصمیم می گیرید 
که هر بار در ۱۰ دالر قیمت داشته باشید. در ابتدا، این به نظر می رسید 
باال، اما زمانی که شما در نظر بگیرید که شما باید انتخاب کنید، شستشو، 

خشک، برابر، و بارهای بزرگ را، بازگشت به نظر منطقی است.
شاید مهمتر از آن این است که هنگامی که شما هزینه های خود را )از قبیل 
حقوق )برای برخی از کارگران دانش آموز(، اجاره، خدمات پس از فروش، 
تخفیف در تجهیزات و کامیون، لوازم، تعمیر و نگهداری، بیمه و تبلیغات، 
پیش بینی کردید، هر بار ۸ دالر هزینه می شود سود از $ 2 در هر بار و به 
دست آوردن شما 3۵،۰۰۰ $ برای سال اول خود را )که به ارزش خود را، 

اگر چه به اندازه کافی برای شما غنی نیست(.

شکل ۱3.۷

تعیین یک برنامه مالی صحی، اولین گام در شروع یک کسب و کار 
موفق است. شما مایل هستید که پول دیگری را با لباس شخصی خود 

بپردازید؟
.2.۰ ND-NC-BY CC - روز شستشو - soikkoratamo

برای آغاز کار باید چه چیزهایی را برای خرید بخرید؟ با استفاده از برآورد 
فروش خود، متوجه شدید که به موارد زیر نیاز دارید:

• پنج واشر و پنج خشک کن
• کامیون برای انتخاب و حمل لباس )یک کامیون مورد استفاده در حال 

حاضر انجام می شود(
های  لباس  سبد  مانند  دیگر  لوازم  و  شستشو  شوینده  مواد  موجودی   •

شسته شده
• فضای اجاره ای در یک ساختمان مجاور )که بعضی از کارها را برای 

جایگزینی لباس های شسته شده نیاز دارد(

پرداخت  با  نقد  پول  و  کار  و  زمان کسب  در  شما  کار  و  برای کسب  و 
صورتحساب خود، پول نقد و پول نقد شما نیاز دارید. در نهایت، بهتر است 
پول اضافی برای احتماالت - چیزهایی را که انتظار نداشته اید، مانند یک 
ماشین کامل و صدمه زدن به کف. شما به اندازه کافی شگفت زده می 
شوید که نیازهای پول نقد شما در مجموع 33،۰۰۰ دالر است. وظیفه بعدی 
شما این است که بدانید جایی که می توانید 33،۰۰۰ دالر دریافت کنید. در 

بخش بعدی، ما به برخی گزینه ها نگاه خواهیم کرد.

گرفتن پول
شکل ۱3.۸ "از کجا کسب و کار های کوچک دریافت کمک مالی" خالصه 
نتایج یک نظرسنجی که در آن صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط 
خواسته شد که در آنها به طور معمول تامین مالی خود را. برای ساده کردن 
مسائل، ما بر این اصل کار میکنیم که کسب و کارهای جدید معموال با 

ترکیبی از موارد زیر تامین می شود:
• دارایی های شخصی اشخاص

• وام از خانواده و دوستان
• وام های بانکی )از جمله تضمین شده توسط مرکز توسعه کسب و کار 

کوچک(

شکل ۱3.۸ کسب و کارهای کوچک کسب مالی

به یاد داشته باشید که در طول دوره راه اندازی، یک کسب و کار نیاز به 
پول زیادی دارد: نه تنها هزینه های راه اندازی اولیه را متحمل خواهد شد، 

بلکه حتی ممکن است از تلفات اولیه عملیاتی نیز رنج ببرد.

داراییهای شخصی
صاحبان آن مهمترین منابع مالی برای هر کسب و کار جدید هستند. بدیهی 
است که صاحبان سرمایه با سرمایه گذاری های قابل توجهی برای موفقیت 
سازمانی کار خواهند کرد، وام دهندگان انتظار دارند که صاحبان سهام قابل 
توجهی از پول راه اندازی کنند. از کجا این پول حاصل می شود؟ معموال از 
طریق پس انداز شخصی، کارت های اعتباری، وام های خانه و یا فروش 

دارایی های شخصی.

وام از خانواده و دوستان
برای بسیاری از کارآفرینان، توقف بعدی خانواده و دوستان است. اگر ایده 
ای با پتانسیل تجاری داشته باشید، ممکن است بتوانید اعضای خانواده و 
دوستان خود را در آن سرمایه گذاری کنید )به عنوان صاحبان بخش( و یا 
به شما برخی از پول قرض بدهید. به یاد داشته باشید که خانواده و دوستان 
مانند دیگر طلبکاران هستند: انتظار می رود که بازپرداخت شوند و انتظار 
می رود که سود خود را به دست آورند. حتی زمانی که از اعضای خانواده 
یا دوستان خود قرض می گیرید، باید یک توافقنامه رسمی وام را مشخص 

کنید تا زمانی که وام بازپرداخت شود و تعیین نرخ بهره.

بدهی های بانکی
بسته مالی برای یک شرکت راه اندازی شده احتماال شامل وام های بانکی 
می شود. بانک ها، با این حال، برخی از پول های شروع به شما قرض 
خواهند داد، فقط اگر مطمئن باشند که ایده شما از لحاظ تجاری امکان 
پذیر است. آنها همچنین ترجیح می دهند تا برخی از ترکیبی از استعداد و 
تجربه را برای موفقیت شرکت داشته باشید. بانکداران میخواهند یک طرح 
کسب و کار به خوبی توسعه یابند و پیش بینی های مالی دقیق نشان دهنده 
توانایی شما برای بازپرداخت وام ها است. موسسات مالی انواع مختلفی از 
وام ها را با دوره های بازپرداخت متفاوت ارائه می دهند. با این حال، اکثر 

آنها چند ویژگی مشترک دارند.

بلوغ
مدت زمانی که وام بانکی صادر می شود بلوغ نامیده می شود. یک وام 
کوتاه مدت برای کمتر از یک سال، یک وام کوتاه مدت برای یک تا پنج 
سال و یک وام بلند مدت برای پنج سال یا بیشتر. بانک ها همچنین می 
توانند خط اعتباری را که به شما اجازه می دهند تا به مقدار مشخصی که 
نیاز دارید، بپردازید )این بسیار شبیه محدودیت کارت اعتباری شما است(.

با دریافت وام، میخواهید اصطالح خود را با هدف خود مطابقت بدهید. اگر، 
برای مثال، شما قرض گرفتن پول برای خرید یک کامیون است که شما 
قصد استفاده از آن را برای پنج سال، می خواهید درخواست وام پنج ساله. از 
سوی دیگر، اگر بخشی از تجهیزات را که برای مدت ده سال استفاده می کنید 
تامین می کنید، یک وام ۱۰ ساله خواهید داشت. برای نیازهای کوتاه مدت، 
مانند خرید موجودی، شما ممکن است یک وام یک ساله درخواست کنید.
با این حال، با هر وام، باید توانایی کسب و کار را بازپرداخت کنید. اگر 
انتظار داشته باشید برای سال اول پول را از دست بدهید، بدیهی است 
که نمیتوانید وام یک ساله را به موقع بازپرداخت کنید. شما با تامین مالی 
متوسط   یا بلند مدت بهتر خواهید بود. در نهایت، شما باید میزان استهالک 
را در نظر بگیرید - برنامه ای که بابت آن شما می توانید تعادل بدهی خود 
را کاهش دهید. آیا شما می توانید دوره های پرداختی را در هر دو اصل و 
بهره در طول زندگی وام )به عنوان مثال، ماهانه یا سه ماهه( پرداخت، و یا 

کل مبلغ )از جمله بهره( در پایان دوره وام خواهد شد؟

امنیت
یک بانک به شما پول نمی دهد مگر اینکه فکر می کنید که کسب و کار 
شما می تواند کافی برای پرداخت آن را تولید کند. با این وجود، اغلب بانک 
ها با احتیاط از شما برای کسب و کارهای امنیتی یا دارایی شخصی، به 
نام وثیقه، که به منظور تضمین بازپرداخت تعهد می کنند، احتیاط بیشتری 
می کنند. شما ممکن است وام را با دارایی های شرکت، مانند موجودی یا 
حساب های دریافتنی، و یا حتی با دارایی های شخصی، تضمین کنید. )به 
همین ترتیب، اگر شما فردی هستید که وام ماشین را دریافت می کنید، 
بانک خودرو را به عنوان امنیت قبول خواهد کرد.( در هر صورت، این اصل 
بسیار ساده است: اگر وام را پرداخت نکنید، این بانک می تواند داشتن وثیقه، 
فروش آن و نگه داشتن درآمد برای پوشش وام. اگر شما مجبور نباشید وثیقه 
را بپردازید، یک وام غیرقانونی دریافت می کنید، اما به دلیل خطر ذاتی درگیر 
شرکت های تجاری جدید، بانک ها اغلب چنین وام هایی را انجام نمی دهند.

عالقه
عالقه به هزینه استفاده از شخص دیگری است. نرخ بهره متشکل از وام 
متفاوت با چند عامل - سطح عمومی نرخ بهره، اندازه وام، کیفیت وثیقه و 
توانایی پرداخت بدهی وام گیرنده است. برای وام های کوچکتر و خطرناک 
می تواند به میزان ۶ تا ۸ درصد بیشتر از نرخ اولیه باشد - نرخی که بانک 
ها بیشترین وام گیرندگان قابل اعتماد را می گیرند. در حال حاضر حدود 

3 درصد در سال است.

تصمیم گیری در مورد تأمین مالی
اکنون که گزینه های شما را مورد بررسی قرار داده ایم، بیایید به وظیفه 
تامین مالی کسب و کار شستشوی خود بازگردیم. شما می خواهید مبلغ قابل 
توجهی از پول مورد نیاز خود را بپردازید، اما فقط می توانید با یک ۱۰۰۰ 
دلخواه )که شما مجبور بودید در کارت اعتباری خود قرض کنید( ایجاد کنید. 
با این حال، شما قادر به متقاعد کردن والدین خود به قرض دادن شما به 
مبلغ ۱۰،۰۰۰ دالر هستید، که شما وعده داده اید سه سال بابت آن پرداخت 
 SUBWAY DeLuca کنید. )آنها تا زمانی که شما اشاره کردید که فرد
را به عنوان راهی برای حمایت از خود از طریق کالج آغاز کرد، ترسیدند(.

بنابراین شما هنوز 22،۰۰۰ دالر )33،۰۰۰ دالر، منهای ۱۱،۰۰۰ دالر از 
شما و والدین شما( نیاز دارید. شما با کسی که در مرکز توسعه کسب و کار 
کوچک واقع شده در محوطه دانشگاهی صحبت کرده اید، اما در مورد آنها 
برای تضمین وام خوشبین نیستید. در عوض، شما یک طرح کسب و کار 
صحیح، از جمله صورتهای مالی پیش بینی شده، و به بانکدار محلی خود 
اضافه کنید. به تعجب شما، او با یک نرخ بهره معقول وام ۵ ساله موافقت 
کرد. متاسفانه، او خواستار وام کامل شده بود. از آنجا که شما با استفاده از 
برخی از وام پول برای خرید واشر و خشک کن )برای $ ۱۵،۰۰۰( و یک 
کامیون )برای $ ۶،۰۰۰(، شما می توانید این را به عنوان وثیقه قرار داده 
است. شما حساب و دریافت و یا موجودی ندارید، بنابراین شما موافقت 
کردید که برخی از دارایی های شخصی، یعنی سهام سهام مایکروسافت 
که شما به عنوان فارغ التحصیلی دبیرستان حضور داشتید )در حال حاضر 

ارزش ۵۰۰۰ دالر( را داشته باشید.

تامین مالی کسب و کار در مرحله رشد
فلش به جلو دو سال و نیم: بسیار لذت بخش، کسب و کار لباسشویی خود 
را خاموش. در عرض شش ماه شما پنج صد مشتری را پیش بینی کرده اید 
و طی چند سال آینده شما به چهار کالج دیگر در منطقه جغرافیایی گسترش 
می دهید. اکنون شما در خدمت پنج کالج و حدود سه هزار مشتری در هفته 
است. تیم مدیریت شما گسترش یافته است، اما شما هنوز هم مسئول امور 
مالی شرکت هستید. در بخش های بعدی، ما وظایفی را که در مدیریت 
امور مالی یک کسب و کار با رشد باال بررسی می کنیم، بررسی می کنیم.

مدیریت نقدی
مدیریت جریان نقدی به معنای نظارت بر جریان نقدی و خروج از جریان 
است تا اطمینان حاصل شود که شرکت شما دارای کافی است اما برای 
نقدینگی تعهدات خود، کافی نیست. هنگامی که جریان های نقدی پیش 
بینی شده نشان دهنده کمبود آینده هستند، به صندوق های اضافی مراجعه 
می کنید. هنگامی که پیش بینی ها نشان می دهد که پول نقد بیکار است، 

شما اقدام به سرمایه گذاری و کسب درآمد برای شرکت خود می کنید.

مدیریت حسابهای دریافتنی
از آنجا که هر هفته شما مشتریان خود را می پردازید، پول های دریافتی قابل 
توجهی ایجاد می کنید که از مشتریان دریافت می کنید و به آنها خدمات 
خود را فروختید. شما تالش های قابل توجهی برای جمع آوری بدهی ها 

به موقع و به حداقل رساندن عدم پرداخت می کنید.

