
بررسی وعده های دولت به مردم؛

فسادستیزی گام محکمی برای ایجاد آرامش در جامعه

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 
دوره  امین  سی  و  نهمین  و  بیست  اینکه  به  اشاره  با 
جشنواره دانشجوی نمونه در سال جاری برگزار می شود 
گفت: دانشجویان متقاضی می توانند از ۲۰ الی ۳۰ آذرماه در سامانه 

سجاد ثبت نام کنند.
اظهار داشت: در  به گزارش دنیای جوانان، هاشم داداش پور 
آخرین دوره جشنواره دانشجوی نمونه سال ۹۸ برگزار شد ۱۳ نفر 

اول ریاست  با حضور معاون  برگزیدگان مرحله کشوری  به عنوان 
جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

و  نهمین  و  بیست  که   ۱۴۰۰ سال  جشنواره  در  افزود:  وی 
اساس  بر  فرآیند جشنواره  است  نمونه  دانشجویان  دوره  امین  سی 
زمان بندی های پیش بینی شده در هفته سوم آذر آغاز و در اسفندماه 

با برگزاری مراسم تجلیل به پایان خواهد رسید.
صفحه ۲

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه خبر داد؛

اعالم نتیجه ثبت نام
 متقاضیان نهضت ملی مسکن در دی ماه 

درک بازارهای اوراق بهادار
در طول روز، با تماشای هر شبکه خبری 
پایین  در  گروه  کردن  دنبال  و  عمده 
تلویزیون، می توانید ریزش بازار سهام 
برنامه  و  تلویزیونی  کانال های  کنید.  کنترل  را 
باز  بازار  از  های تلویزیونی معموال شبانه روزی 
موسیقی  رادیویی  های  ایستگاه  می شود. حتی 
گرا برای هر لحظه از اخبار هر بار و هر زمان، از 
جمله بررسی سریع بازار سهام. تقریبا تمام این 
گزارش ها به یک یا چند شاخص بازار می پردازند 
که سرمایه گذاران می توانند روند قیمت سهام را 
دنبال کنند. بیایید نگاه دقیقتری به برخی از این 

شاخصها داشته باشیم.
صفحه 5

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهرقدس:

به دور از شعارزدگی
 به دنبال تحقق شفافیت مالی هستیم

4
آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات خودرو!

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1899- دوشنبه 15  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نعيمه نظام دوست 

و تكذيب شايعه 
ازدواج

6ورزش
صدری: قدردان 
بازيكنان با غيرت 
پرسپوليس هستيم

زمین 4ایران 

نعیمه نظام دوست که این روزها برای یک پروژه 
تصویری در ترکیه به سر می برد، شایعه ازدواجش 
با داریوش فرضیایي )عمو پورنگ( را تکذیب کرد. 

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از باشگاه پرسپولیس، 
پرداخت  وضعیت  آخرین  درباره  صدری  مجید  سید 
مطالبات گابریل کالدرون اظهار کرد: ما چند ماهی برای 
به شکر خدا مشکل  که  بودیم  تحت فشار  پول  تهیه 

حل شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: با 
توجه به اشباع شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان گرمی، ایجاد 
شهرک صنعتی جدید در این شهرستان ضروری است که به 

دنبال مکان یابی و تمک زمین مورد نظر هستیم.

شهرک صنعتی 
جديد در شهرستان 
گرمی مكان يابی و  

ايجاد می شود

آغاز ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه از ۲۰ آذر مصرف گاز هر ایرانی 
حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاست

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: متأسفانه بیشترین مقدار 
مصرف انرژی در کشور در بخش های غیرمولد است، اگر این حد باالی 
مصرف در بخش های مولد بود، سبب چند برابر شدن تولید ناخالص 
داخلی ما می شد، اما مشکل اینجاست که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد 

به ویژه بخش خانگی است.
صفحه ۳

اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مدیران،  انتصاب  در  که  شود  می  مشاهده  بعضا  گفت: 
رویکرد  که  شوند  می  گذاشته  کار  رأس  در  اشخاصی 
درکی  که  دهد  می  نشان  آنها  سابقه  و  نداشته  انقالبی  و  جهادی 
از مشکالت مردمی از نزدیک ندارند و بعضا غیر متخصص در آن 

حوزه هستند.
گذشته  روز  علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکر  در  الهیان  زهره 

رئیس جمهور گفت:  به  اسالمی خطاب  )یکشنبه( مجلس شورای 
متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در انتصاب مدیران، اشخاصی 
در رأس کار گذاشته می شوند که رویکرد جهادی و انقالبی نداشته 
و سابقه آنها نشان می دهد که درکی از مشکالت مردمی از نزدیک 
ندارند و بعضا غیر متخصص در آن حوزه هستند. لذا خواهشم این 
است که وزرای محترم تحت فشار و تحمیل انتصابات قرار نگیرند.
صفحه ۲

برخی مديران انتصابی درکی از مشكالت مردم ندارند
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های  داده  و  اطالعات  دفتر  آمار 
آب کشور نشان می دهد با سپری شدن 
۷۳ روز از سال آبی، تا ۱۳ آذرماه ) سال 
آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب 
در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۶۷ 
به  نسبت  متر مکعب است که  میلیارد 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد 
کاهش نشان می دهد و در تهران هم 
علیرغم بارندگی های اخیر، همچنان با 
کسری ۲5۸ میلیون مترمکعبی در حجم 
مدت  به  نسبت  گانه  پنج  آب سدهای 

مشابه سال گذشته مواجهیم.
یوسف رضاپور، مدیر عامل شرکت 
از  اینکه  بیان  با  تهران،  منطقه ای  آب 
امسال(  مهر  )ابتدای  آبی  سال  ابتدای 
در  بارندگی  متر  میلی    ۴۷/5 تاکنون 
حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده 
سدهای  آب  حجم  کرد:  اظهار  است، 
تامین کننده آب شرب تهران در حال 
است  مترمکعب  میلیون   ۳۷5 حاضر 
میلیون   ۶۳۳ ذخیره  با  مقایسه  در  که 
گذشته  سال  مشابه  روز  مترمکعبی 
کاهش  مترمکعب  میلیون   ۲5۸ حدود 

را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه مشکل کم آبی 
دارد،  ادامه  همچنان  تهران  استان  در 
بالفاصله  که  شود  تصور  نباید  گفت: 
بعد از چند روز بارندگی مشکل کم آبی 
استان تهران رفع شده و دیگر نیازی به 

اصالح الگوی مصرف نیست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
حجم  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  تهران 
میلیون   ۶۲ حدود  امیرکبیر  سد  آب 

مترمکعب بوده در حالی که این میزان 
میلیون    ۱۱۰ پارسال  مشابه  روز  در 
مترمکعب بوده است، گفت: حجم آب 
سد طالقان از ۲5۶ میلیون مترمکعب در 
سال گذشته به۱۸۹ میلیون مترمکعب 
میلیون   ۳۸ از  لتیان  سد  آب  حجم  و 
مترمکعب  میلیون   ۲۴ به  مترمکعب 
رسیده، همچنین حجم آب سد الر  ۲5 
میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 
موجودی ۶۷  میلیون مترمکعبی سال 
گذشته، ۴۲ میلیون مترمکعب کاهش را 
نشان می دهد. حجم آب سد ماملو نیز 
از ۱۶۲ میلیون مترمکعب به ۷5 میلیون 

مترمکعب رسیده است.