مدیریت حساب قابل پرداخت
کنندگان  تامین  به  شما  که  است  مالیاتی  سوابق  پرداخت،  قابل  حساب 
محصوالتی که استفاده می کنید، مدیون هستید. شما آنها را هنگام خرید 
مواد با اعتبار اعتباری تجاری که توسط تامین کنندگان خود داده اید، تولید 
می کنید. شما مراقب باشید که صورتحساب خود را در زمان، اما قبل از 
زمان )به دلیل آن است که در بهترین حالت برای حفظ خود را به پول نقد 

تا زمانی که ممکن است( پرداخت می شود.

بودجه بندی
بودجه یک برنامه مالی اولیه برای یک دوره زمانی مشخص است، معموال 
یک سال است. در پایان دوره اعالم شده، نتایج واقعی و پیش بینی شده 
را مقایسه می کنید و سپس هر اختالف قابل توجهی را بررسی می کنید. 
چند نوع بودجه را آماده می کنید: صورت های مالی پیش بینی شده، بودجه 
نقدی که جریان نقدی را طرح می کند و بودجه سرمایه ای که هزینه های 

پیش بینی شده برای تجهیزات اصلی را نشان می دهد.

از سرمایه گذاران خصوصی جستجو کنید
تا کنون، شما توانستید رشد شرکت خود را از طریق درآمد حاصل از درآمد 
داخلی که در کسب و کار حفظ شده است، همراه با چند وام بانکی تامین 
کنید. موفقیت شما، به ویژه گسترش شما به سایر دانشگاه ها، اعتقاد اولیه 
شما را ثابت کرده است که شما با یک مفهوم کسب و کار بزرگ روبرو 
شده اید. شما مشتاق گسترش بیشتر هستید، اما برای انجام این کار، نیاز 
به تزریق قابل توجهی از پول نقد جدید دارید. شما بیشترین سود خود را به 
شرکت آورده اید، و والدین شما نمیتوانند پول بیشتری به شما بدهند. پس 

از اینکه مشکل را حل کردید، متوجه شدید که سه گزینه دارید:
۱. برای پول بیشتر از بانک بخواهید.

2. صاحبان اضافی را که می توانند در شرکت سرمایه گذاری کنند، به 
ارمغان بیاورند.

3. از یک سرمایه گذار خصوصی بپرسید.

فرشتگان و سرمایه گذاران ریسک پذیر
در نهایت، شما در گزینه سوم تصمیم می گیرید. اول، با این حال، شما باید 
تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه گذار خصوصی شما می خواهید - "فرشته" 
یا سرمایه دار سرمایه گذاری. فرشتگان معموال افراد ثروتمند هستند که مایل 
به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های راه اندازی هستند که به اعتقاد 
آنها موفق خواهند شد. آنها شرط می بندند که یک کسب و کار در نهایت 
بسیار سودآور است و می تواند منافع خود را با سود بزرگ به فروش برساند. 
سرمایه گذاران در معرض سرمایه گذاري از منابع خصوصي و نهادي )مانند 
صندوق هاي بازنشستگي و شرکت هاي بیمه( جمع آوري مي کنند و آنها 
را در کسب و کارهاي موجود با پتانسیل رشد چشمگیر عرضه مي کنند آنها 
معموال مایل به سرمایه گذاری بزرگتر هستند، اما اغلب می خواهند سریع 

تر از فرشتگان پول نقد بپردازند.
اشکاالتی وجود دارد هر دو نوع سرمایه گذاران خصوصی تخصص حرفه 
ای و همچنین تأمین مالی را به عهده می گیرند و در واقع هر دو شرکای 
شرکت هایی هستند که آنها را تامین می کنند. آنها تنها فرصت های امیدوار 
کننده ای را قبول می کنند و اگر تصمیم بگیرند در کسب و کار خود سرمایه 
گذاری کنند، چیزی برای پولشان می خواهند - یعنی در مورد اینکه چگونه 

آن را مدیریت می کنید.
هنگامی که با سرمایه گذاران خصوصی تماس می گیرید، می توانید مطمئن 
باشید که طرح کسب و کار شما به طور کامل برطرف خواهد شد. با توجه به 
مدل کسب و کار فعلی شما، شستشوی جدید در محوطه دانشگاه دیگری 
نیاز به حدود ۵۰،۰۰۰ دالر دارد. اما شما کمی بیشتر بلندپروازانه هستید، 
قصد دارید تعداد کالج هایی را که از پنج تا بیست و پنج ساله خدمت می 
کنید افزایش دهید. بنابراین شما نیاز به یک پول نقد ۱ میلیون دالر خواهید 
داشت. با توجه به جایگزینی های شما و با توجه به میزان وام که نیاز دارید، 
تصمیم می گیرید که به یک سرمایه دار ریسک کنید. خوشبختانه، چون 
شما یک طرح کسب و کار عالی را آماده کرده اید و ارائه خوبی داشتید، 

درخواست شما پذیرفته شد. گسترش شما شروع می شود.
ادامه دارد
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تالش شاهین ایزدیار برای افزایش تعداد مدالهایش 
در پاراآسیایی چین

های  بازی  طالی  مدال   ۶ دارنده 
از  گفت:  شنا  رشته  در  جاکارتا  پاراآسیایی 
تمرین  سختی  به  تاکنون  گذشته  یکسال 
می کنم تا تعدد مدال های طالی خود را در 

پاراآسیایی چین افزایش دهم.
مهر  از  کرد:  اظهار  ایزدیار  شاهین 
شنا  در  را  خود  تمرینات  که  گذشته  سال 
توکیو  پارالمپیک  بازیهای  در  شرکت  برای 
شروع کرده بودم تا به امروز حتی با وجود 
این که شرایط حضورم در پارالمپیک توکیو 
فراهم نشد، تمرینات خود را متوقف نکردم 

تا بهترین عملکرد را در پاراآسیایی چین داشته باشم.
وی در پاسخ به این پرسش که در هفته چند جلسه تمرین شنا و بدنسازی 
دارید، گفت: در هفته ۸ جلسه تمرین شنا و 2 جلسه تمرین بدنسازی در صبح و 

بعدازظهر انجام می دهم و از شرایط آمادگی خوبی برخوردارم.
ایزدیار پیرامون این پرسش که چقدر امیدوار به افزایش تعداد مدال های خود در 
پاراآسیایی چین نسبت به جاکارتا دارید، افزود: تمام تالش من این است که عملکرد 
بهتری نسبت به جاکارتا داشته باشم و تعداد مدال های طالی خود را در صورت امکان 
در چین افزایش دهم، البته این امر بستگی به میزان حمایت کمیته ملی پارالمپیک 

دارد که برای دستیابی به چنین هدفی چقدر از من حمایت الزم را داشته باشد.
دارنده ۶ مدال طال بازیهای پاراآسیایی جاکارتا در پاسخ به این پرسش که در 
حال حاضر تمرکز اصلی شما بیشتر روی چه موادی از رشته شنا است، گفت: در 
تمام مواد شنا تمرینات خود را به صورت حرفه ای پیگیری می کنم اما چون رشته 
تخصصی من قورباغه است، سعی می کنم در این ماده تمرینات خود را جدی تر و 

حرفه ای تر دنبال کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی چین 
کسب سهمیه کرده اید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هنوز کسب سهمیه  نکرده ام، البته 
تورنمنت های زیادی سال آینده در شنا برای کسب سهمیه وجود دارد که بستگی 

به تصمیم کمیته ملی پارالمپیک دارد که به چه تورنمنتی اعزام شویم.
موفق  پاراآسیایی  بازیهای  در  حضورم  دوره  سه  در  گفت:  پایان  در  ایزدیار 
با حمایت  امیدوارم  بوده است،  از مدال ها طال  تا  به کسب ۱۹ مدال شدم که ۸ 
کمیته ملی پارالمپیک این تعداد مدال ها را در چین ارتقاء دهم و به نتایجی بهتر 

از جاکارتا دست پیدا کنم.

انتقاد قهرمان جهان از چرخه انتخابی بنا
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک از چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
فرنگی انتقاد کرد و گفت: این چرخه از عدالت به دور است و فدراسیون باید روشی 

مبتنی بر عدالت را در انتخاب ملی پوشان اجرایی کند.
امید نوروزی درباره انتقادها از چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
انتخاب ملی پوشان ایران در رقابت های جهانی و بازی های آسیایی 2۰22، اظهار 
کرد: این چرخه پر از ایراد و فرمالیته است و نمی تواند عدالت را در انتخاب ملی 
ارائه این چرخه فقط برای راضی کردن اهالی  پوشان اجرا کند. احساس می کنم 

کشتی و مردم است، در حالیکه این چرخه اصال انتخابی نیست.
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک، افزود: فدراسیون کشتی باید عدالت 
را در انتخابی کشتی فرنگی برقرار کند تا همه کشتی گیران در سراسر کشور این 

شانس را داشته باشند که به دوبنده تیم ملی برسند.
امید و  نیز در تیم های  این  از  انتخابی عدالت محور پیش  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگساالن اجرایی نشد، گفت: در تیم امید نیز عدالت در انتخاب کشتی گیران رعایت 
از  از کشتی گیران را به دنبال داشت. بسیاری  امر دلزدگی بسیاری  نشد و همین 
قهرمانان ما در رده امید با وجود شایستگی، شانس رسیدن به تیم ملی را از دست 

دادند و یک سال عمر قهرمانی شان هدر رفت.
نوروزی تصریح کرد: فدراسیون کشتی باید بر این روند نظارت جدی داشته 
باشد و انتخابی را به گونه ای طراحی کند که روش و شکل انتخاب و پروسه فرآیند، 
برای اهالی کشتی و مردم واضح و روشن و بدون ابهام و کلی گویی باشد. ما باید 
رقابت های قهرمانی کشور و جام تختی را در باالترین سطح برگزار کنیم و در 
نهایت با عنوان داران جهان و المپیک، ۸ نفر برتر در انتخابی رو در رو به میدان 
بروند تا چهره ملی پوش ایران در هر وزن مشخص شود. در این صورت است که 

می توانیم ادعا کنیم عادالنه رفتار کرده ایم.
 قهرمان المپیک 2۰۱2 لندن، با تاکید بر اینکه ما نیز باید مانند روس ها و دیگر 
قدرت های جهان، انتخابی رو در رو را مبنای کارمان قرار دهیم، گفت: روش اعالم 
شده اشتباه است و کادر فنی می خواهد دست خودش باز باشد. ما اگر هم می خواهیم 
تورنمنت خارجی را مد نظر قرار دهیم تنها در صورتی است که در یکی دو وزن اگر 
دو نفر برتر خیلی به هم نزدیک باشند می توانیم عملکردشان را در تورنمنت معتبر 
خارجی نیز مبنای تصمیم گیری  قرار دهیم. نباید مالک اصلی کادر فنی برای انتخاب 
ملی پوشان تنها حضور در تورنمنت خارجی باشد، در اینصورت دیگر هیچ انگیزه ای 
برای کشتی گیران و مربیان سازنده که زحمات زیادی در باشگاه ها می کشند، باقی 

نمی ماند و قطعا جمعیت کشتی گیران کشور باز هم کاهش خواهد یافت.
نوروزی در پایان گفت: ما با رعایت عدالت در انتخابی می توانیم این انگیزه را 
در بین همه کشتی گیران ایجاد کنیم تا با روحیه و انرژی باال تمرین کنند و دنبال 
پیشرفت باشند، در غیر اینصورت با شعار و روش غیرشفاف، بسیاری از کشتی گیران 
انتخابی در تمامی  انگیزه می شوند. فدراسیون کشتی موظف است  و مربیان بی 
رده ها را تمام و کمال انجام دهد و روش های من درآوردی را اجرا نکند. انتخابی 
عدالت محور باید مبنای کار باشد، در غیر اینصورت مشکالت زیادی برای کشتی 

ایران ایجاد خواهد شد.