رضاپور تاثیر بارندگی های اخیر بر 
افزایش ذخیره آب سدهای تامین کننده 
آب شرب تهران را بسیار اندک عنوان 
بارندگی های  وجود  با  کرد:  اظهار  و 
روزهای گذشته شاهد  در  مناسبی که 
بودیم اما ورودی آب به سدها همچنان 
 ۳۶ کاهش  با  و  نداشته  شرایط خوبی 
درصدی در این بخش از ابتدای سال 
مواجه  با سال گذشته  مقایسه  در  آبی 
هستیم. چراکه بخشی از بارندگی های 
ارتفاعات  در  گذشته  روزهای  در  اخیر 
به صورت برف بوده و رواناب کمی را 

شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه مشکل کم 

ادامه  همچنان  تهران  استان  در  آبی 
جویی  صرفه  باید  شهروندان  و  دارد 
جدی  همچنان  را  مصرف  مدیریت  و 
به  توجه  با  نشان کرد:   بگیرند، خاطر 
رود  می  انتظار  کشور  و  استان  شرایط 
یک  با  تا  یابد  افزایش  ها  همکاری  تا 
شرایط مطمئن تر آب شرب مردم را به 

صورت پایدار تامین کنیم.
بررسی وضعیت سدهای کشور هم 
نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی 
تا  مهرماه  ابتدای  از  به سدهای کشور 
میلیارد   ۲.۸۴ معادل  آذرماه   ۱۳ تاریخ 
مترمکعب است که کاهشی معادل ۴۴ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته را نشان می  دهد.
اعالم  طبق  و  اساس   این  بر 
وزارت نیرو، در شرایط کنونی، از کل 
به  کشور  مهم  سدهای  مخزن  حجم 
میزان حدود 5۰.5 میلیارد متر مکعب، 
شده  ذخیره  آب  درصد   ۳5 حدود 

وجود دارد.
مهمی  سدهای  پرشدگی  میزان 
و  نیان  و  شمیل  رود،  زاینده  چون 
تا  سفیدرود در شرایط فعلی حدود ۱۳ 
۱۸ درصد است. در استان های خوزستان 
و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن 
طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 

۳۸ درصد  و ۲۰ درصد است.

کاهش ٣0 درصدی ذخایر سدهای کشور؛

حال سدهای تهران خوب نیست!

عضـو سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا کاهـش و کنترل 
کرونا را فقط در گرو رعایت پروتکل های بهداشـتی دانسـت 
و گفـت: ریشـه کنـی فوتی کرونا و بهتریـن گزینه برای در 
امـان مانـدن از ویروس جهش یافته »اومیکرون« مسـتلزم 

دریافت واکسـن است.
مسـعود مردانـی با بیـان اینکه وزارت بهداشـت اعالم 
کـرده تاکنون هیچ مورد از ابتـالی به ویروس جهش یافته 
اومیکرون در کشـور شناسـایی نشـده، افزود: به دلیل اینکه 
اومیکرون جدید و ناشـناخته اسـت و اطالعات دقیقی از آن 
در دسـت نیسـت تنها براسـاس نقل قول هـا، عوارض این 

بیمـاری در آفریقا به صورت خفیف گزارش شـده اسـت.
فـوق تخصـص بیمـاری عفونـی بـا تاکیـد بـر اینکه 
اگـر مـردم مـی خواهنـد اومیکـرون نگیرنـد بایـد واکسـن 
کرونـا را دریافـت کننـد، اظهـار داشـت: بـا توجه بـه اینکه 
ایـن بیمـاری در آفریقـای جنوبی شـیوع یافته، گفته شـده 
اومیکـرون بیشـتر در کـودکان و اشـخاصی کـه واکسـن 

دریافـت نکـرده انـد دیده شـده اسـت.
مردانـی با بیـان اینکه عالئـم اومیکرون شـبیه کرونا 
بـوده و در مـوارد اعـالم شـده خفیـف تـر گـزارش شـده، 
گفـت: کرونـا در نوع شـدید خود کشـنده اسـت امـا عمدتا 
بـا درمـان بـه موقع و در صـورت عدم برخی مشـکالت در 

بـدن کشـنده نخواهـد بود.
مردم همچنان باید از ماسک استفاده کنند

مصطفـی صالحـی وزیری مسـوول آزمایشـگاه مرجع 
کشـوری کوویـد ۱۹ انسـتیتو پاسـتور ایران نیـز پیش تر در 
ایـن زمینـه گفتـه بـود: تزریـق واکسـن کرونا نبایـد عامل 
سـاده انگاری هموطنان شـود و همه بایـد از عادی انگاری 
بـه شـدت پرهیـز کنیـم، تزریـق واکسـن همراه بـا رعایت 
دقیـق پروتـکل های بهداشـتی، به خوبـی در برابر ویروس 
کرونـا از جملـه »اومیکـرون« محافظـت مـی کنـد. مـردم 
همچنـان بایـد از ماسـک اسـتفاده کنند و بـا رعایت فاصله 
گـذاری اجتماعـی، از تجمعـات و دورهمی هـا پرهیز کنند.

ایـن ویـروس شـناس ادامـه می دهـد: رعایت شـیوه 
نامـه های بهداشـتی و تزریق واکسـن همزمـان از ابتال به 
بیماری پیشـگیری می کند و بسـتری، ابتال به نوع شـدید 
و مـرگ ناشـی از کرونا را کاهـش می دهد،  افزایش مجدد 
مبتالیـان بـه بیمـاری کرونـا در اروپا، این موضـوع را تایید 
مـی کنـد کـه مـردم در کنار زدن واکسـن، باید شـیوه نامه 
هـای بهداشـتی را رعایـت کنند تا از بروز مـوج های جدید 

بیماری جلوگیری شـود.
سـازمان جهانـی بهداشـت پنجمیـن حـرف یونانـی 
اومیکـرون را بـه سـویه جدید کرونا کـه در آفریقای جنوبی 

شناسایی شـده، اختصـاص داد.  
سـازمان جهانی بهداشـت ایـن سـویه را نگران کننده 
خوانـده و کارشناسـان بهداشـت عمیقـًا نگـران سـرایت 
اومیکـرون هسـتند زیـرا دارای مجموعـه ای غیرعـادی از 
جهش ها اسـت و مشـخصاتی متفاوت از سـایر سـویه های 

دارد. نگران کننـده 
گرچـه سـازمان جهانـی بهداشـت هنـوز جزییاتـی از 
میـزان سـرایت سـویه اومیکـرون ویـروس کرونـا را اعالم 
نکـرده، یـک متخصص بیماری هـای همه گیـر احتمال داد 
کـه میـزان سـرایت این سـویه نسـبت بـه سـویه دلتا 5۰۰ 

درصد بیشـتر باشـد.
کـه  کـرده  تاکیـد  نیـز  بهداشـت  جهانـی  سـازمان 
هنـوز بـرای اعـالم میـزان نگرانـی در مورد شـیوع سـویه 
اومیکـرون زود اسـت و مسـاله پس انجـام مطالعات الزم و 
بررسـی عملکـرد واکسـن های موجـود در قبال آن روشـن 

شـد. خواهد 
دانشـمندان نیـز بـر پایـه تجربیـات گذشـته یـادآور 
شـده اند کـه ویروس هـا همـواره جهش پیـدا می کننـد، اما 
گاهی در جهش ضعیف تر شـدن و گاهی در مسـیر ماهرتر 
شـدن بـرای فرار از پادتـن و از کارآیی انداختن واکسـن ها.

تـا روز شـنبه ۱۳ آذر مـاه طبق اعالم سـازمان جهانی 
بهداشـت در ۳۶ کشـور، اومیکرون شناسـایی شده است.  

یک فوق تخصص بیماری های عفونی:

واکسن بزنید تا »اومیکرون« نگیرید!

تجمع خانواده های بیماران »اس ام ای« در 
سرزده  حضور  و  اسالمی  شورای  مجلس  مقابل 
رییس جمهوری در جمع آنها و شنیدن درخواست ها 
مشکالت  و  دارو  تامین  زمینه  در  مطالباتشان  و 
درمانی فرزندان مبتالی آنها، حکایت از چتر حمایتی 

دولت سیزدهم بر سر دردمندان دارد.
چند روز گذشته، خانواده های بیماران »اس 
ام ای« برای چندمین بار پیاپی و به خاطر مشکل 
تأمین داروی بیماران خود، در مقابل مجلس شورای 
اسالمی تجمع کردند و خواستار این شدند که این 
داروها در فهرست داروهای وارداتی وزارت بهداشت 
قرار بگیرند زیرا هزینه تهیه این داروها به حدی 
به صورت شخصی  خانواده ای  هیچ  که  است  باال 
نمی تواند این داروها را وارد کند و باید در فارماکوپه 
داروی وزارت بهداشت قرار گیرد تا یارانه دولت به 

آن اختصاص یابد.
 ۲۰ گذشت  وجود  با  که  ژنتیکی  بیماری 
فرد   ۸۰۰ وجود  و  آن  شناسایی  زمان  از  سال 