حجاب وجه تمایز تیم ملی هندبال زنان ایران در قهرمانی جهان

حضور تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا یک 
پیروزی است، آن ها با حجاب اسالمی در این مسابقات حاضر شده اند که این حجاب 

آن ها را از دیگران متمایز می کند.
تیم ملی هندبال زنان ایران اولین حضورش در مسابقات قهرمانی زنان جهان 
در  از حضورش  تنها ۱3 سال  تیم  این  با حجاب اسالمی پشت سر می گذارد.  را 
مسابقات بین المللی گذشته و با چهارمی در مسابقات آسیا جواز حضور در اسپانیا 

را به دست آورده است.
در مسابقات قهرمانی جهان که 32 تیم حضور دارند، انتظار می رفت تیم های 
دیگری نیز حضور داشته باشند اما این افتخار متعلق به ایران است. تیمی جدید که 
اولین حضورش در قهرمانی آسیا به سال 2۰۰۸ میالدی برمی گردد و اکنون بعد 
اولین دیدارش در مسابقات  ایران  ۱3 سال جزو بهترین تیم ها است. روز گذشته 
قهرمانی جهان را در کاستیون اسپانیا مقابل رومانی انجام داد که با نتیجه 3۹ بر 

۱۱ شکست خورد. 
جوراب  و  معمولی  لباس های  با  مسابقه  اولین  در  ایران  هندبال  ملی پوشان 
شلواری سفید در زیر شلوارک که تمام ساق پای آن ها پوشیده باشد حاضر شدند. 
آن ها همانند بازیکنان برخی دیگر از تیم ها روسری داشتند و بازی خود را با حجاب 
انجام دادند که این حجاب، آن ها را از دیگران متمایز می کند. در طول بازی هیچ 

اعتراض یا اتفاقی رخ نداد و همه چیز به روال عادی انجام شد. 
برای ایرانی ها حضور در اسپانیا یک پیروزی است. آن ها از قبل می دانستند 
که نروژ یا رومانی از امکانات بهتری برخوردار و شرایط بهتری دارند. آن ها از قبل 
برنامه خود را بر پیروزی مقابل قزاقستان متمرکز کرده اند. ایران و قزاقستان چهار 
بازی بین المللی انجام داده اند که قزاقستان برنده این دیدارها بوده اما رفته رفته 

ایران تعداد گل های خورده خود را کاهش داده است. 
در دیدار ایران و رومانی مینا وطن پرست ستاره زمین بود. او 32 ساله است 
از  از نیمی  بازی مقابل رومانی بیش  او در  و یک متر و ۶۸ سانتی متر قد دارد. 
گل های تیمش را به ثمر رساند. او در این دیدار از ۹ شوتش ۶ گل را به ثمر رساند.

به تیم جدید آمدم تا کمک کنم؛
مسی: هرگز نگفتم که بهترین هستم

لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، می گوید که دوست دارد گاهی این حجم 
از توجه متوجه اش نباشد.

مسی دوشنبه هفته گذشته موفق شد برای هفتمین بار برنده توپ طال شده و 
رکوردی باورنکردنی را در تاریخ فوتبال دنیا به ثبت برساند.

این فوق ستاره آرژانتینی امسال موفق شد به دوری طوالنی مدت این تیم 
از قهرمانی در کوپا آمه ریکا پایان داده و این جام را به ویترین افتخاراتش اضافه 
کند. همچنین جدایی او از بارسا و پیوستنش به پی اس جی نقطه عطف دیگر این 

بازیکن در سال 2۰2۱ بود.
مجله فرانس فوتبال مصاحبه مفصلی را به مناسبت فتح هفتمین توپ طال با 

لیونل مسی انجام داده که در زیر می خوانیم.
من از خانواده ای از طبقه کارگری آمدم. پدرم تمام روز کار می کرد و ما در 
محله ای معمولی زندگی می کردیم. اما خدا را شاکر بودیم که هرگز چیزی کم نداریم. 
والدین من با احترام و فروتنی با من و بقیه رفتار می کردند. من با این ارزش ها بزرگ 

شدم. وقتی در ۱3 سالگی به بارسلونا رفتم، این ارزش ها را در الماسیا هم یافتم.
دلیل نپذیرفتن شماره ۱۰ نیمار در پی اس جی:» شماره ۱۰ برای او بود. من به 
تیم جدیدی آمدم تا کمک کنم. این برخورد بسیار خوبی از سوی او بود. من انتظارش را 
داشتم چون نیمار را می شناسم. ما در بارسلونا با هم بودیم و دوست هستیم. منصفانه تر 

این بود که شماره ۱۰ برای او بماند. به همین دلیل شماره 3۰ را انتخاب کردم.«
وقتی به عنوان بهترین بازیکن تاریخ معرفی می شود چه حسی دارد:» من 
هرگز نگفتم که بهترین هستم و هرگز تالشی برای تحمیل این ایده نکردم. از نظر 
من این که یکی از بهترین ها باشم کافی است. این چیزی است که هرگز تصورش 
را نمی کردم. این که بهترین باشی یا نه چیزی را تغییر نمی دهد. و من هرگز خواهان 

چنین چیزی نبودم.«
مادرم  با  را  ساعته ای  دو  آزمایش های  که  دارم  یاد  به  هورمونی:»  نقص 
این  دلیل  نمی دانستم  من  نشدم.  شوکه  دارم  مشکل  فهمیدم  وقتی  می گذارندم. 
موضوع چیست. پس از آن، آنها به من توضیح دادند که باید هر روز تزریق داشته 
باشم: یک شب در یک پا و شب بعدی در پای دیگر. من توانستم به زندگی ادامه 
دهم. این اتفاق تاثیری روی زندگی حرفه ای من هم نداشت و توانستم کارهایی که 
می خواهم را انجام دهم. مشخصا مجبور بودم درمان را ادامه دهم. وقتی این کار را 

آغاز کردم به بخشی از زندگی ام تبدیل شد.«
ترک روساریو در سن ۱3 سالگی:» من درمان را آغاز کردم اما هزینه آن برای 
خانواده ام خیلی زیاد بود... نیولز به ما گفت که کمک می کند اما پولی برای درمان 
به ما نداد. همه چیز پیچیده بود... سپس شرایط حضور در بارسلونا فراهم شد. به 
خوبی زمانی که روساریو را ترک کردیم به یاد دارم. با همسایه ها خداحافظی کردیم 
و لحظه بسیار سختی بود. هرچند، این چیزی بود که من همیشه می خواستم و به 

آن فکر می کردم.«
فکر بازگشت پس از آغاز نه چندان خوب در بارسلونا:» من هرگز به بازگشت فکر 
نکردم، هرچند سازگاری با شرایط آسان نبود. سال اول بسیار سخت گذشت. ماه اول 
نتوانستم بازی کنم چون مدارک انتقالم نرسیده بود. وقتی به میدان برگشتم مصدوم 
شدم و سه ماه غایب بودم. خانواده ام به دلیل شرایط سخت من از هم پاشیده بود. اما 
هرگز به بازگشت به آرژانتین فکر نکردم. برعکس، هرچه زمان گذشت حسم بهتر 
شد و بیشتر برای رسیدن به رویایم متقاعد شدم: این که یک بازیکن حرفه ای باشم.«

الگو بودن برای بقیه:»نمی دانم که آیا الگویی برای بقیه هستم یا خیر. من هرگز 
دوست نداشتم الگو باشم یا نصیحت کنم. من برای رویاهایم جنگیدم. در ابتدا برای 
این که بازیکن حرفه ای باشم و سپس جنگیدم تا پیشرفت کنم و هر سال به اهداف 
جدیدی برسم. شانس هم در این اتفاقات نقش داشت. از خدا برای تمام اتفاقاتی که 

سر راهم قرار داد سپاسگزارم.«
خجالتی بودن:» رفتار من با کسانی که به آنها اعتماد دارم، دوستان و خانواده ام 
متفاوت است. شاید با بعضی از افرادی که رابطه دوری با آنها دارم خجالتی باشم و 
کمی زمان ببرد که بتوانم در کنارشان احساس راحتی کنم. اما با افرادی که نزدیکم 

هستند رفتاری طبیعی و خوب دارم و سعی می کنم از تمامی لحظات لذت ببرم.«
مقایسه با مارادونا:» نه، نه. صادقانه هرگز خودم را با دیه گو مقایسه نکردم، هرگز. 
من هرگز به این مقایسه ها توجه نمی کنم. بعضی انتقادات در گذشته آزارم می داد. 
من دوران بدی در تیم ملی داشتم اما دلیلش این نبود. گاهی بعضی از مسائل در 
انتقادها آزارم می دهد اما همه چیز در رختکن دفن می شود. همه چیز باید خصوصی 
باشد. صمیمت است که باعث رشد تیم می شود. می توانیم حرف هایی به هم بزنیم که 
باعث پیشرفت یکدیگر شویم. این اتفاق می تواند برای من و دیگر بازیکنان رخ دهد.«
 آسانی هم تیمی بودن با مسی:» این سوالی است که باید از دیگران بپرسید 
)می خندد(. من نمی دانم آسان است یا نه... کسانی که من را می شناسند می دانند چه 
شخصیتی دارم و کسانی که نمی شناسند به مرور متوجه می شوند. کار با بازیکنان 
جوان به دلیل تصوری که از من در ذهنشان دارند دشوارتر است اما زمانی که من 

را بشناسند آرام می شوند.«
آزادی عمل:» در زمین همیشه این آزادی را داشته ام که هرجا خواستم بروم. 
تمامی مربیانی که داشتم این آزادی عمل در حرکت را به من دادند تا به پست هایی 
بروم که بتوانم بیشترین ضربه را به حریف بزنم. در بیرون از زمین نیز آزادی عمل 
من در وقت گذراندن با خانواده، همسرم و فرزندانم و لذت بردن از حضور در کنار 
آنها خالصه می شود. در طول این سال ها فشاری برای بازی کردن روی من نبوده 

است. تنها فشاری که حس کردم کسب نتیجه بوده است.«
گل با ضربه سر در سال 2۰۰۹ مقابل یونایتد:» این موقعیت خاصی بود. در آن 
زمان چنین موقعیتی شکل گرفت. ژاوی سانتر کرد چون می دانست که ممکن است 
بتوان از ضربه سر استفاده کرد. او دیده بود که این کار را در تمرینات انجام می دهم 
و در رختکن درباره اش حرف زده بودیم. نه او و نه من فکر نمی کردیم که من بتوانم 
چنین گلی بزنم. این گل خاصی بود که ما دنبالش نبودیم. به صورت طبیعی پیش 
آمد و فوق العاده بود.«پست فعلی:» من همیشه سعی می کنم فضاهایی را بسته به 
هر بازی پیدا کنم. حتی اگر در سمت راست بازی را شروع کنم، معموال به مناطق 
میانی می آیم. اخیرا در مرکز زمین قرار دارم تا بازیسازی کنم و برتری عددی را ایجاد 
کنم که تیم بتواند مالکیت توپ را کنترل کند. احساس خوبی دارم و سعی می کنم 

از حضور در زمین لذت ببرم.«
مدت زمان حرف نزدن با بقیه پس از شکست:» حاال شرایط متفاوت است. وقتی 
به خانه می رسم فرزندانم کمک می کنند که شرایط را تغییر دهم. پیش از آنها وقتی 
با آنتونیا تنها بودم، عادت داشتم خودم را در اتاق حبس کرده و برای مدتی طوالنی 
با کسی حرف نزنم و از اتاق خارج نشوم. وقتی جوان بودم با حس نفرت از شکست 
رشد کردم. همیشه می خواستم در همه چیز پیروز باشم. می خواستم هر بازی را ببرم.«

غیبت در جشن قهرمانی لیگ قهرمانان 2۰۰۶ به دلیل حاضر نبودن در بازی:» 
متاسفم که این کار را کردم. متوجه نبودم چه اتفاقی رخ داده است. در آن لحظه به 
این که بازی نکرده بودم فکر می کردم. دوست داشتم در بازی حاضر باشم. تا زمان 
مصدومیتم در لیگ قهرمانان حضور داشتم. ناراحت بودم و عمیقا پشیمان هستم. ما 
در آن لیگ قهرمانان پیروز شدیم و مطمئن نبودم که این اتفاق دوباره رخ می دهد 
یا نه چون قهرمانی در این رقابت دشوار است. خوشبختانه شانس این را داشتم که 
از قهرمانی لذت ببرم.«غلبه بر کریستیانو با به ثمر رساندن گل های بیشتر:» من 
همیشه می خواستم از خودم عبور کنم و هرگز به کاری که دیگرام انجام می دهند 
نگاه نمی کنم. من و کریستیانو چندین سال در یک رقابت با هم حضور داشتیم. این 
اتفاقی عالی بود و به ما کمک کرد که در زندگی حرفه ای رشد کنیم. اما بدون این 
که به دستاوردهای هم نگاه کنیم. من فقط می خواستم از خودم عبور کنم تا بهترین 

باشم، نه این که بهتر از دیگری باشم.«
صحبت آنری مبنی بر این که مسی انسان نیست:» من در یک رختکن با 
آنری حضور داشتم و توانستم جام های مهمی را با او فتح کنم. ما سال ها رابطه 
خوبی داشتیم و او همیشه از من تعریف می کرد. این فوق العاده است که کسی مثل 

او چنین چیزهایی  درباره من بگوید. شنیدن چنین تحسین هایی لذتبخش است.«
دشواری مسی بودن در کارهای روزمره:» من 3۴ سال است که مسی هستم، 
بنابراین به آن عادت کرده ام. از هر چیزی که رخ داده خوشحال و راضی هستم، 
هرچند باید تایید کنم که گاهی دوست داشتم مورد توجه نباشم و بدون این که مردم 
من را بشناسند از زندگی با خانواده ام لذت ببرم. من شکایتی ندارم و برعکس، این 
که همیشه همه تحسینم می کنند یا کسی درخواست عکس گرفتن با من دارد بسیار 

خوب است. من به این عادت کرده ام و برایم عادی شده است.«

دربی  هفتمین  و  نود 
بدون  تساوی  با  نیز  پایتخت 
یک  حاصل  و  شد  تمام  گل 

بازی درگیرانه تقسیم امتیازات بود.
 2۱ لیگ  هشتم  هفته  سرانجام 
بیننده  میلیون ها  چشم  تا  رسید  فرا 
خیره به دربی تهران باشد. تعداد جدال  
با توجه به  سرخابی ها به ۹۷ رسیده و 
شرایط دو تیم پیروزی در این مسابقه 
می تواند سرنوشت نهایی تیم ها را تا حد 

زیادی رقم بزند.
عنوان  مدافع  لقب  با  پرسپولیس 
قهرمانی و استقالل نیز به عنوان مدعی 
امسال  لیگ  در  سختی  کار  قهرمانی 
دارند و هیچ یک از تیم ها نمی خواستند 
بازنده این جدال حیثیتی که تعیین کننده 

وضعیت آنها در جدول بود، باشند.
این  میزبان  عنوان  به  استقالل 
مسابقه درحالی به میدان رفت که چهار 
و  بود  کرده  کسب  پی  در  پی  تساوی 
برای طلسم شکنی خود را آماده کرده 
از  پرسپولیس پس  دیگر  از سوی  بود. 
فراز و نشیب  هفته های ابتدایی با دوبرد 
و  رسید  به شهرآورد  کلین شیت  دو  و 
برای ادامه روند خوبش، مقابل استقالل 
برنامه ریزی کرده بود. با توجه به شرایط 
و عملکرد فنی دو تیم انتظار یک مسابقه 
گرم، پربرخورد و با صحنه های خطرناک 

پرشمار می رفت.
*دقایق حساس:

دقیقه2: فشار استقالل روی دروازه 
پرسپولیس  دفاع  توسط  که  سرخ ها 

دفع شد.
دقیقه۴: حمالت آبی ها ادامه دارد و 
آنها اولین کرنر بازی را به دست آوردند.