مبتال ]در آن مقطع[ به »اس ام ای« در ایران، 
هنوز دغدغه تامین دارو و درمان آن وجود دارد 
اثر  هزینه  بودند  باور  این  بر  سابق  مسووالن  و 
بخشی داروهای بیماران »اس  ام  ای« به صرفه 
نیست و با پشت گوش انداختن واردات دارو به 
دست  روی  را  پاکی  آب  عمل  در  بهانه  همین 

ریختند. بیماران 
تجمع این بار بیماران »اس ام ای« و  فریاد 
بی صدای آنان، با حضور غیر منتظره آیت اهلل دکتر 
ابراهیم رییسی رییس جمهوری رنگ و بویی دیگر 
گرفت و امیدی دوباره در رگ های آنان جاری شد 
زیرا آیت اهلل رییسی روز چهارشنبه دهم آذر ماه پس 
از پایان نشست مشترک هیات دولت و نمایندگان 
مجلس در جمع خانواده بیماران »اس ام ای« از 
آذر ماه مقابل مجلس شورای  روز یکشنبه هفتم 
به  که  آنان  مشاهده  با  اند،  کرده  تجمع  اسالمی 
حضور  تجمع  این  در  خود  بیمار  فرزندان  همراه 
این خانواده ها  با  و  پیاده شده  از خودرو  داشتند، 

گفت وگو کرد.
ابراز  ضمن  رییسی  اهلل  آیت  دیدار  این  در 
به  مبتال  بیماران  خانواده های  این  با  همدردی 
رفع  برای  دولت  که  داد  اطمینان  ای«،  ام  »اس 
مشکالت دارو و درمان کشور بویژه بیماران خاص 
مانند بیماران »اس ام ای« همه توان خود را بکار 

خواهد گرفت.
ام  معیوب  ژن  ناقل  نفر  یک  نفر   5۰ هر  از 

اس ای است
»اس ام ای« یک بیماری عصبی عضالنی 
زمان  گذشت  با  که  است  پیش رونده  ژنتیکی  و 
شدت آن افزایش می یابد و ساالنه جان تعدادی از 

نوزادان را می گیرد.
نفر   5۰ هر  از  آمارها  مطابق  اینکه  ضمن 
یک نفر ناقل ژن معیوب »اس ام ای« است که 
ناقل دیگر احتمال بروز  با فرد  ازدواج  در صورت 
بیماری در تولد فرزندان وجود دارد و با توجه به 
ازدواج های فامیلی و نبود غربالگری مناسب، پیش 

بینی می شود حداقل حدود سه تا ۶ هزار مبتال به 
این بیماری در ایران وجود داشته باشد.

بیماری های  تخصص  فوق  بصیری  کیوان 
عصب و عضله در مورد این بیماری اینگونه توضیح 
می دهد: شاخ قدامی نخاع حالت ژنتیکی دارد و 
انواع مختلفی دارد که نوع یک  آتروفی عضالت 
و دو در نوزادان و شیرخواران است، این کودکان 
اثر ضعف  دارای توانایی ذهنی طبیعی بوده و در 
ماهیچه ای شدید که روی عملکردهای تنفسی و 

بلع اثر می گذارد.
به گفته وی، این گروه از کودکان از همان ابتدا 
که گردن می گیرند دیگر نمی توانند بچرخند و برای 
بلند شدن از زمین دچار مشکل می شوند، بعضی 
از آنها راه نمی افتند البته این اتفاق وابسته به نوع 
این بیماری دارد زیرا برخی از کودکان راه می افتند 
و دچار ضعف عضالت پروکسیمال می شوند و به 
همین دلیل نمی توانند خوب راه بروند و ممکن است 

در یک یا دو سالگی فوت شوند.

چتر حمایتی دولت سیزدهم بر سر بیماران »اس ام ای«

صفحه ۳
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نماینده اردبیل:
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، طبقه متوسط جامعه 

را زمین گیر می کند
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی گفت: زمزمه هایی 
از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده به گوش می رسد، 
این تصمیم کاهش قدرت این قشر را به همراه دارد و طبقه متوسط جامعه 

را زمین گیر می کند.
صدیف بدری در جلسه علنی روز گذشته)یکشنبه، ۱۴ آذر( مجلس 
شورای اسالمی در تذکر شفاهی گفت: در شرایطی که شاهد پرداخت های 
نامتعارف در شرکت های خاص هستیم و حقوق ها و پاداش های نجومی 
افکار مردم را آزار می دهد، گویا دیواری کوتاه تر از کارمندان وجود ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: زمزمه هایی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آتی 
به گوش می رسد. این تصمیم، کاهش قدرت خرید این قشر زحمتکش را 

به همراه دارد و طبقه متوسط جامعه را زمین گیر می کند.
وی تأکید کرد: اجازه ندهیم کارمندان بیش از این شرمنده خانواده 
خود شوند. نمایندگان مردم در خانه ملت در روزهایی که آتش تورم در حال 
زبانه کشیدن است، پای این جفا در حق کارکنان دولت را امضا نمی کنند. 
همچنین در این نشست کیومرث سرمدی واله در تذکری شفاهی 
گفت: بحث ارتباط و عدم تمرکزگرایی با توجه به ضرورت اجرای عدالت 
مطرح است که موجب می شود محرومان از حق خود از بیت المال بهره 

مند شوند.
نماینده مردم اسدآباد بیان کرد: خبرهای رسیده حکایت از آن دارد 
اقدام به حذف ردیف های بودجه دانشکده  برنامه و بودجه  که سازمان 
اصالح  بهانه  به  کشور  از شهرهای  بخشی  مستقل  پزشکی  علوم  های 
ساختار بودجه و جبران کسری بودجه کرده است. راه اصالح ساختار در 
رفع کمبود بودجه ظلم به مناطق محروم و دوردست نیست. لطفا با بهره 
مندی از نظر کارشناسان، صاحبنظران، اقتصاد دانان و اهل نظر راهکارهای 

عملیاتی پیدا کنید.
وی افزود: اگر قرار است اعتبارات محدود باشد راهش این نیست 
که به مناطق محروم و دوردست ظلم شود. اگر قرار است بودجه ای کم 
شود در همان ردیف اعتباری و در همان دانشکده های مناطق دوردست 

منظور شود تا بی عدالتی ایجاد نشود.

نماینده مردم تهران:
برخی مدیران انتصابی درکی از مشکالت مردم ندارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: بعضا مشاهده 
می شود که در انتصاب مدیران، اشخاصی در رأس کار گذاشته می شوند 
که رویکرد جهادی و انقالبی نداشته و سابقه آنها نشان می دهد که درکی از 
مشکالت مردمی از نزدیک ندارند و بعضا غیر متخصص در آن حوزه هستند.

زهره الهیان در تذکر شفاهی در جلسه علنی روز گذشته )یکشنبه( 
بعضا  متاسفانه  گفت:  جمهور  رئیس  به  اسالمی خطاب  شورای  مجلس 
مشاهده می شود که در انتصاب مدیران، اشخاصی در رأس کار گذاشته 
می شوند که رویکرد جهادی و انقالبی نداشته و سابقه آنها نشان می دهد 
که درکی از مشکالت مردمی از نزدیک ندارند و بعضا غیر متخصص در 
آن حوزه هستند. لذا خواهشم این است که وزرای محترم تحت فشار و 

تحمیل انتصابات قرار نگیرند.
وی افزود: گذاشتن افرادی که سابقه آنها نشان می دهد که رویکرد 
مردمی، انقالبی و تخصصی نداشتند به معنای استمرار وضعی است که تا به 
حال وجود داشته و نتیجه آن چیزی جز فقر و تبعیض و ناکارآمدی نیست.  
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تذکری به وزیر کشور 
گفت: درخواست دارم که توجه ویژه به حاشیه کالنشهر تهران داشته باشند، 
چرا که سر ریز فقر، محرومیت و نابودی کشاورزی در هشت سال گذشته 
امروز در حاشیه شهر تهران باعث شده که مهاجرت های بی رویه صورت 
گیرد و منجر به فقر، ناامنی و مشکالت جدی مدیریت شهری شده است.

نماینده مردم تهران در ادامه تاکید کرد: باید همه دستگاه های ذیربط 
ورود کرده و حاشیه شهر تهران را ساماندهی کنند تا این معضل و آسیب 

های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی مدیریت شود.

فراخوان افراد باالی ۴۰ سال برای تزریق ُدز سوم واکسن 
کرونا

بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
شرایط تزریق دز سوم واکسن کرونا به افراد باالی ۴۰ سال را توضیح داد.

دکتر محسن زهرایی، گفت: با توجه به اینکه هدف برنامه واکسیناسیون 
کرونا ایجاد حداکثر سطح ایمنی در بدن افراد است، مطالعات نشان داده است 
که افراد بویژه کسانی که واکسن با پلتفرم غیرفعال نظیر سینوفارم، برکت 
و بهارات تزریق کرده بودند، ممکن است بعد از مدت زمانی سطح ایمنی 

بدن شان افت کند و الزم باشد دز سومی هم تزریق کنند.
به  توجه  با  و  اعالم شد  باالی ۶۰ سال  ابتدا گروه سنی  افزود:  وی 
اینکه پیشرفت برنامه هدف ما است االن همه افراد باالی ۴۰ سالی که در 
نوبت اول و دوم یکی از واکسن های نام برده شده را تزریق کرده باشند و 
۳ ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد را دعوت می کنیم مراجعه کنند و نوبت 

سوم را تزریق کنند.
او اظهار کرد: افراد باالی ۶۰ سالی که واکسن اسپوتنیک و یا آسترازنکا 
تزریق کرده باشند و شش ماه از نوبت دوم شان گذشته باشد، مشمول برنامه 

دریافت واکسن یادآور می شوند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر وظیفه پلیس نیست

اسکندر مؤمنی؛ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه بازدید 
از مرکز سروش )مرکز نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر( با اشاره به 
راه اندازی مرکز مهر سروش در اواخر سال ۹۷، عنوان کرد: ایجاد مرکز مهر 
نبود و  پلیس  بازپروری معتادان متجاهر جزو وظیفه  سروش، نگهداری و 
نیست و پلیس تنها وظیفه جمع آوری و انتقال این افراد را تا مرکز بازپروری 
عهده دار است اما این اقدامات با رویکرد جهادی توسط پلیس صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه این مرکز ظرفیت نگهداری ۷5۰ نفر را دارد، یادآور 
شد: در کوتاه مدت ظرفیت دو هزار نفری برای نگهداری و بازپروری معتادان 

متجاهر در مرکز مهر سروش ایجاد خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در این مرکز سم زدایی، درمان، اقدامات 

روان درمانی و مهارت آموزی صورت می گیرد.
مومنی خاطرنشان کرد: افراد پذیرش شده در این مرکز بدون وابستگی 
به هیچگونه مواد کم یا پرخطر دوباره به آغوش خانواده باز خواهند گشت 
با  مرکز  این  مددجویان  از  درصد   ۹۰ مجدد  ارتباط  تاکنون  همچنین 

خانواده هایشان برقرار شده است.
همچنین سرهنگ عبدالوهاب حسنوند با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در مرکز سروش، گفت: برای راه اندازی فاز دوم و سوم این مرکز و افزایش 

ظرفیت مرکز، به حدود ۱۱ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.

بررسی وعده های دولت به مردم؛

فسادستیزی گام محکمی برای ایجاد آرامش در جامعه

وعده فسادستیزی در 
فعالیت  روزه   ۱۰۰ مدت 
و  ر  کا ون،  تعا رت  ا ز و
سیزدهم  دولت  در  اجتماعی  رفاه 
مفسدان  پرونده های  تشکیل  با 
به مراجع قضایی  ارسال  اقتصادی، 
نجومی بگیر  مدیران حقوق  عزل  و 

تحقق یافت.
تحول  وعده  سیزدهم  دولت 
سالمت  ارتقای  و  برنامه ریزی  در 
بر  و  داد  مردم  به  را  اقتصادی 
گانه   ۱۲ راهبردهای  اساس  این 
مبارزه با فساد را مطرح کرد. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از 
وزارتخانه های دولت است که دارای 
شرکت های  و  تابعه  سازمان   ۱۶

زیرمجموعه است.
وزیر  عبدالملکی«  »حجت اهلل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از لحظه 
ورودش به مجلس برای کسب رای 
اعتماد بر فسادزدایی و مقابله با فساد 
تاکید کرد. وی، یکم شهریورماه در 
صحن علنی مجلس گفت که فساد 
در این بخش بزرگ اقتصاد )وزارت 
نمایندگان  نگرانی  موجب  تعاون( 
شده است، موضوعی که دغدغه همه 
ماست مساله مدیریت سیاسی، غیر 
اقتصادی، فساد آلود و انتصاب های 
رانتی و حقوق های نجومی در این 

مجموعه هاست.
وی با بیان اینکه نخستین گام 
وزارت  مجموعه های  از  فسادزدایی 
است،  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
سرمایه  سالم سازی  که  کرد  تاکید 
در  انسانی  و  مدیریتی  مساله  و 
اقتصادی دستور  این مجموعه های 
مردمی  مطالبه  و  رئیس جمهوری 
است که در این راستا ضمن حفظ 
مدیران  کارآمد،  و  مدیران سالمت 

رانتی شناسایی و برکنار می شوند.
که  کرد  کید  تا لملکی  ا عبد
مدیران متخصص انقالبی، با تجربه 
جایگزین  و  شناسایی  جهادی  و 
می شوند، تا کی بنشینیم و بگوییم 
گرفته  مافیا  را  مجموعه ها  این  که 
این  و  است  اقدام  روز  امروز  است، 

و  دولت  با  مجموعه ها  وضعیت 
مجلس انقالبی از ما پذیرفته نیست، 
ضمن اینکه شبکه های معاند علیه ما 
اقدام کرده و آنهایی که منافع آنها 
به خطر افتاده دروغ پردازی می کنند.
به گفته وی، اکنون توانمندی 
و پشتیبانی دولت و مجلس را برای 
فساد زدایی داریم از این رو مساله 
پیگیری  قدرت  با  را  نتصاب ها  ا
را  بزرگ  دستگاه های  و  می کنیم 
فعالیت  و  گزینی  شایسته  برای 
مدیران انتخاب می کنیم، اگر مدیری 
که ما انتخاب کردیم ناکارآمد و فاسد 

باشد به زودی برکنار می کنیم.
در  وعده اش  به  تعاون  وزیر 
ناکارآمد،  مدیران  عزل  خصوص 
عمل  فاسد  و  بگیر  نجومی  حقوق 
از  زیادی  تعداد  ادامه،  در  و  کرد 
معاونانش و مدیران زیرمجموعه این 
وزارتخانه را عزل و افرادی انقالبی 

را انتخاب کرد.
به  فساد  های  پرونده  ارسال 

مراجع قضایی
وی همچنین در یازدهم آبان ماه 
کرد  اعالم  خبری  ویژه  برنامه  در 
و  ماه، چندین عزل  دو  این  در  که 
تعهداتم  از  یکی  و  داشتیم  نصب 
در مجلس این بود که افراد مفسد، 
ناکارآمد را برکنار کنیم.  بی ربط و 
وزارتخانه ها  میان  در  تعاون  وزارت 
شاید جزو مواردی بود که بیشترین 
عزل و نصب را داشته است و چندین 

نفر عزل شدند.
طبق گفته وزیر تعاون، بخشی 
انواعی  که  بودند  افرادی  آنها  از 
اقتصادی  فساد  جمله  از  فساد  از 
که  بودند  کسانی  آنها  از  بخشی  و 
مانند  جرم  و  محکومیت  از  انواعی 
جرایم امنیتی و اقتصادی را داشتند، 
همچنین بخشی از آنها کسانی بودند 
افرادی  یعنی  بودند  ناکارآمد  که 
مرتبط  تخصص  و  تحصیالت  که 
نداشتند و پست مدیریتی را اشغال 
داده  کاهش  را  بهره وری  و  کرده 

بودند.
عضو  این  اعالم  اساس  بر 

قابل  تعداد  سیزدهم،  ولت  کابینه 
حال  در  فساد  پرونده  مالحظه ای 
قوه  به  به زودی  که  است  تکمیل 
همین  بر  می شود.  ارسال  قضاییه 
اساس، گزارش تفصیلی در هفته های 
آینده درباره برنامه مبارزه با فسادی 
که در وزارتخانه در این ۲ ماه پیش 
رفته است که شامل همه واحدهای 
همه  مجموعه  زیر  و  قتصادی  ا
صندوق ها می شود، خدمت مردم 