سر  روی  استقالل  کرنر  دقیقه۵: 
یزدانی نشست که ضربه او در چارچوب 

نبود.
پرسپولیس  حمله  اولین   :۶ دقیقه 
روی سانتر شیری و صربه ترابی انجام 
شد که مدافع استقالل توپ را دور کرد.

پرسپولیس  کرنر  اولین  دقیقه۷: 
توسط مدافعین آبی پوش دور شد.

دقیقه۹: تعادل سیدحسین حسینی 
که  درحالی  و  خورد  هم  به  لحظه ای 
را  توپ  می رفت  سمتش  به  عالیشاه 

به بیرون زد.
سمت  از  یامگا  سانتر  دقیقه۱2: 
بازیکن  این  توسط  ژستد  برای  راست 
زده شد و از باالی دروازه به بیرون رفت.
تک  مناسب  موقعیت  دقیقه۱۴: 
به تک استقالل که توسط داور افساید 
در  را  مجیدی  اعتراض  و  شد  اعالم 

پی داشت.
توسط  استقالل  حمله  دقیقه۱۸: 
کرنری  که  از سمت چپ  زاده  حسین 

دیگر برای آبی ها درپی داشت.
ز  ا پرسپولیس  حمله   :2۰ دقیقه
امیری  برای  شیری  که  راست  سمت 

کاشت و وحید توپ را به بیرون زد.
دقیقه2۶: حمله استقالل با شوت 

کم جان ژستد پایان یافت.
از  پرسپولیس  سانتر   :2۸ دقیقه
سمت چپ که توسط حسینی جمع شد.

بازهم  استقالل  کرنر  دقیقه3۶: 
ثمری نداشت و شوت مرادمند با اختالف 

به اوت رفت.
دقیقه 3۹: آل کثیر با تیزهوشی از 

یزدانی کرنر گرفت.
عالیشاه  امید  سانتر   :3۹ دقیقه 
مانع  و  کرد  جمع  خوبی  به  حسینی  را 

سرزنی قرمزها شد.
دقیقه ۴3: فرصت برای استقالل 
روی نفوذ حسین زاده که لک در هوا 

توپ را جمع کرد.
دوم  نیمه  پرسپولیس   :۴۷ دقیقه 
را هجومی آغاز کرد و سانتر شیری از 
راست با ضربه سر امیری همراه شد که 

در چارچوب نبود.
روی  استقالل  سانتر  دقیقه۴۸: 
ضربه ایستگاهی که کمک داور افساید 

گرفت.
برای  عالی  فرصت   :۵۰ دقیقه 
ترابی که  پاس کات بک  امیری روی 
دفاع را به هم ریخته بود اما ضربه آخر 

امیری توسط چشمی دفع شد.
برای  لی  عا فرصت   :۵۵ دقیقه

ژستد  که  کرنر  ضربه  روی  استقالل 
و  گرفت  هدف  را  لک  دروازه  سر  با 
را  توپ  دوضرب  در  پرسپولیس  گلر 

مهار کرد.
که  پرسپولیس  حمله  دقیقه۶۰: 
توپ از پای مهدی ترابی در لحظه آخر 

جدا شد و حسینی توپ را جمع کرد.
ن  ما ا بی  ر  فشا  :۶ 2 قیقه  د
پرسپولیسی ها که گلر استقالل توپ را 
دفع کرد ولی همچنان قرمزها در این 

دقایق حمله می کنند.
دقیقه ۶۶: فرصت برای استقالل 
که در نبرد هوایی خطای رودی ژستد 

گرفته شد.
یستگاهی  ا به  ضر  :۷۰ قیقه  د

پرسپولیس را یامگا به اوت فرستاد.
و  دفاع  ناهماهنگی   :۸۰ دقیقه
گلر پرسپولیس در یک لحظه می رفت 
صحنه خطرناکی را خلق کند که لک 

توپ را دور کرد.
برای  عالی  فرصت   :۸۶ دقیقه 
ژستد  که  راست  سمت  از  استقالل 

نتوانست روی توپ اثر بگذارد.

استقالل ۰ -  پرسپولیس ۰؛

نتیجه شهرآورد هیچی!

و  ورزش  وزیر  سجادی،  حمید 
پایتخت   ۹۷ داربی  حاشیه  در  جوانان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم 
تبلیغات  خصوص  در  که  تصمیمی 
محیطی گرفته شد، مبارک فوتبال ایران 
باشد و اتفاق ارزشمندی بود که با درایت 
فدراسیون فوتبال این اتفاق افتاد که با 
هماهنگی با موضع وزارت ورزش بود و 
برای فوتبال باشگاهی این اتفاق افتاد که 
شاهد چنین هماهنگی در فوتبال باشیم 
و امیدوارم خیر و برکت آن به مدیریت 

منبع باشگاه هایمان برگردد.
مه  یین نا آ یک  بند  ره  با در و  ا
این  داد:  توضیح  فوتبال  فدراسیون 
طبق  اما  نیست  نگران کننده  موضوع 
پیشنهاد  و  آمده  عمل  به  هماهنگی 
فیفا  قوانین  طبق  باشد  قرار  اگر  فیفا، 

اساسنامه فدراسیون فوبتال تبیین شود، 
فدراسیون های جمهوری اسالمی ایران 
جزو نهادهای غیر دولتی هستند و قرار 
و  قول   شود.  حذف  عمومی  بحث  شد 
گذاشته  جدید  دولت  از  قبل  قرارهایی 

شده بود که ما هم به آن ها پایبند بودیم. 
قول و قرار این بود که دولت موافقت 
کند که دولت اساسنامه را تایید کرده و 
حاال مجلس باید آن را تصویب کند و 
نگاه حمایتی مجلس  ما  این جا که  تا 

را دیده ایم و امیدوارم این اتفاق بیفتد. 
و  مهم  فدراسیون های  از  یکی  فوتبال 
موفق ما است که تیم ملی تحت نظر 
این فدراسیون فکر می کنم یک سالی 
اکثر  است که باخت نداشته و به زعم 
کارشناسان، سریع ترین صعود را به جام 
جهانی خواهیم داشت. من به فدراسیون 
فوتبال و مدیریت آن تبریک عرض می 
کنم که تیم ملی چنین موفقیت هایی را 

داشته است.
تعیین  خصوص  ر  د دی  سجا
اکنون  گفت:  پرسپولیس  مدیرعامل 
شاهد داربی هستیم و مباحث مدیریتی 

بماند برای بعد.
او در پایان درباره حضور بانوان در 
ورزشگاه ها گفت: در حال بررسی این 

قضیه هستیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

وزیر ورزش: 

واگذاری تبلیغات محیطی موفقیتی بزرگ برای فوتبال ایران است

در روز درخشش مهدی تیکدری و 
دبل گلزنی او، شاگردان امیر قلعه نویی 
موفق شدند در دیداری خانگی با ۴ گل 

حریف نامدار خود را شکست بدهند.
در کنار دربی ۹۷ که حساس ترین 
دیدار هفته هشتم به شمار می رفت، در 
اولین بازی این هفته در سیرجان دو تیم 
مدعی گل گهر و سپاهان اصفهان مقابل 
هم صف آرایی کردند؛ در روز بازگشت 
امیر قلعه نویی به کنار زمین، سیرجانی ها 
به دنبال رسیدن به صدر جدول بودند و 
طالیی پوشان اصفهانی در این مسابقه 
خارج از خانه برای حفظ روند صدرنشینی 

خود تالش می کردند.
خیلی زود روی ارسال امین پورعلی 
در دقیقه 2، آرمین سهرابیان در موقعیتی 
مشکوک به آفساید موفق به گلزنی برای 
تیمش شد تا شاگردان امیر قلعه نویی در 
این بازی خانگی خیلی زود پیش بیفتند؛ 

بعد از این گل، سپاهانی های برای به ثمر 
رساندن گل تساوی جلو آمدند و حتی 
اما  پنالتی هم نصیب آن ها شد،  ضربه 
ضربه مغانلو را فروزان مهار کرد. بعد از 
این پنالتی، حمالت گل گهری ها ادامه 
توانست  تیکدری  مهدی  و  کرد  پیدا 
و  دوم  گل  مصلح،  ارسال  ریباند  روی 
ثمر  به  را  تیمش  پیروزی  تثبیت کننده 

برساند.

را هم سرمه ای پوشان  نیمه دوم 
و  ند  کرد ز  غا آ تهاجمی  نی  سیرجا
به  تیکدری  دیدنی  شلیک  با  توانستند 
خیالشان  تا  کنند  پیدا  دست  سوم  گل 
از پیروزی در این بازی خانگی تا حدود 
گل،  این  از  بعد  شود؛  آسوده  زیادی 
سیرجانی ها به دنبال مدیریت بازی بودند 
و طالیی پوشان اصفهانی برای رسیدن 
حمالت  این  که  آمدند  جلوتر  گل  به 

به  سپاهان  برای  تیمی  کار  یک  روی 
بار نشست و دانیال اسماعیلی فر موفق 
شد روی پاس نورافکن گل اول تیمش 

را بزند.
بعد از این گل که در دقیقه ۵۶ به 
ثمر رسید، تالش بازیکنان سپاهان برای 
رسیدن به گل های بیشتر بی ثمر بود و 
گل گهری ها هم به دنبال مدیریت بازی 
بودند؛ در دقیقه ۸۸ روی یک ضد حمله 
سرعتی، مرتضی تبریزی فرصت طالیی 
گلزنی را برای سعید صادقی ساخت و 
او هم با ضربه دقیق خود گل چهارم را 
قلعه نویی  تا جشنواره گل شاگردان  زد 
مقابل صدرنشین لیگ تکمیل شود. در 
اوقات تلف شده اسماعیلی فر یک گل 
او  درخشش  اما  زد  تیمش  برای  دیگر 
تا  نبود  کافی  سپاهان  بازگشت  برای 
این بازی را به  با نتیجه 2-۴  گل گهر 

سود خود به پایان ببرد.