ارائه می کنیم.
تشکیل کمیته های ضابطه زدایی 
و مبارزه با فساد و ارسال پرونده ها به 

قوه قضاییه
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در نخستین نشست اعضای شورای 
یزی  ر مه  نا بر و  ری  ا ستگذ سیا
در  وزارتخانه  این  راهبردی  تحول 
شامل  کمیته   ۲ شهریورماه،  پنجم 
و  زدایی  تمرکز  و  ضابطه زدایی 
تعارض  و  فساد  با  مبارزه  کمیته 
این  از  تا  داد  تشکیل  را  منافع 
حذف  دست وپاگیر  ضوابط  طریق 
اموری  زدایی  تمرکز  و  واگذاری  و 
که قابل واگذاری به استان ها است، 

انجام شود.
کمیته مبارزه با فساد و تعارض 
منافع جزو وعده های دولت است که 
از فساد جلوگیری  تا  راه اندازی شد 
اقدام حرکتی در جهت  این  شود و 
پایان فساد و تبعیض در کشور با آغاز 

دولت سیزدهم بود.
وزیر کار همچنین در نشست با 
مدیران شرکت های زیرمجموعه، این 
وزارتخانه بر بسته شدن روزنه های 
بروز فساد تاکید کرد و فرصت سه 
ماهه به مدیران وزارتخانه اش برای 

کاهش حجم فساد داد.
برکناری ۳ نفر از حقوق بگیران 
نجومی در شرکت های زیرمجموعه 

وزارت تعاون
چندی پیش، فیش های نجومی 
و غیر متعارف چند مدیر از پتروشیمی 
امیرکبیر منتشر شد که مورد انتقاد 
مجازی  فضای  کاربران  از  بسیاری 

قرار گرفت.

خانی  »احمد  باره،  این  در 
قتصادی  ا مور  ا معاون  نوذری« 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شرکت  از  نفر  سه  برکناری  خبر 
ر  کا رت  ا ز و یرمجموعه  ز های 
قی  حقو ی  فیش ها طر  به خا ا  ر
و  هدیه  کارت  محل  از  نجومی 

کرد. توییت  سکه 
گفت وگویی  در  همچنین  وی 
نجومی  دریافتی های  به  اشاره  با 
این  زیرمجموعه  شرکت های  در 
ز  ا بخشی  که  گفت  نه  رتخا ا وز
بوده  قانونی  غیر  که  پرداختی ها 
نظارتی  و  نونی  قا مراجع  به  و 
منعکس شده است باید برگردانده و 
دریافت کنندگان آن هم تنبیه شوند.

نوذری،  خانی  گفته  اساس  بر 
قانونی  که  پرداختی هایی  آن  برای 
بوده  غیرمنصفانه  و  غیرمتعارف  اما 

است، باید موانع قانونی رفع شود.
در همین راستا روز شنبه گذشته 
در  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
به  را  مصدقی فرد«  »یداهلل  حکمی 
عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی 

امیرکبیر منصوب کرد.
سامانه »سوت زنی«  راه اندازی 

در وزارت تعاون
در روزهای گذشته دفتر بازرسی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
از راه اندازی سامانه »سوت زنی« در 
راستای حمایت و تشویق گزارشگران 

فساد خبر داد.
سی  ر ز با تر  فا د ی  هبر ا ر
یح  تشر  ، بعه تا ی  ن ها ما ز سا
برنامه های مرتبط با اجرای اصولی 
فساد،  با  مبارزه  و  اداری  سالمت 
ایجاد تمهیدات الزم برای راه اندازی 
سامانه سوت زنی و تهیه دستورالعمل 
حمایت و تشویق گزارشگران فساد 
از مهمترین بخش های این سامانه 

است.
اقدامات دولت  از  اینها بخشی 
سیزدهم در وزارتخانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است تا شاید بخشی 
و  عدالت  بحث  در  جامعه  آالم  از 

سالمت اداری تحقق یابد.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد؛
آغاز ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه از ۲۰ آذر

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه 
بیست و نهمین و سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال جاری 
برگزار می شود گفت: دانشجویان متقاضی می توانند از ۲۰ الی ۳۰ آذرماه 

در سامانه سجاد ثبت نام کنند.
به گزارش دنیای جوانان، هاشم داداش پور اظهار داشت: در آخرین دوره 
جشنواره دانشجوی نمونه سال ۹۸ برگزار شد ۱۳ نفر به عنوان برگزیدگان 
مرحله کشوری با حضور معاون اول ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: در جشنواره سال ۱۴۰۰ که بیست و نهمین و سی امین 
دوره دانشجویان نمونه است فرآیند جشنواره بر اساس زمان بندی های پیش 
بینی شده در هفته سوم آذر آغاز و در اسفندماه با برگزاری مراسم تجلیل 

به پایان خواهد رسید.
اینکه همانند سال های  به  اشاره  با  دانشجویان  امور  رئیس سازمان 
گذشته کلیه مراحل ثبت نام و مرحله داوری دانشگاهی و داوری مرحله 
کشوری در سامانه الکترونیکی انجام می پذیرد، گفت: فرایند داوری جشنواره 
دانشجوی نمونه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار می شود؛ نخست 
دانشجویان در سطح دانشگاه به رقابت می پردازند و آن دسته از دانشجویانی 
که برترین امتیازات را بر اساس آیین نامه و صرف نظر از حد نصاب های 
آن کسب کرده اند، به عنوان برگزیدگان مورد تقدیر دانشگاه مربوطه قرار 
می گیرند و آن تعداد از متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله دوم را کسب 

کرده اند به دبیرخانه مرکزی معرفی می شوند.
وی در خصوص تغییرات این دوره از جشنواره نسبت به سال گذشته 
گفت: برای اولین بار برگزیدگان دانشجویان بین المللی نیز معرفی می شوند 
و امکان شرکت به دانشجویانی که بعد از فراخوان سال ۹۸ فارغ التحصیل 
شده اند، دانشجویانی که مرخصی بدون احتساب سنوات در ترمی که به کرونا 
مبتال شده اند دارد و کسب ۳ امتیاز به صورت افزوده در بخش فرهنگی ویژه 
فعالیت های داوطلبانه در زمان کرونا از ویژگی های این دوره از جشنواره 

نسبت به دوره های گذشته است.
بر اساس این گزارش، کلیه دانشجویان متقاضی دانشگاه های دولتی، 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تابعه  پژوهشگاه های  و  انتفاعی  غیر 
همچنین دانشگاه های، پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و فرهنگیان می توانند 
با مراجعه به سایت www. portal. saorg. ir نسبت به ثبت نام در 

این جشنواره اقدام نمایند.

برنامه حضور رییس جمهور در مراسم روز  اعالم جزئیات 
دانشجو 

معاون فرهنگی وزیر علوم از برگزاری مراسم رسمی روز دانشجو در 
دانشگاه صنعتی شریف با حضور رییس جمهور خبر داد.

دکتر عبدالحسین کالنتری، ضمن بیان این مطلب به تشریح برنامه 
رییس جمهور به مناسبت روز دانشجو پرداخت و اظهار کرد: برنامه رسمی 
روز دانشجو با حضور آیت اهلل رییسی رییس جمهور و وزرای علوم و بهداشت 

در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: مراسم رسمی بزرگداشت روز دانشجو ساعت 
۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۶ آذر در آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی وزیر علوم تاکید کرد: مراسم ۱۶ آذر امسال با شعار 

»صریح، شفاف، دانشجویی« برگزار خواهد شد.