گل گهر 4 - سپاهان 2؛ 

بُرد شیرین ژنرال مقابل کهنه سرباز

بیان  با  استقالل  باشگاه  نماینده 
اینکه در خصوص بحث تبلیغات محیطی 
گفت:  کرده ایم  توافق  لیگ  سازمان  با 
و  استقالل  باشگاه  قرارداد  به  توجه  با 
میزبان  که  دیدارهایی  در  لیگ  سازمان 
هستیم اجرای تبلیغات بر عهده ما خواهد 
بود و سهم سازمان لیگ برای بازی امروز 

واریز شده است.
سعید فتاحی نماینده باشگاه استقالل 
درباره ماجرای این باشگاه و سازمان لیگ 
بر سر تبلیغات محیطی، اظهار داشت: در 
همه  محیطی  تبلیغات  بحث  خصوص 
صحبت ها شده است و با سازمان لیگ 
توافق کردیم. با توجه به قرارداد باشگاه 
دیدارهایی  در  لیگ  سازمان  و  استقالل 
که استقالل میزبان است اجرای تبلیغات 
بر عهده ما خواهد بود و سهم سازمان 
لیگ نقدا برای بازی روز)شنبه( واریز شد 

و تضامین هم انجام شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر طبق 

قانون تبلیغات محیطی نباید دید تماشاگر را 
بگیرد. چون تماشاگر ندارشتیم  حداقل پنج 
میلیارد ضرر کردیم و باید با تبلیغ جبران 
سکوها  روی  لیگ  سازمان  خود  کنیم. 
تبلیغ می زد. ما ارتفاع تبلیغات را باال بردیم 
و آن چیزی که داود رفعتی گفت را درست 

می کنیم تا دید آمبوالنس گرفته نشود.
نماینده باشگاه استقالل همچنین 

بیان داشت: ۱3 بازی میزبان هستیم. 2 
بازی اول سازمان لیگ خودش انجام داد 
و از این به بعد پیشنهاد باشگاه استقالل ۱۰ 
میلیارد بابت هر بازی است. از ۱3۰ میلیارد 
در مجموع 2۵ درصد سهم سازمان لیگ 
است و پنج درصد به خاطر هزینه برگزاری 
مسابقات هم اضافه می شود تا 3۰ درصد و 
3۹ میلیارد عاید سازمان لیگ در مجموع 

شود. ما قبل از هر بازی سه میلیارد تومان 
هم طی  تضمین ها  و  می کنیم  واریز  را 

جلسه ای داده شد.
وی درباره مشکل پخش بازی در 
گفت:  استقالل  باشگاه  مجازی  فضای 
باشگاه استقالل میزبان است و دوربین 
باید در ورزشگاه باشد.  باشگاه استقالل 
صاحب امتیاز این بازی استقالل است و 
برای صدا و سیما هم احترام زیادی قائل 
هستیم اما این حق باشگاه است. محتوا هم 
حق باشگاه است و این تاکید فیفا و ای 
اف سی است. حق پخش را که نمی دهند 
و حاال می خواهند دوربین باشگاه را هم 

راه ندهند.
بلیت های  قیمت  درباره  فتاحی 
آزادی  ورزشگاه   در  استقالل  بازی های 
اذعان داشت: بلیت ها مثل قدیم نیست. 
سه رنج قیمت بلیت به سازمان لیگ ارائه 
شده است که مبلغ آن در خاطرم نیست 
و در سایت باشگاه اطالع رسانی می شود.

تماشاگر نبود، پنج میلیارد ضرر کردیم؛

فتاحی:۳۹ میلیارد به سازمان لیگ پرداخت می کنیم
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با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  حمایت 
همکاری  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اسالمی  جمهوری  پست  ملی  شرکت 
مجازی  نمایشگاه  اولین  در  ایران 
ناشران  به  را  کتاب اصفهان، خدماتی 

و عالقه مندان به کتاب ارائه می کند.
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
معاونت  ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به همت این نهاد، یارانه ای را 
به نمایشگاه های مجازی کتاب استانی 
با  تا  بناست  است؛  داده  تخصیص 

همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در اولین نمایشگاه 
مجازی کتاب اصفهان خدمات ویژه ای به ناشران عرضه شود.

سامانه پست کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب استانی، خدمات 
سرویس »سفارشی« را با کیفیت سرویس »پیشتاز« به ناشران ارائه 
از 3۰ هزار  با قیمت فاکتور کمتر  می دهد؛ همچنین محموله هایی 

ارسال  رایگان  صورت  به  نیز  تومان 
خواهد شد.

ارسال  کتاب،  پست  سامانه  در 
 ۷ مبلغ  به  کیلوگرم  دو  تا  بسته  هر 
ارسال  هزینه  در  و  بوده  تومان  هزار 
بسته هایی با بیش از دو کیلوگرم، ۱۵ 

درصد تخفیف اعمال خواهد شد.
با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  حمایت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
استان اصفهان، اولین نمایشگاه مجازی 
)پانزدهمین  اصفهان  استان  کتاب 
نمایشگاه کتاب استان اصفهان( را با هدف فراهم کردن زمینه حضور 
عادالنه  توزیع  امکان  فیزیکی،  نمایشگاه  به  نسبت  ناشران  بیشتر 
یارانه حمایتی در تمام نقاط استان و کمک به توزیع مناسب کتاب 
در سطح کشور از بیستم تا بیست وششم آذرماه ۱۴۰۰ به مدت هفت 

روز برگزار خواهد کرد.

ارائه خدمات پستی ویژه به ناشران نمایشگاه مجازی کتاب استانی

مصطفــی   
رحمان دوســت شــعر کــودک 
در دهــۀ اخیــر را دچــار رکود 
دانســت و گفــت: زمــان مــا گذشــته و 
حــاال دیگــر خیلــی ســخت می توانیــم 
ــازه  ــم و آنهــا کــه ت ــازه بزنی حــرف ت
ندارنــد. حوصلــه  هــم  آمده انــد 

ر  د ندوســت  رحما مصطفــی 
ــت  ــله نشس ــت از سلس ــن نشس آخری
ــاغ  ــودک در ب ــاب ک ــوزه کت ــای ح ه
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــاب تهــران، ب کت
شــاعران  و  نویســنده ها  از  خیلــی 
جدیــد حوصلــه خوانــدن کتــاب ندارند، 
ــای  ــن توفیق ه ــه م ــدا ب ــزود: خ اف
ــت  ــن اس ــی همی ــادی داده و یک زی
کــه در زمانــی کــه می توانســتم زیــاد 
ســفر بــروم و کارهــای زیــادی بکنــم، 
ــروز  ــدم و ام ــاب خوان ــتم و کت نشس
اگــر کتــاب نخوانــم مریــض می شــوم.

ایــن شــاعر، نویســنده و مترجــم 
کــودک و نوجــوان ضمــن بیــان ایــن 
موضــوع کــه برخــی نویســندگان 
ــرداری آن هــم از  امــروز دچــار گرته ب
اینترنــت شــده اند، اضافــه کــرد: یــک 
نفــر از مــن پرســید چــه کــردی کــه 
شــعر »صــد دانــه یاقــوت« و »زردآلو« 
ــر  ــم اگ ــدند؟ گفت ــق ش ــدر موف این ق
می دانســتم کــه بقیــه اشــعارم را هــم 
ــط  ــن راز فق ــم. ای ــور می گفت همان ط
ممارســت اســت. بایــد تمریــن کــرد و 
فــرد بایــد خــودش را هیــچ بــه شــمار 

بیــاورد.
ــن  ــه ضم ــت در ادام رحمان دوس
ــد  ــا عه ــا بچه ه ــه ب ــر اینک ــد ب تأکی
بســته ام کــه تــا آخــر عمــر در زمینــه 
ــق  ــم و عش ــودک کار کن ــات ک ادبی
مــن همیــن بچه هــا هســتند، تصریــح 
کــرد: شــعر کــودک مــا االن دو ایــراد 
دارد. یکــی فعالیــت افــراد تــازه کاری 
و  نخوانده انــد  کتــاب  کــه  اســت 
ــد  ــطح خری ــدن س ــم پایین آم دوم ه
کتــاب اســت. زمانــی مــن کتابــم 
را بــا تیــراژ ۵۰ -۶۰ هــزار نســخه 
ــر  ــم اگ ــت ه ــردم. قیم ــاپ می ک چ
2۰ تومــان بــود بــا مبلــغ حق التألیــف 
امــروز  بکنــم.  کاری  می توانســتم 
ــا  ــان ب ــزار توم ــاب ۶۰ ه ــت کت قیم
تیــراژ هــزار نســخه اســت و هرچقــدر 
کــه حق التألیــف بگیــرم اجــرت شــب 

نمی شــود. مــن  نخوابی هــای 
شــاعر »صــد دانــه یاقــوت« 
خاطرنشــان کــرد: امــروز کــه بــه 
ــیر  ــدم مس ــدم، دی ــاب می آم ــاغ کت ب
ــی خوشــحالم کــه  شــلوغ اســت. خیل
ــاب  ــر کت ــه خاط ــلوغی ها ب ــن ش ای

هســت. بــا ایــن کــه شــرایط اقتصادی 
مــا خــراب اســت و ناامیــدی حاصل از 
کرونــا بــر زندگــی مــا ســایه انداختــه، 
ــوب  ــی خ ــلوغی ها خیل ــن ش ــا ای ام
اســت. امیــدوارم چــراغ اینجــا همیشــه 
دل  در  شــادی  تــا  باشــد  روشــن 
بچه هــا روشــن باشــد. اوضــاع از نظــر 
فرهنگــی و اقتصــادی خــراب اســت. 
ــا  ــه آســمان اســت ت ــگاه ب تنهــا راه ن
کمــی اوضــاع خــوب شــود. مــا ملــت 
ــدوارم  ــم و امی عشــق و نشــاط بوده ای

ــم. ــان برگردی ــادمانی خودم ــه ش ب

شــعر بایــد صمیمــت و شــعریت 
داشــته باشــد

م  شــهرا نشســت،  یــن  ا در 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب ــال زاده نی اقب
موضــوع کــه تحــوالت کّمــی در 
ــودک  ــعر ک ــات ش ــن و موضوع عناوی
ــاب  ــراژ کت ــت: تی ــاده، گف ــاق افت اتف
کــودک در ابتــدای انقــالب بــا جمعیت 

ــزار  ــک ۱۰۰ ه ــاال، نزدی ــر از ح کمت
ــوع  ــت و تن ــروز کمی ــود. ام ــخه ب نس
عناویــن بــاال رفتــه امــا کیفیــت 
افــت کــرده اســت. مــا آن موقــع 
نویــن  مفاهیــم  انتقــاد می کردیــم 
اجتماعــی و مبتالبــه کــودکان وارد 
شــعر کــودک و نوجــوان نشــده و االن 
نســل جدیــدی از شــعرا آمده انــد کــه 
خیلــی شناخته شــده نیســتند و بیشــتر 
ــل  ــم قاب ــدادی ه ــا تع ــد ام ضعیف ان

ــت. ــوب اس ــل و خ تأم
ایــن مترجــم و پژوهشــگر در 
ادامــه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه امــروز 
مفاهیــم  و  شــادتر  کتاب ســازی ها 
شــهری وارد کتاب هــای شــعر کــودک 
شــده افــزود: مفاهیــم شــهری یعنــی 
ــه  ــای شــهری ک ــا و پدیده ه بحران ه
کــودک و بزرگســال هــردو درگیــر آن 
ــرده  ــدا ک ــعر ورود پی ــه ش ــتند ب هس
ــوده  ــوع ب ــن ورود هــم دو ن اســت. ای
ــت  ــی اس ــدل سفارش ــک م ــت؛ ی اس

ــاره  ــد درب ــاعران می گوین ــه ش ــه ب ک
مثــاًل محیــط زیســت و تنوع زیســتی و 
ســایر مســائل شــعر بگوینــد. نــوع دوم 
ــرداری اســت. یعنــی فــرد  هــم گرته ب
ــی  ــد و گاه ــه می کن ــعری را ترجم ش
اســم شــاعر اصلــی را نمی زنــد و از او 

ــد. ــو می گیرن الگ
ــن  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــال زاده ب اقب
بایــد صمیمــت  مهــم کــه شــعر 
اضافــه  باشــد،  داشــته  و شــعریت 
کــرد: مــا از نســل جدیــد عقــب 
ــده  ــدون قاع ــا آوردن ب ــم ام مانده ای
هــر مفهومــی در شــعر هــم نمی توانــد 
ــد؛  ــران کن ــی را جب ــن عقب ماندگ ای
چــون درســت هضــم نشــده اســت. ما 
ــذار از  ــا در حــال گ ــم ام بحــران داری
ایــن بحــران هــم هســتیم. چنــان کــه 
فیلســوفی می گویــد معضــل ایــن 
ــد  ــر نمی توان ــه دیگ ــه کهن ــت ک اس

ــدارد. ــش ن ــوان زای ــو ت ــد و ن بپای
ــوزه  ــای ح ــت ه ــله نشس سلس
کتــاب کــودک از ششــم تــا دوازدهم 
آذرمــاه ۱۴۰۰ بــا اجــرای جعفــر 
شــهرام  حضــور  و  توزنده جانــی 
اقبــال زاده و ســایر صاحب نظــران 
ــاغ  ــوان در ب ــودک و نوج ــات ک ادبی
کتــاب تهــران برگــزار شــد. رضــوان 
ــد  ــان، مجی ــد عبدالهی ــان، حمی خرمی
امیــن  معتمــدی،  ناهیــد  عمیــق، 
مهــرزاد  نوحــی،  میتــرا  حســینی، 
ــه رحمانــی، مــژگان  زمردیــان، فرزان
ســعیدیان و مصطفــی رحمان دوســت 
نشســت ها  نــان  میهما دیگــر  ز  ا

ــد. بودن

 شعر کودک در دهه اخیر دچار رکود شده است

»بار هستیِ« شنیدنی میالن کوندرا در بازار کتاب
تهران- ایرنا- رمان »بار هستی« 
چک،  نویسنده  کوندرا  میالن  نوشته 
قالب  در  پور  همایون  پرویز  ترجمه 
کتاب صوتی با صدای علی عسکری 

به بازار کتاب عرضه شد.
امروزه با رشد آگاهی و پیچیده تر 
رابطه   یافتن  انسان ها،  ذهن  شدن 
اجتماعی و عاشقانه ای که در بستری 
سالم شکل بگیرد، دشوار شده است. 
دغدغه ای که بسیاری از مردم، راه حل 
مناسبی برای آن پیدا نمی کنند. میالن 
پرسش،  این  به  پاسخ  برای  کوندرا 