بازداشت پسر ۱9 ساله بخاطر هتک حیثیت دختر جوان
رئیس پلیس فتا استان از دستگیری پسر ۱۹ساله ای خبر داد که با ارسال تصاویر 

خصوصی شاکی به اعضای خانواده اش قصد اخاذی از وی را داشت.
سرهنگ »حشمت سلیمانی« در تشریح این خبر اظهار داشت: خانمی ۲۱ ساله با 
ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا مدعی بود فردی ناشناس در فضای مجازی برای وی و 
خانواده اش با انتشار تصاویر خصوصی ایجاد مزاحمت کرده و قصد 5 میلیون ریال اخاذی 
دارد که رسیدگی به این پرونده  به  صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی گفت: کارشناسان پلیس فتا با جمع آوری مدارک و مستندات موجود موفق 
شدند متهم را شناسایی و آن را در یکی از محالت شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات 
احصاء شده توسط کارشناسان هدف از این کار را اخاذی از دختر جوان عنوان کرد، 
گفت: برابر قانون هرگونه توهین، اهانت و یا پخش تصاویر شخصی افراد در فضای 
مجازی جرم محسوب شده و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد؛ لذا رعایت 
اخالق در فضای سایبر و به خصوص شبکه های اجتماعی امری مهم محسوب می شود.

کالهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی با همراه بانک جعلی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یک 
کالهبردار اینترنتی خبر داد و گفت: متهم با استفاده از یک همراه بانک جعلی اقدام به 

کالهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی از شهروندان می کرد.
به گزارش دنیای جوانان از پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، در تشریح 
نحوه کالهبرداری و دستگیری مجرم اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر برداشت غیرمجاز پانصد میلیون ریال از حسابش، پرونده ای در این زمینه تشکیل 

و موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.  
وی ادامه داد: شاکی در اظهاراتش عنوان کرد برای نصب نرم افزار همراه بانک 
به روزرسانی شده یکی از بانک های رسمی کشور در موتور جستجوگر گوگل اقدام به 
جست وجو کرده و پس از مشاهده و دانلود اولین لینک نرم افزار که مشابه نرم افزار اصلی 

بانک بوده، به صورت ناآگاه نرم افزار مخرب را بر روی تلفن همراه خود نصب  کرده و 
در دام سارقان اینترنتی گرفتارشده است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس 
فتا پس از بررسی اظهارات مالباخته تحقیقات خود را آغاز کردند، افزود: موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد و متخصصین پلیس فتا با بهره گیری 
از روش های علمی و بکارگیری اقدامات فنی مجرم را شناسایی و متوجه شدند افراد 

زیادی توسط این شیاد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: پس از به دست آمدن اطالعات هویتی مجرم برای پلیس و 
پس از تشریفات قضایی متهم در محل اختفای خود در یکی از مناطق شمالی تهران 

دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.
سرهنگ گودرزی بیان داشت: این کالهبردار اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا 
پایتخت و مواجهه با ادله دیجیتال موجود در پرونده اظهار داشت: یک نرم افزار جعلی 
شبیه همراه بانک اصلی طراحی کردم و با این روش از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان با 

ارزش ریالی حدود ۱۰میلیارد ریال کالهبرداری کردم.
با توجه به شیوه های  رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: 
گوناگون و نوین کالهبرداران و سارقان اینترنتی در انجام اعمال مجرمانه و خرابکارانه  
خود هم وطنان به این موضوع توجه داشته باشند که دانلود نرم افزار همراه بانک را تنها 
از سایت اصلی بانک انجام دهند و به هیچ وجه برای خرید شارژ، انتقال وجه، دانلود 
نرم افزار بانکی یا هرگونه تراکنش مالی از جست وجو در سایت گوگل یا سایر موتورهای 

جست وجوگر استفاده نکنند.
وی خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق 
سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir به صورت آنالین با کارشناسان 

ما درمیان بگذارند.

کسف یک قبضه نارنجک در دانشگاه رازی کرمانشاه!
موقع  به  با حضور  رازی کرمانشاه  دانشگاه  در  نشده  نارنجک عمل  قبضه  یک 

ماموران پلیس کشف و عملیات انتقال و جابه جایی آن انجام شد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، پس از اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وجود یک قبضه نارنجک عمل نکرده در محوطه دانشگاه رازی، 

ماموران کالنتری ۲۳ تعاون در محل حضور یافتند.
ماموران سپس با حضور در دانشگاه و در میدان داخل این محوطه به یک قبضه 

نارنجک عمل نکرده پوسیده شده متعلق به دوران دفاع مقدس برخورد کردند.
پس از مشاهده نارنجک عمل نشده اقدام الزم با واحد چک و خنثی شهر کرمانشاه 

به عمل آمد و هماهنگی الزم برای خنثی سازی و انتقال آن انجام شد.
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انویدیا از دولت بایدن می خواهد قیمت 
پردازنده های گرافیکی را کاهش دهد

پردازنده های  قیمت  کاهش  خواستار  دیگر  چند شرکت  و  اچ پی  انویدیا، 
شدند. گرافیکی 

که  می خواهند  بایدن  دولت  از  محاسباتی  شرکت های  سایر  و  انویدیا 
هزینه کارت های گرافیک را کاهش دهد. در چندین پیام ارسال شده به دفتر 
خواستار  شرکت ها  این   ،  USTR(  ( آمریکا  متحده  ایاالت  تجاری  نماینده 
درصد   ۲5 تا  را  گرافیک  کارت  قیمت  می توانند  که  شدند  تعرفه هایی  حذف 

دهند. افزایش 
تعرفه های  ترامپ  دولت   ،۲۰۲۰ سال  در  ترندز،  دیجیتال  گزارش  به 
نیمه رساناها و بردهای مدار چاپی )در این مورد، کارت های گرافیکی( را افزایش 
تعرفه ها،  این  را شعله ورتر کرد.  با چین  داد و شعله های جنگ تجاری جاری 
حداقل تا حدی، به عنوان یکی از دالیل کمبود مداوم GPU شناخته می شوند.

کارت های گرافیک از تعرفه های مذکور مستثنی بودند اما در پایان سال 
۲۰۲۰ این مسئله منقضی شد و قیمت آن ها نیز افزایش یافت. وکیل نماینده 

انویدیا در اظهار نظر خود گفت:
از  بودن کارت های گرافیک  پیشین و مستثنی  بازگرداندن شرایط  از  ما 
پرداخت تعرفه ها پشتیبانی می کنیم. تالش  برای ایجاد ظرفیت های جدید در 
کشورهایی که در حال حاضر چنین محصوالتی تولید نمی کنند )مانند ایاالت 
با  پیامدهای ویروس کرونا به شدت  به دلیل  بوده و  ناموفق  متحده و ویتنام( 

مشکل مواجه شده است.
شرکت اچ پی نیز با اظهار نظر خود به انویدیا پیوست و گفت:

پشتیبانی می کند. پیشین  بازگرداندن سیاست  از  قویًا  اچ پی 
سازنده کارت های گرافیک زوتاک ) )Zotacنیز به آن ها ملحق شد و به 
این نکته اشاره کرد که »پیدا کردن سازنده ای مناسب برای تولید محصوالت 

در ایاالت متحده و/یا کشورهای دیگر چقدر دشوار است«.
کشور  اما  است،  دیگر  کشور  از  وارداتی  کاالهای  بر  مالیات  تعرفه  
دلیل،  همین  به  رد.  ندا آن  پرداخت  در  مسئولیتی  کاال  آن  صادرکننده 
به  نهایت  در  معمواًل  که  می شود  اضافی  هزینه های  درگیر  ردکننده  وا
است  این  تعرفه ها  سیاست  درواقع،  شد.  خواهد  منتقل  مصرف کنندگان 
کمتر  داخلی،  به  نسبت  تی  ردا وا محصوالت  شدن  گران قیمت تر  با  که 
شود  کمتر  واردات  شکل  بدین  و  باشد  داشته  را  آن ها  خرید  انگیزه  کسی 
متحده  ایاالت  که  است  اینجا  مشکل  اما  یابد.  افزایش  داخلی  فروش  و 

نمی کند. تولید  گرافیکی  کارت  آمریکا 
همان طور که انویدیا، زوتاک و اچ پی همگی اشاره می کنند، زنجیره تأمین 
تایوان متمرکز شده است.  کارت های گرافیک تقریبًا به طور کامل در چین و 
محصوالت  این  خرید  که  نمی شود  باعث  وارداتی  گرافیک  کارت های  تعرفه 
کاهش پیدا کنند زیرا تولید داخلی در این زمینه وجود ندارد. این سیاست تنها 
کارت های گرافیک بدون جایگزین داخلی را گران تر می کند و باعث می شود 

یابد. افزایش  به طور کلی قیمت محصوالت جدید دنیای فناوری 
چندین سال طول می کشد تا ایاالت متحده آمریکا بتواند کارت گرافیک 
نیمه هادی های داخلی، همچنان  اینتل، قهرمان فعلی تولید  داخلی تولید کند. 
در حال برون سپاری کارت های گرافیک Arc Alchemist آینده خود به 
شراکت  اپل  مانند  نیز  انویدیا  و  ای ام دی  است.   TSMC تایوانی  تراشه ساز 

خود با TSMC را آغاز کرده اند.
پرداخت  از  را  گرافیک  کارت های  دیگر  بار   USTR زیاد،  احتمال  به 
یابد.  کاهش  آن ها  قیمت  می شود  باعث  مسئله  همین  و  کند  مستثنی  تعرفه 
USTR می گوید سه گزینه وجود دارد که براساس آن تصمیم گیری درباره 
تعرفه ها انجام می شود: دسترسی در ایاالت متحده آمریکا، ظرفیت تولید داخلی 
از سپتامبر ۲۰۱۸. اکنون کارت های گرافیک در  و تغییرات در زنجیره تأمین 
برای  باید سیاست جدیدی  نتیجه  با مشکل روبه رو هستند، در  هر سه گزینه 

آن ها در نظر گرفت.
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به  که  قانونی  براساس 
زودی به دولت ابالغ خواهد 
مشروط  خودرو  واردات  شد، 
به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی 
خدمات  و  خودرو  قطعات  صادرات  از 
صورت  محرکه  نیرو  صنایع  با  مرتبط 
خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون 
انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی 

حذف شده است.
مجلس   ،۱۳۹۸ خردادماه  اواخر 
شورای اسالمی طرح ساماندهی خودرو 
را مصوب کرد. بند ۴ این مصوبه مربوط 
به واردات مشروط خودرو است که در 
خردادماه سال بعد )اوایل خرداد ۱۳۹۹( 
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و 
به  ایرادات  رفع  و  بررسی  برای  دوباره 
مجلس بازگشت و تاکنون رفت وآمدهای 
همراه  به  را  مختلف  اظهارنظرهای  و 

داشته است.
گذشته،  شنبه  روز  نهایت  در 
کرد  اعالم  نگهبان  شورای  سخنگوی 
که این شورا با ماده ۴ )موضوع واردات 
خودرو( مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف 
شده است؛ اما این طرح دوباره به مجلس 
این درحالیست که ۲۶  است.  بازگشته 
آبان ماه سال جاری، بعد از چندین ماه 
بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه 
ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی 
واردات خودرو با یک اصالح برای تامین 
نظر شورای نگهبان، مشروط به صادرات 
شد.  تصویب  خودرو  قطعات  یا  خودرو 
شورای  مجلس  نمایندگان  نظر  طبق 
اسالمی، هر شخص حقیقی و حقوقی 
یا  خودرو  صادرات  ازای  در  می تواند 
قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو 

برای تنظیم بازار اقدام کند.
شنبه  موضوع،  این  با  رابطه  در 
شب گذشته رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی و فربد 
زاوه، کارشناس صنعت خودرو کشور با 
حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
به بحث و بررسی موضوع واردات خودرو 
پرداختند. در این برنامه معاون امر صنایع 
نیز به  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به  و  داشت  ارتباط  تصویری  صورت 

اظهار نظر پرداخت. 
طرح  نگهبان،  شورای  تایید  با 
قانون  صورت  به  دیگر  خودرو  واردات 

ابالغ خواهد شد
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی- رئیس 
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
ابتدای این برنامه  شورای اسالمی، در 
در پاسخ به اینکه با وجود عدم مخالفت 
شورای با واردات خودرو، چرا این طرح 
مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار 
خودرو  واردات  آزادسازی  طرح  کرد: 
متعلق به مجلس دهم بود اما زمانیکه 
ایرادها به بند ۴ گرفته شد و به مجلس 
اتمام  به  دهم  مجلس  عمر  بازگشت، 
رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. 
تالش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر 
این بود که طرح جامع تری ارائه شود اما 
به لحاظ قانونی، برای آنچه که از شورای 
نگهبان بازگشته بود، باید پاسخ و البته 
تنها به همان ایراد وارده داده می شد و 
اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود 
نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی 
این  نماینده  عنوان  به  نگهبان  شورای 
شورا در کمیسیون جلسات برگزار و به 

جمع بندی رسیدیم.
وی افزود: پس از چندین بار رفت 
و برگشت طرح به کمیسیون و صحن 
بدینگونه  این طرح  نهایت  مجلس، در 
در  خودرو  واردات  که  رسید  نتیجه  به 
ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و 
ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد 
تایید بانک مرکزی باشد، انجام شود؛ اما 
رئیس بانک مرکزی در نامه ای خطاب 
بانک  کرد،  اعالم  مجلس،  رئیس  به 
مرکزی نمی تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ 
این موضوع برای ما هم عجیب بود اما 
شورای  مجلس  رئیس  درخواست  به 
اسالمی، از این بند صرف نظر و حذف 

اظهارات  به  توجه  با  نهایت  در  شد. 
تایید  بر  مبنی  نگهبان  نماینده شورای 
طرح در شورای نگهبان، طرح واردات 
خودرو به مجلس برای ابالغ باز می گردد 
و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.

قانون گذاری  در  را  ثالث  مرجع 
نمی پذیریم

مجمع  ورود  ینکه  ا بیان  با  او 
تشخیص مصلحت نظام به این طرح از 
نظر ما جدید است، یادآور شد: در مرحله 
مصلحت  تشخیص  مجمع  حتی  قبلی 
نظام به شورای  نگهبان اعالم کرده بود 
که برخی بندهای طرح واردات خودرو، 
روال  است.  اساسی  قانون  برخالف 
قانون گذاری این چنین است که آنچه 
که در مجلس تصویب شده به شورای 
نظر  از  این شورا  در  و  نگهبان می رود 
اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی 
نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع 

ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ضمن تاکید براینکه قانون گذار 
حکیم است و باتوجه به جمیع جهات، 
اظهار نظر و قانون وضع می کند، گفت: 
اما اینکه این قانون چگونه اجرا شود، در 
حوزه وظایف دولت است. به صورت کلی 
اما در کلیه تولیدات، فرمولی وجود دارد 
که کمیسیون صنایع به آن اصرار دارد و 
آن این است که  هر تولیدی باید فن آور 
پایه و صادرات محور باشد. اگر صادرات 
محور باشد، قابلیت استمرار و دوام دارد 

اما  درغیر اینصورت افول خواهد کرد.
حیاط  بزرگ،  خودروسازی های 

خلوت دولت ها شده اند
خودرو،  بحث  در  اما  افزود:  وی 
ایراد  آن  که  است  دیگری  جای  ایراد 
است  بزرگ  خودروساز  دو  ساختار  در 
خودروسازان  مهمترین  عنوان  به  که 
کشور مطرح هستند و سال هاست که 
دولت ها  دولت ها شده اند.  خلوت  حیاط 
دخالت های بسیاری در این حوزه دارند 
و  نیست  دولت  این  مختص  البته  که 
را  امور  این  دارد  بنا  سیزدهم  دولت 
حوزه  این  در  دخالتی  و  کرده  اصالح 

نداشته باشد.
کرد:  تصریح  تاالرپشتی  اکبری 
سهم دولت در گروه صنعتی ایران خودرو 
بسیار  دخالت  اما  است  درصد  شش 
به  موجب  که  دارد  آن  امور  در  باالیی 
هم ریختگی ساختار می شود. اگر قرار 
است که خودروسازی ها دولتی شوند، به 
صورت واضح به مردم اعالم شود؛ در 
غیراینصورت باید ساختارها اصالح شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ضمن تاکید براینکه باید بخش 
دخالت  میزان  همان  به  را  خصوصی 
توجه  آن ها  به  و  داده  دخالت  دولت، 
کنیم، گفت: ما بخش خصوصِی رو به 
رشدی داریم اما به این ها فرصت داده 
نمی شود. در حال حاضر دو خودروساز 
۱۰۰هزار  حدود  مجموع  در  بزرگ 
که  دارند  انباشته  زیان  تومان  میلیارد 
نه تنها خودروسازی، هر صنعتی را از پا 
درمی آورد. اصل ایراد مجلس به ساختار 

است که باید اصالح شود.