کتاب بار هستی که روایت ارتباط میان آدم هاست را نوشته است.
میالن کوندرا )Milan Kundera( در سال ۱۹2۹ در جمهوری 
چک کنونی، در خانواده ای با سطح باالی فرهنگی به دنیا آمد. او با نوشتن 
شعر، وارد دنیای ادبیات شد. رمان بار هستی را در سال ۱۹۸2 منتشر کرد. 
او در بستر داستانی عاشقانه، مسائل مربوط به فلسفه، هنر و تاریخ را در 
ذهن خواننده به چالش می کشد. اثری که به محبوب ترین کتاب او بدل 
به کتاب های والس خداحافظی، کتاب  او می توان  آثار مهم  از دیگر  شد. 
خنده و فراموشی و آهستگی اشاره کرد. کوندرا چند بار نامزد جایزه  نوبل 

ادبیات شده است.
کتاب بار هستی روایتی منسجم از روابط انسان هاست که درون مایه ای 
فلسفی و روان کاوانه دارد. او گذشته و سابقه  خانوادگی آدم ها را در شکل گیری 
شخصیت شان موثر می داند. کوندرا تاثیر ناخوداگاه که در سن پایین معموال به 
شکل نادرستی شکل می گیرد را در برداشتی که هر کدام از شخصیت های 

داستان از محیط بیرون دارند را واکاوی می کند.
او وزن زندگی را به دو کفه  ترازو شبیه می داند؛ سنگینی یا سبکی بار 
هستی روی بشر؟؛ کوندرا چهار شخصیت اصلی کتاب یعنی توما، ترزا، سابینا 
و فرانز را در موقعیت هایی قرار می دهد تا جوابی برای این سوال که بخشی 
از متن کتاب است، پیدا کند. »چگونه بار هستی را به دوش می کشیم؟ آیا 

سنگینی بار، هول انگیز و سبکی آن دلپذیر است؟
سنگین ترین بار، ما را در هم می شکند، به زیر خود خم می کند و به روی 
زمین می فشارد. بار، هر چه سنگین تر باشد، زندگی ما به زمین نزدیک تر، 

واقعی تر و حقیقی تر است.
در عوض فقدان کامل بار موجب می شود که انسان از هوا هم سبک تر 
شود، به پرواز درآید، از زمین و انسان دور گردد و به صورت یک موجود 

نیمه واقعی درآید و حرکاتش هم آزاد و بی معنا شود.
بنابراین کدام یک را باید انتخاب کرد: سبکی یا سنگینی؟«

به  زیادش  نقدهای  با  که  توانمندی ست  جراح  و  پزشک  توما، 
کمونیست های چک شغلش را از دست می دهد. او پس از ازدواج ناموفقش، 
روابط آزاد و متعددی را شکل داده است. معشوقه اش سابینا، هنرمندی ست 
که عصیان زنانه را ستایش می کند. توما به طور اتفاقی با ترزا دیدار می کند 
و به او دل می بندد. ترزا پیش خدمت رستوران است و بعد از سختی هایی 
که در زندگی با مادرش داشته، یک شبه آن جا را ترک می کند و به پراگ 
می رود. توما و ترزا ازدواج می کنند و معنی بسیاری از مفاهیم، به دغدغه ای 

بین شخصیت های داستان تبدیل می شود.
کوندرا در این کتاب موضع گیری اخالقی نمی کند. او جهان بینی خود 
که »خرد تردید در یقین« و »نسبی بودن مسائل بشری« است را در بستر 

قصه گویی اش برای خواننده روشن می کند.
در بخشی از کتاب می شنویم:

استعاره ی سنگینی  به کمک  را می توان  زندگی  واقعه  هولناک یک 
توضیح داد. می گویند بار سنگینی بر دوش داریم و این بار را حمل می کنیم، 
خواه قدرت تحمل آن را داشته و خواه نداشته باشیم. با آن مبارزه می کنیم، 
خواه بازنده باشیم، خواه برنده شویم. اما به راستی چه اتفاقی برای سابینا روی 
داده بود؟ در واقع هیچ. مردی را ترک کرده بود که خودش نخواسته بود با 
او بماند. آیا او را دنبال کرده بود؟ آیا کوشیده بود از او انتقام بگیرد؟ نه، او 
دست به هیچ کاری نزده بود. واقعه  هولناک زندگی سابینا فاجعه  سنگینی 
بر شانه های  ناشی می شد. آن چه  از سبکی  بود که  بلکه عارضه ای  نبود، 

او فرو ریخت بار سنگینی نبود، بلکه »سبکی تحمل ناپذیر هستی« بود...
این حال،  نگاه می کرد و نمی دانست که  به دیوار کثیف حیاط  توما 

احساس عصبی زودگذری  است یا عشق.
و در این شرایط که یک مرد واقعی می داند چگونه سریعا تصمیم بگیرد، 
توما از شک و دو دلی خود شرمسار بود. این تردید زیباترین لحظه  عمرش 

را از هر معنایی تهی می ساخت.
توما خود را سرزنش می کرد، اما سرانجام دریافت که شک و تردید 
امری کامال طبیعی است: آدمی هرگز از آن چه باید بخواهد، آگاهی ندارد، 
گذشته  زندگی های  با  را  آن  نمی توان  و  نیست  بیش  یک بار  زندگی  زیرا 

مقایسه کرد و یا در آینده تصحیح نمود.
-با ترزا بودن بهتر است یا تنها ماندن؟

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ 
مقایسه ای امکان پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد 
می کنیم. مانند هنرپیشه ای که بدون تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین 
تمرین زندگی، خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می توان قائل 
شد؟ این است که زندگی همیشه به یک »طرح« شباهت دارد. اما حتی 
طرح هم کلمه  درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده 
کردن یک تصویر است، اما طرحی که زندگی ماست، طرح هیچ چیز نیست، 

طرحی بدون تصویر است.
توما این ضرب المثل آلمانی را با خود زمزمه می کرد: یک بار حساب 
هرگز  مانند  کردن  زندگی  یک بار  فقط  است.  هیچ  چون  یک بار  نیست، 

زندگی نکردن است...
بارهستی برنده جایزه لس آنجلس تایمز سال ۱۹۸۴ شده است.

این کتاب با ترجمه پرویز همایون پور در قالب کتاب صوتی با صدای 
علی عسکری از سوی انتشارات نوین کتاب گویا برای عالقمندان به بازار 

کتاب عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فراخوان جشنواره داستان نویسی »یاد باغبان« منتشر شد 

 اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران از انتشار فراخوان جشنواره 
داستان نویسی »یاد باغبان« خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان تهران، جشنواره داستان نویسی کوتاه »یاد باغبان« در راستای 
گرامیداشت یاد مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده فقید افغانستان و ادامه 
مسیر و اهداف وی در راستای شکوفایی استعدادهای بچه های افغانستان 
و ایران و پیوند هرچه بیشتر این 2 ملت از طریق ادبیات، برگزار می شود.

بر این اساس نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان می توانند با توجه به 
شرایط شرکت و مقررات اعالم شده در فراخوان تا تاریخ 3۰ بهمن ۱۴۰۰ 

در این جشنواره شرکت کنند.
اهدافی همچون تحکیم و  با  باغبان«  نویسی »یاد  جشنواره داستان 
تقویت روابط فرهنگی 2 ملت ایران و افغانستان، شناخت استعدادهای نوظهور 
در زمینه داستان نویسی و حمایت از آنها، حمایت از استعدادهای ادبی اعضای 
افغانستانی کتابخانه ها با سه عنوان موضوع سرزمین من، دوستان ایرانی 
من )ویژه نوجوانان اهل افغانستان( و دوستان افغانستانی من )ویژه نوجوانان 

ایرانی( برگزار می شود.
این جشنواره ویژه نوجوان ۱2 تا ۱۷ سال، متولدین ۱3۸3 تا ۱3۸۸ 
است و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان عالقه مند می توانند با ارسال داستان 

کوتاه و داستانک در این مسابقه شرکت کنند.
ارسال داستان های کوتاه حداکثر تا یکهزار کلمه همراه با خالقیت باال 

و بدون کپی برداری در اولویت داوری و امتیاز دهی است.
عالقه مندان، باید نام و نام خانوادگی، سن، شماره تماس و نام کتابخانه 

را در ابتدای آثار ارسالی ذکر کنند.
بر اساس اعالم اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، عالقه 
مندان به با استفاده از سه روش ثبت نام در سامانه مسابقات الکترونیک 
farhangi@ یا ایمیل  www.samakpl.ir کتابخوانی به نشانی

tehranpl.ir  و ارسال اثر به آدرس دبیرخانه جشنواره شرکت کنند.
دبیرخانه جشنواره در تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید نعمت اهلل 
لطفی، پالک 23  -  صندوق پستی ۱۵۸۹۸۶۶۶۸۱ اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان تهران - واحد فرهنگی، واقع شده و مهلت ارسال اثر تا 3۰ 

بهمن در نظر گرفته شده است.
اختتامیه و معرفی برگزیدگان همزمان با ۱۷ اسفند ماه سالروز تاسیس 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، مرحوم محمدسرور رجایی متولد ۱3۴۸ کابل بود و 
از سال ۱3۷3 به ایران مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات افغانستان و 

مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری را بر عهده گرفت.
کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« یکی از آثار شاخص او است. 
این کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است 
و در حاشیه دیدار با رهبر معظم انقالب در خردادماه سال ۱3۹۸ این کتاب، 

تقدیم معظم له شده است.
 کتاب های »ماموریت خدا«، هفت  روایت از احمدرضا سعیدی شهید 
ایرانی جهاد اسالمی افغانستان، »در آغوش قلب ها«، »گل های باغ کابل«، 
»در آغوش قلب ها« و »اشعار و خاطرات مردم افغانستان از امام خمینی)ره(« 

برخی از آثار منتشر شده سرور رجایی است.
انتشار مجله »باغ« ویژه کودکان افغانستانی نیز از دیگر فعالیت های 
او در این سال ها بود که مرحوم رجایی نوشته های خود در این مجله را با 

تخلص »باغبان« برای بچه های افغانستانی منتشر می کرد.

راه اندازی موزه های خصوصی در بناهای تاریخی
می توانند  تاریخی  بناهای  گفت:  احیا  و  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
به عنوان بستری برای راه اندازی موزه های خصوصی و تجربه محور مورد 
استفاده قرار گرفته و به محلی برای جاری شدن حیات و انعکاس هویت، 

فرهنگ و تاریخ کشور تبدیل شوند.
 هادی میرزائی در نشست همکاری مشترک صندوق احیا و انجمن 
با  مشترک  همکاری  های  زمینه  به  اشاره  با  کشور،  داران  مجموعه 
به عنوان یک  این مجموعه  ایران تصریح کرد:  داران  انجمن مجموعه 
ایجاد شده توسط صندوق توسعه و  از بستر  تواند  تشکل حرفه ای می 
بناهای  در  محور  تجربه  و  خصوصی  های  موزه  اندازی  راه  برای  احیا 

کند. استفاده  تاریخی 
او درباره چگونگی این همکاری گفت: مجموعه داران می توانند به 
صورت مستقل در فراخوان های عمومی واگذاری بناهای تاریخی شرکت 
کرده و در این بناها با کاربری موزه سرمایه گذاری کنند. همچنین می توانند 
از ظرفیت بناهای به بهره برداری رسیده استفاده کرده و موزه های خصوصی 

خود را در بخشی از فضای این بناها راه اندازی کنند.
نهاد  عنوان یک  به  احیا  و  توسعه  کرد: صندوق  خاظرنشان  میرزائی 
تا تشکل  کند  فراهم می  تاریخی  بناهای  در  را  بسترهای الزم  حاکمیتی 
های حرفه ای و سازمان های مردم نهاد همچون انجمن مجموعه داران 

کشور از این فرصت استفاده کنند.
او با اشاره به رویکرد جدید صندوق در اعطای کاربری بناهای تاریخی 
گفت: امروز تعیین و اعطای کاربری بناهای تاریخی با توجه به هویت و 

اصالت بنا و در راستای نیازهای روز جامعه صورت می گیرد.
راه  برای  مناسب  بستری  را  احیا  اختیار صندوق  در  بناهای  میرزائی 
اندازی موزه های تجربه محور عنوان کرد و گفت: موزه ها باید به مراکزی 
برای جاری شدن حیات و انعکاس هویت، فرهنگ و تاریخ کشور و محل 

رفت و آمد مردم تبدیل شوند. 

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۹/۱۴           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/3۰

بخش 3: 
۱- ششدانگ یک باب ساختمان به نام آقای ئاروین حبیبی کلک قرزند 
تحت   3۷33۰۵333۸ ملی  کد  سنندج  ۹۹۵۱صادره  شناسنامه  شماره  عبداهلل  
پالک2۰۸۴ فرعی از 2۷۴۸اصلی بخش 3 سنندج به مساحت22۴/۶۰متر مربع 

به آدرس سنندج روبروی تاالر پیمان کوچه پشت تعویض روغنی 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف 2۱۶3

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

برابر رای شماره ۱۴۰۶۰32۴۰۰۱۰۰32۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱2 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم بندری فرزند کاظم به شماره شناسنامه 2۶۱ کدملی ۵2۹۹۸3۹۶2۶ 
صادره از دیلم را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۷/۵۹ متر 
مربع در قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه 
از آقای حسین منظم و شرکاء محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۹/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/2۹

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 
م / الف ۴۸۸

آگهی مانده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای مجید ذوالفقاریان مالک ششدانگ پالک ثبتی ۸۹/۴ بخش 3 مهدیشهر 
به استناد درخواست وارده به شماره ۱۸۶2 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/2۶ ذیل ثبت 2۷ 
به شماره دفتر ۱ صفحه ۱۸۵ به شماره سند 3۵۰۱۸۴ که به نام ایشان صادر 
و تسلیم شده ادعا نموده است که سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده 
و چون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به پالک فوق صادر گردد لذا 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک 
صدر االشاره می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت 
ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. در ضمن 

پالک مذکور در رهن می باشد. شناسه آگهی : ۱23۵2۴3
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

مفقودی
به   ۱3۸3 مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   2۰۶ پژو  سواری  سندکمپانی 
شماره پالک 3۸۹ ب ۷۴-ایران۴۶ به شماره موتور۱۰FSM۸۴۵۷۷۶۵۱ به 
شماره شاسی ۸2۶۵۱۱۶۵ متعلق به آقای حسین نوری مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
LX به رنگ سفید  سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سمند 
روغنی مدل ۱3۹2 به شماره انتظامی ۵2۸ د ۵۱-ایران۴۶ به شماره موتور 
۱2۴K۰۱۰۱۶۵۵  به شماره شاسی NAAC۹۱CC3DF۶2۰3۷۱متعلق به 
خانم فاطمه حسنی افشار فرزند کریم مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از افشین هاشمی و محمد صالح عال
اختصاصی دنیای جوانان

بر من به چشم 
کشته عشقت نظر کن

فاضل نظری

پس شاخه هاي یاس و مریم فرق دارند
آري! اگر بسیار اگر کم فرق دارند

شادم تصور مي کني وقتي نداني
لبخندهاي شادي و غم فرق دارند

برعکس مي گردم طواف خانه ات را
دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند

من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان
با این حساب اهل جهنم فرق دارند

بر من به چشم کشتۀ عشقت نظر کن
پروانه هاي مرده با هم فرق دارند



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
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پدرام شریفي درکابل پالک 10

پدرام شریفی بازیگر جوان سینما 
چهره  یک  به  اخیر  سال هاي  در  که 
محبوب و پرکار تبدیل شده است، با 
فیلم کابل پالک ۱۰، در چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. 
نویسندگی،  به  سینمایی  فیلم  این 

تهیه کنندگی و کارگردانی نوید محمودی است 
که گفته مي شود یکي از شانس هاي جشنواره فیلم فجر امسال به شمار 
مي رود. پیش از این الناز شاکردوست به عنوان بازیگر نقش اول این فیلم 
معرفی شده بود. فیلمبرداری کابل پالک ۱۰، هم اکنون به پایان رسیده و 
سازندگان فیلم تالش دارند با انجام مراحل فنی فیلم را برای نمایش در 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده کنند. در خالصه فیلم آمده: ثریا: لیلی 

جان چی رو نگاه میکنی؟ آدم که مردن خودشو تماشا نمیکنه!

سایه هاي بلند باد بهمن فرمان آرا

پادکست سینما، خاطره این هفته 
با بررسی فیلم سینمایی سایه های بلند 
باد، از رادیو سوینا پخش می شود. این 
گروه سی و دومین قسمت از پادکست 
تحلیل  و  روایت  با  را  سینما، خاطره 

ساخته  باد  بلند  سایه های  سینمایی  فیلم 
بهمن فرمان آرا منتشر می کند. سردبیری این 
مجموعه پادکست به عهده کیوان کثیریان است. ایوب آقاخانی، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر، داستان سایه های بلند باد را روایت کرده و علی عالئی 
منتقد سینما به تحلیل این فیلم و حواشی آن پرداخته است.  این پادکست 
زیر نظر گالره عباسی چهره شاخص عرصه بازیگري و موسس و مدیر 
گروه سوینا تولید می شود. متن روایت ها را سمیه علیپور نوشته و تدوین 

پادکست به عهده مرجان طبسی است.

سیلوستر استالونه نقاش شد!

سیلوستر استالونه، چهره کهنه کار 
و محبوب سینماي هالیوود با سفر به 
شهر هاگن در غرب آلمان در مراسم 
افتتاح بزرگترین نمایشگاه آثار هنری 
از روزهایی گفت  خود شرکت کرد و 

که تابلوهایش را ۵ دالر می فروخت! بازیگر 
۷۵ ساله آمریکایی که در این سن و سال 
همچنان به بازی کردن در فیلم های اکشن ادامه می دهد، از دهه ۱۹۶۰ 
دستی هم در نقاشی داشت و پیش از ورود به دنیای نویسندگی و کارگردانی 

در سینما بخت خود را روی بوم آزموده بود.
 با این حال، هنرنمایی در نقش راکی بود که درهای شهرت و رحمت 
را به روی او گشود ولي حاال بعد از سال ها نمایشگاهي از نقاشي هاي او 

راه اندازي شده است.
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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

دو جایزه مهم براي اصغر فرهادي

فهرست برگزیدگان جوایز ساالنه 
هیات ملی نقد منتشر شد و قهرمان، 
ساخته اصغر فرهادی توانست 2 جایزه 
فیلمنامه غیراقتباسی و  بهترین  مهم 
بهترین فیلم خارجی زبان را از آن خود 
کند. جوایز هیات ملی نقد که با رای 

گروهی از سینمادوستان، حرفه ای ها، استادان 
دانشگاه و فیلمسازان به برترین های سال اهدا می شود، در چند دهه اخیر 
معیاری مهم برای حضور احتمالی برندگان در میان نامزدهای اسکار بوده 
است. هیات ملی نقد آمریکا با بررسی بیش از 22۱ فیلم برگزیدگان این 
دوره را معرفی کرده اند و برندگان امسال در روز ۱۱ ژانویه 2۰22 جوایز 
خود را دریافت مي کنند و به نظر مي رسد که قهرمان بعد از درخشش در 
کن و حاال در این جشنواره، خیز بلندي براي کسب اسکار برداشته است.
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سریالي با موضوع امنیتي...
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محمد حسین زاده

کارگردانی  به  سریال سرجوخه، 
ساعت  حوالی  هرشب  معظمی  احمد 
2۱ روی آنتن شبکه سه سیما می رود. 
این سریال در حوزه امنیت ملی ساخته 
شده  مواجه  مخاطبان  استقبال  با  و 
به مردم عادی  نفوذ  است. چگونگی 
و تبدیل کردن آنها به جاسوس برای 
نرم  جنگ  و  ملی  امنیت  علیه  اقدام 
از  امنیتی  بین سرویس های قدرتمند 
جمله داستانک های این سریال است.  
احمد معظمی که در سال هاي اخیر با 
ساخت سریال هاي موفق و پرمخاطب 
به یک کارگردان برجسته تبدیل شده 
با تاکید بر اینکه قهرمان سریال هایش 
خانواده ها هستند، مي گوید کسی که 
این  خانواده طرد می شود،  و  خانه  از 
جذب  سرعت  به  دارد  را  ظرفیت 
جریان هایی شود که ممکن است در 

گذشته با آنها تضاد داشته است.
احمد معظمی، کارگردان سریال 
سرجوخه، درباره روند تولید این سریال 
به دنیاي جوانان گفت: پیچیدگی در 
هم  سریال  در  ما  و  است  سادگی 
شاهد آن هستیم. باید بگویم از وقتی 
سرجوخه روی آنتن رفت یا حتی قبل 
از آن زمزمه هایی شنیده می شد که این 
سریال تلخی دارد. در این اظهارنظرها، 
موج  غرض ورزی  گاه  و  کج فهمی 
می زد. لذا برای پاسخ گویی باید صبر 
هزارتوی  آن  از  داستان  تا  می کردم 
و  سیاسی  صحنه  یک  به  اجتماعی 
نبردهای پنهان دو سرویس اطالعاتی 
از  هم  تا  شود  وارد  جهان  قدرتمند 
کارگیری  به  در  حریف  پیچیدگی 
ساده ها هم از هوش ایرانی در مقابله 
با دشمن و روش مهندسی معکوس با 
اتکا به غیرت ایرانی آگاهی پیدا کنیم. 
سریال سرجوخه خیلی ساده شروع شد 
کلیشه ای  کار  یک  می رفت  تصور  و 

همیشگی  قصه های  همان  تکرار  و 
واقعیاتی  به سمت یک  بعد  اما  باشد 
رفت که گاه حقیقت هم داشت حتی 
ما قبل از تیتراژ به این موضوع اشاره 
ناگهان  حکایت  واقع  در  کرده ایم. 
یک چیز دیگری شد. برای نمونه از 
می زنم،  مثال  سریال  شخصیت های 
اما  داشت  مشخصی  زندگی  کیان 
فهمید  و  شد  ماجرایی  وارد  ناگهان 
باید کارخانه ای را آتش بزند. همچنین 
شخصیت غالمرضا نیز ناگهان متوجه 
قرار  فرد خالفکار،  به جای یک  شد 
را  ایرانی  متخصصین  از  یکی  است 

ترور کند.
مه  ا د ا ر  د ن  ا د گر ر کا ین  ا
شخصیت هاي  به  خود  صحبت هاي 
بیان کرد:  و  اشاره  داستان  در  حاضر 
وضعیتی  چنین  در  شخصیت ها  این 
تا  کنند.  تغییر  باید  می شوند  متوجه 
شده  معلوم  واقع  در  داستان  اینجای 
نه عشقی بین جماعت اطراف کیان 
وجود داشته نه حقیقتی بین آنها رد و 

بدل شده است. به قول معروف یک 
جماعت دروغین تصویر می شوند که 
قابلیت های  کیان  تنها  آنها  میان  در 
اشاره ای  که  جایی  تا  دارد.  رهایی 
به  است.  شده  آن  به  سریال  در  هم 
صورتی که کیان از آرش، وکیل نهاد 
اطالعاتی در زندان می پرسد چرا بین 
کردی  انتخاب  را  من  آدم  همه  این 
او می گوید  به  و آرش هم در جواب 
چون صفات الهی در وجود تو هست 
آورده و  از فردوسی  بعد هم کدی  و 
به خداشناسی و عدل شناسی او اشاره 
می کند و می گوید همین برای رهایی 

تو کافی است.
چگونگی  درباره  معظمی  احمد 
ساده کردن اتفاقات پیچیده و تصویر 
کردن آن به عنوان سریالی تلویزیونی 
توضیح داد: وقتی می گوییم ساده سازی 
مسائل پیچیده و پیچیده کردن اتفاقات 
ساده، به موضوعی اشاره کرده ایم که 
با  و  با هنرمندی  جا،  به  اگر درست، 
باشد  باورپذیر  که  تصاویری  خلق 

جا  تلویزیونی  سریال های  تولید  در 
بگیرد، یقینا می تواند مخاطب را جذب 
به یک کالس  و حتی می تواند  کند 
تا طبقات مختلف  تبدیل شود  درس 
مهندسی  روش های  با  را  اجتماعی 

ذهن آشنا کند.
به  ره  شا ا با  مه  ا د ا در  وی 
تابوشکنی هایی که برای اولین بار با 
سریال سرجوخه در تلویزیون رخ داده 
است، گفت: شکی نیست که قبل از 
سریال ما اکثریت تصور می کردند ما 
مطرح  را  پرستوها  بحث  می خواهیم 
کنیم. در حالی که پرستوها صرفا برای 
مسئولین و به منظور نفوذ اطالعاتی 
آموزش دیده اند. ولی وقتی از سریال 
ساختارشکن صحبت می کنیم، یکی از 
موضوعات آن این است که پرستوها 
به شکارگاه  تخریب  و  ترور  با هدف 
صورتی  به  می کنند.  ورود  اجتماع 
عشوه گری  با  را  غالمرضا  امثال  که 
و حلقه کیان را با وعده پول و فریب 
سمت خود می آورند. سریال سرجوخه 

را باید چند بار دید و درباره آن جلسات 
کارشناسان  تا  شود  گذاشته  متعددی 
دیالوگ های  و  قصه  درباره  مختلف 
این سریال که برای واکسینه کردن 
خیانت  ویروس  مقابل  در  و  اجتماع 
صحبت  است،  جاسوسی  حوزه  در 
سریال ها  این گونه  تولید  اگر  کنند. 
همه  تا  می داد  رخ  قبل  سال ها  از 
اطراف  پنهانی که  از موقعیت  جامعه 
یقینا  پیدا کنند،  آنها می گذرد آگاهی 
فرقه ها  حوزه  در  کمتری  قربانیان 
استفاده  فرقه  کلمه  از  اگر  داشتیم. 
است  اولی  سریال  به  اشاره  می کنم 
که در حوزه امنیتی ساختم و با عنوان 
سارق روح، شناخته می شود. همچنین 
با موضوع مواد مخدر در حوزه امنیتی 
با  به سریال دومم اشاره می کنم که 
با  شد.  پخش  خاموش،  ترور  عنوان 
امنیتی  حوزه  در  تروریست  موضوع 
حوزه  در  و  امن،  خانه  سریال  به 
سرجوخه،  سریال  به  نیز  جاسوسی 
اشاره می کنم. در واقع همه این آثار 
دنبال هم ساخته شده و یکی از وظایف 
است.  جامعه  برای  آگاهی بخشی  آن 
اصوال این سریال ها دارای مضامینی 
است که می تواند خوب فکر کردن را 
به مخاطبان بیاموزد و به قول معروف 
گسترش  را  اندیشه  و  عقل  جایگاه 
دهد. بی شک این اتفاق رشد اجتماع 
در مسیر درست را سرعت بخشیده و 
این موضوع در مانیفست ابتدایی طرح 
سرجوخه نیز قرار داشته است. سریال 
به حوزه ای وارد می شود که تشخیص 
امکان پذیر  راحتی  به  گرگ  و  سگ 
را  گرگ  زمانی  نه  متاسفا نیست. 
آثار  و  دریده شده ایم  که  می شناسیم 
از این دست می تواند از این اتفاقات 

جلوگیری کند.
این کارگردان در بخش دیگری 
این  بیان  ضمن  صحبت هایش  از 
نتیجه  سرجوخه  سریال  که  نکته 

عینی سریال سارق روح است،  گفت: 
خانواده ها  ما  سریال های  قهرمان 
سارق  سریال  دانش  تمامی  هستند. 
که  فرقه ها  بحث  در  است  این  روح 
سمی مهلک هستند، خانه و خانواده 
به عنوان پادزهر عمل می کنند. مثال 
در سارق روح تصمیم ما این بود که 
به مخاطب جامعه امروزی نسبت به 
یکسری گسست ها، تضادها، حفره ها 
ایجاد شده هشدار  که  فاصله هایی  و 
فاصله هاست  این  وجود  با  بدهیم. 
را  افراد  سرعت  به  فرقه ها  این  که 
جذب و در مقابله با خداپرستی و نوع 
دوستی و در جهت منافع خودشان پر 
ترور  سریال  در  تم  همین  می کنند. 
خاموش با موضوع مواد مخدر دنبال 
می شود و ما با داستان پدر خانواده ای 
از  درآمد  با کسب  که  مواجه هستیم 
راه مواد مخدر در حال قربانی کردن 
خانواده خودش است. در خانه امن، هم 
وقتی در حال ورق زدن زندگی یک 
تروریست داعشی بودیم به خانواده او 
رسیدیم. کسی که از خانه و خانواده 
جدا می شود، خال آن را با پیوستن به 
فرقه های تروریستی همچون داعش 
سریال  در  که  جایی  تا  می کند.  پر 
می بینیم این شخصیت را روانه تهران 
بمب گذاری  تئاترشهر  در  تا  می کنند 
که  بوده  علت  همین  به  دقیقا  کند. 
نتیجه  سرجوخه،  سریال  می گویم 

روح  سارق  سریال  محتوای  عینی 
است. تردیدی وجود ندارد، کسی که 
از خانه و خانواده خود می بُرد و به هر 
دلیلی طرد می شود، این ظرفیت را دارد 
که به سرعت جذب جریان هایی شود 
که ممکن است در گذشته با آنها تضاد 
داشته باشد. از شخصیت های سرجوخه 
مثال می زنم. شهروز، نماد یک انسان 
در  که  اینقدر  است.  بی هویت  کامال 
موج  بی هویتی  این  او  گفتار  و  رفتار 
می زند که شکارچیان موساد می آیند 
شکار  خودشان  اهداف  برای  را  او  و 
مهندسی  هنر  با  واقع  در  می کنند. 
به  را  او  انسان(  رفتار  )کنترل  ذهن 
یک برده ای تبدیل می کنند تا بتوانند 
اهداف خودشان را در کشور خودش و 

علیه هموطنان او دنبال کنند.
با  مه  ا د ا ر  د معظمی  حمد  ا
معرفی  به  خانواده  اهمیت  بر  تاکید 
سریال  شخصیت های  از  نمونه هایی 
سرجوخه پرداخت و گفت: شخصیت 
به جای حضور در خانه  ساسان هم 
پارک زندگی می کند.  و خانواده، در 
ز  ا نشانه ای  هیچ  آوین  شخصیت 
خانواده ندارد و حتی هیچ خاطره ای 
از  روزیتا  ندارد.  گفتن  برای  هم 
خانواده بریده و در پی گرفتن انتقام 
رویاهای  در  و  است  سرنوشت  از 
که  کسی  تنها  می برد.  سر  به  خود 
خانواده دوست  داستان  اینجای  تا 

است و خودش را موظف می داند به 
هزینه  از  بخشی  و  بزند  سری  آنها 
زندگی آنها را متقبل شود و به فکر 
کیان  است،  کوچکترش  برادر  آینده 
وابستگی  این  دقیقا  قصه ماست که 
حداقلی است که مایه نجات آن آدم 
اطالعاتی  سرویس های  می شود. 
شکار  برای  فرقه ها  روش  از  دقیقا 
سوژه های خودشان استفاده می کنند. 
در سریال سارق روح هم می گوییم 
که هیچکس سراغ فرقه ها نمی رود، 
افراد  سراغ  هستند  فرقه ها  واقع  در 
می آیند. مثال در سرجوخه ما در حال 
نشان دادن این موضوع هستیم که به 
چه صورت موساد برای انجام کاری 
همچون  افرادی  واقع  در  می آید. 
اینکه  بدون  را  کیان  و  غالمرضا 
هستند،  کاری  چه  جریان  در  بدانند 
قالب می کنند ولی سرانجام عشق به 
خانه و خانواده سبب می شود تغییرات 
شگرفی را ایجاد کنند. بی دلیل نیست 
همگی  فرقه ها  نظریه پردازهای  که 

معتقدند خانواده ضد فرقه است.  
ن  یا پا ر  د معظمی  حمد  ا
صحبت هایش گفت: سریال سرجوخه 
به همه خانواده ها تقدیم می شود که 
دلواپس قوام دوام و جامعه ای هستند 
که در آن زندگی می کنند. امیدوارم در 
ادامه سریال نیز همراه ما باشند و از 

اتفاقات رخ داده لذت ببرند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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که  ست  ا ي  ز و ر چند 
سوي  از  عجیبي  صحبت هاي 
و  مجلس  نمایندگان  ز  ا یکي 
وزیر  سوي  از  آن  از  پیش  البته 
ارشاد درباره توقیف و عدم اکران 
یي  سینما فیلم هاي  ز  ا برخي 
گذشته  سال هاي  در  ساخته شده 
مجوز  آنها  از  تعدادي  حتي  که 
اکران هم دریافت کرده اند، باعث 
شدت  به  سینما  اهالي  تا  شده 
بسیاري  و  شده  درهم ریخته 
واکنش  موضوع  این  به  آنها  از 
منفي نشان دهند. روز گذشته هم 
فرزاد موتمن با بیان اینکه آخرین 
ساخته اش با نام شبگرد، یکی از 
فیلم های محبوبش است، درباره 
تاکیدی که اخیرا بر عدم صدور 
مبتذل  فیلم های  برای  مجوز 
سینمای  گفت:  گرفته،  صورت 
فعلی ایران ماحصل تصمیم گیری 
 ۱۵ در  مسئوالن  ریل گذاری  و 
سال گذشته است و عجیب است 
اظهارات شان  در  آنها  گاهی  که 

طلبکار می شوند!
که  برجسته  کارگردان  این 
و  روشن  شب های  فیلم های 
دارد،  کارنامه  در  را  سراسر شب 

این روزها در حال انجام مراحل 
است،  خود  جدید  فیلم  فنی 
احتمال  و  فیلم  این  درباره  او 
حضورش در جشنواره فجر گفت: 
کارهای فنی شبگرد تقریبا رو به 
پایان است و برای جشنواره فجر 
آن را آماده می کنم. البته جشنواره 
فجر هیچگاه با من مهربان نبوده، 
به  فیلم هایم  بدترین  که  طوری 
بخش بین الملل راه پیدا کرده و 
بهترین فیلم هایم هم کال رد شده 
است. شخصا معتقدم سراسر شب 

کامل ترین اثرم است.
به  اشاره  با  موتمن  فرزاد 
قصه ای  جدیدش  فیلم  ینکه  ا
تاکید  اینکه  درباره  دارد،  جنایی 
برای  جدید  دولت  در  شده 
فیلم های سخیف و مبتذل مجوز 
صادر نمی شود و نیز درباره اینکه 
می توان  چطور  را  مبتذل  فیلم 
تعریف کرد؟ توضیح داد: مبتذل 
یک ناسزاست و وقتی کسی آن 
را درباره سینما به کار می برد، باید 
بگوید منظورش از مبتذل چیست. 
بحث  اصال  من  نظر  به  گرچه 
مگر  چون  نیست  مبتذل  فیلم 
حرف ها  این  که  است  بار  اولین 

مطرح می شوند؟ چند دهه است 
حالی  در  می شنویم،  را  همین ها 
سینمایی  همین  آثار  برای  که 
و  من  مگر  داریم  االن  ما  که 
همکارانم پروانه ساخت و نمایش 
صادر کرده ایم؟ خیر، خود آقایان 
طلبکار  چرا  پس  داده اند،  مجوز 
ماحصل  سینما  ین  ا هستند؟ 

تصمیم گیری مسئوالن دولت در 
تمام این سال هاست و من فقط 
یک فیلمساز هستم. اگر ابتذالی 
خودشان  به  باید  آقایان  هست 
باید یاداوری  البته  جواب بدهند. 
و  معماری  سینما،  در  که  کنم 
فرِم یک فیلم است که می تواند 
مبتذل شود و ابتذال هیچگاه در 

مضمون نیست. تمام مضمون ها 
آقایان  خوب هستند ولی منظوِر 
معنایش  که  است  ابتذالی  آن 
از سال ۱3۸۶  نیست.  ناسزا  جز 
تاکنون سازمان سینمایی پیوسته 
و  می کند  ریل گذاری  مداوم  و 
همین  آن،  ریل گذاری  محصول 
چیزی است که می بینیم. سینما 

و  پخش  مافیای  شده،  نابود 
هم  االن  و  شده  درست  اکران 
با یک مافیای جدید در پلتفرم ها 
روبرو هستیم. اینها را چه کسی 
را  کثیف  پول های  کرد؟  درست 
کرد؟  سینما  این  وارد  چه کسی 
ما که فیلمسازیم، چه کاره ایم در 

این جریان های مافیایی؟

درباره  موفق  کارگردان  این 
مجوز ندادن به فیلم های مبتذل آن 
هم با تاکید براینکه بعضی فیلم ها 
در شأن خانواده  ایرانی و مسلمان 
اینکه  قضیه  کرد:   اظهار  نیست، 
برخی می گویند با خانواده نمی توانند 
فیلم نگاه کنند هم در جای خود 
درباره  عبارت  این  است.   بامزه 
زیاد مطرح  فیلم های کمدی هم 
فیلم های  که  حالی  در  می شود 
کمدی ما اصال مبتذل نیستند. اتفاقا 
جالب است که با همه مشکالتی 
دارد،  وجود  مملکت  این  در  که 
فیلم های کمدی برای مردم تفریح 
ایجاد می کنند. کمدی ساختن کار 
بسیار سختی است چون تماشاچی 
بر خالف فیلم درام که از قبل به 
در  می دهد،  کِردیت  و  امتیاز  آن 
بی رحم  شدت  به  کمدی  مورد 
بخندد  می خواهد  فقط  او  است. 
و وای به روزی که نخندد. فیلم 
کمدی یک جامعه ی باز می خواهد 
و فیلمسازی که به سمت ساخت 
جامعه  در  بویژه  می رود،  کمدی 
متحمل  را  وحشتناکی  فشار  ما، 
ما  بزرگ  مشکل  یک  می شود. 
این است که بسیاری از مسئوالن 

مرتبط با کار ما اصال اهل سینما 
نیستند.

یان  پا ر  د موتمن  د  ا ز فر
نکته  یک  گفت:  صحبت هایش 
قابل تامل این است که این نوع 
سینما )کمدی( تنها چیزی است 
می کند  سرگرم  را  خانواده ها  که 
در  فیلم های کمدی که  اتفاقا  و 
می شوند  ساخته  ایران  سینمای 
هستند  معصوم  و  مظلوم  خیلی 
واقعی  معنای  در  کمدی  چون 
جنسی،  روابط  با  شوخی  یعنی 
با  شوخی  و  مذهب  با  شوخی 
سیاست، اصال ذات کمدی جلف 
لورل  و  چاپلین  چارلی  است، 
بخشی  بودند.  جلف  هم  هاردی 
از کمدی در همین است که جلف 
باشد و به همین دلیل واژه کمدی 

فاخر، شوخی محض است.
موتمن  فیلم  تازه ترین  در 
یی،  قا آ میر  ا  ، شبگرد م  نا با 
امانی،  احسان  گرامی،  روشنک 
مهشید افشارزاده، یاسر جعفری، 
پورفالح،  بهناز  صلح جو،  نازنین 
پرستار،  شبیر  امیدی،  حسین 
و  احمدی نیا  پیام  کریمی،  شیوا 
امیرحسین فتحی بازی کرده اند.

کدام فیلم هاي سینما مبتذل هستند!؟

فرزاد موتمن: مسئوالن سینما را به این روز انداخته اند و حاال طلبکارند!