بخش  چنانچه  داد:  ادامه  وی 
خصوصی را تمام قد وارد میدان کنیم، 
مشکالت نه تنها در بحث خودروسازی 
بلکه در تمام اقتصاد، حل می شود. دولت 
نکند و رقیب بخش خصوصی  دخالت 
و  هدایت  حمایت،  باید  دولت  نشود، 

نظارت داشته باشد.
با  رابطه  در  تاالرپشتی  اکبری 
صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو، 
آینده  در  خواهیم  می  اگر  کرد:  اظهار 
باشیم  داشته  جهانی  بازار  در  سهمی 
باید  حتما  باشیم،  داشته  پویا  اقتصاد  و 
اینکه  کنیم.  حرکت  محور  صادرات 
بگوییم اگر صادرات انجام شود، عده ای 
تقلب خواهند کرد، در حوزه اجراست و 
مطرح  کارشناسی  حوزه  در  موارد  این 

نیست؛ لذا دولت باید کنترل کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
میزان  پیش بینی  با  رابطه  در  مجلس 
سازوکار  این  با  که  خودروهایی  تعداد 
اظهار  شد،  خواهند  وارد  مالی  تامین 
کرد: در حال حاضر نمی توان عدد دقیقی 
ارائه داد و این موضوع  را باید مسئوالن 
و  معدن  صنعت،  وزارت  در  اجرایی 
تجارت پاسخ دهند. اکنون قانونی وضع 
شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی 
قابلیت  ما  تولید  باشیم و  حضور داشته 

عرضه در بازار جهانی را داشته باشد.
او خاطر نشان کرد: این قانون اجرا 
خواهد شد و وزارت صمت تنها آیین نامه 
قواعدی  باید  نوشت.  را خواهد  اجرایی 
و  آماده  واردات  برای  کشور  تنظیم، 
مسیر برای حضور در بازارهای جهانی 
قاون گذار می خواهد حکیمانه  باز شود. 

راه را باز کند.
قانون جدید، امکان صادرات جعلی 

را فراهم خواهد کرد
زاوه-  فرید  برنامه،  این  ادامه  در 
کارشناس صنعت خودرو- نیز در رابطه 
با این طرح و ابهامات مربوطه به طرح 
واردات خودرو، اظهار کرد: ورود مجمع 
موضوع  به  نظام  مصلحت  تشخیص 
قانون گذاری  در  بدعت گذاری  نوعی 
ممنوعیت  حقیقت  در  است.  بوده 
واردات خودرو خود نوعی بدعت است. 
نهایت  در  خودرو  واردات  قانون  طبق 
باشد  داشته  باال  تعرفه  توانست  می 
صیانت  خود  ارزی  منابع  از  دولت  تا 
ممنوع  را  واردات  کوتاه مدت،  یا  کند 
کند. بنابراین به صورت قانونی توسط 
حال  که  بود  نشده  ممنوع  مجلس 
صورت  به  مجلس  توسط  هد  بخوا

قانونی آزاد شود.
وی تصریح  کرد: این قانون برای 
هم  بازار  تنظیم  و  است  بازار  تنظیم 
شرایط  در  دارد.  اشاره  تعداد  بحث  به 
کم  کاالیی  عرضه  زمانیکه  متعادل، 
رود.  می  باال  آن  قیمت  تبعا  می شود، 
از  بازار فارغ  تنها راه حل برای تنظیم 
عملکرد دستوری که نتیجه ای به دنبال 
با  نمی تواند  را  کاالیی  هیچ  و  ندارد 
دستور در قیمت پایین نگه دارد، افزایش 

عرضه است.
خودرو  صنعت  کارشناس  ین  ا
خاطرنشان کرد: در قانون اولیه که در 

سال ۱۳۹۸ نوشته شد، بر افزایش عرضه 
تاکید داشت که یکی از راه های افزایش 
عرضه؛ واردات بوده است اما اتفاقی که 
افتاد این بود که همین افزایش عرضه 
داشت،  هم  کمبود  که  داخل  تولید  به 

وصل شده است.
هزینه از جیب مردم با وصل کردن 

واردات به صادرات
بزرگی  مشکل  بزرگتررین  زاوه 
طرح های از این دست را ایجاد صادرات 
جعلی که منجر به صادرات اقتصادی در 
گفت:  و  دانسته  شود،  نمی  هم  کشور 
وصل کردن واردات به صادرات به این 
اضافه تری  هزینه  مردم  که  معناست 
بپردازند که صادرکنندگان جان بگیرند. 
هزینه  خود  بازار  در  که  صادرکننده ای 
حمل نمی دهد و تعرفه ای که پرداخت 
این  با  کند،  رقابت  نمی تواند  نمی شود، 
شیوه هم باز رانت خواهد داشت و قادر 

به رقابت نخواهد بود.
بهای  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
جهانی،  بازارهای  ز  ا داشتن  سهم 
مردم  میلیون   ۸۰ جیب   از  نمی تواند 
مشکل  و  باشد  شود  پرداخت  کشور 
اصلی این طرح در همین  موضوع است، 
خاطرنشان کرد: این مردم توانایی مالی 
مشخصی داشته و کسانی که می توانند 
کنند،  خریداری  را  وارداتی  خودروهای 
ساالنه نهایتا ۷۰ هزار نفر باشند. قطعا 
این روش واردات، نامناسب اجرا خواهد 
کل  صادرات  به  بود  قرار  اگر  اما  شد، 
در  اما  بود؛  مفهوم  دارای  متصل شود، 
که  خودرو  صنعت  همچون  صنعتی 
صادرات اقتصای به هیچ عنوان ندارد و 
همان ۴۰-5۰ میلیون دالر هم عمدتا 
پرداخت  یارانه  برایشان  است،  سیاسی 

شده است و زیان ده هستند.
براین  ما  احساس  افزود:  زاوه 
است که این قانون در نهایت به انتفاع 
قطعه ساز ختم شود و نظارت پذیر نیست. 
بیشینه مجموع صادرات به کشور طبق 
آمار گمرک، 5۰ میلیون دالر است که 
 ۱۲۰۰ حدود  دالر،  هزار   ۴۰ سقف  با 
دستگاه وارد خواهد شد؛ چنانچه سقف 
۴۰ هزار دالر وجود نداشته باشد، به ۶۰۰ 

دستگاه هم نخواهد رسید.
به محض  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 5۰۰ می شود  اعالم  قانون،  اجرای 
میلیون دالر صادرات قطعه انجام شده 
است که این واقعی نخواهد بود. طبق 
قطعه  و  انجام  درست  صادرات  اسناد، 
تولید شده است اما ممکن است صادرات 
جعلی باشد و ذوب فلزات در کشورهای 
دیگر باشد. قطعًا واردکنندگان و قطعه 
سازان باید صادراتی کنند که قطعه از 
برای  آن  حواله  از  تا  باشد  خارج  رده 

واردات استفاده کنند.
خودرو  صنعت  کارشناس  ین  ا
در  صادرات  این  بود  بهتر  کرد:  تاکید 
قطعه ساز  خود  به  را  واردات  مقابل 
محدود می شد تا قطعه ساز اجازه داشته 
باشد منبع ارزی خود را از صادرات خود 
تأمین کند. واردکننده خودرو هم از هر 
خودرو  داشت،  صادرات  که  مسیری 

وارد می کرد.

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد ۲7۰ درصدی اعطای تسهیالت در هشت ماهه سال جاری 

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
تسهیالت پرداختی سال ۱۴۰۰ در شعبه مشهد طی هشت 
ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲ هزار و 5۸۸ میلیارد ریال بوده 
است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل با ۹۷5 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداختی، ۲۷۰ درصد رشد را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
نیوز ضمن  اگزیم  خبرنگار  با  گفتگو  در  گرجستانی  حامد 

اشاره به مانده تسهیالت ۳۶ هزار میلیارد ریالی شعبه مشهد در پایان آبان سال جاری، 
اظهار داشت: این شعبه در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال 

مانده تسهیالت داشته که بیانگر رشد ۱۷۰ % درصدی در این محدوده زمانی است.
گرجستانی ادامه داد: همچنین این شعبه در بخش حوالجات ارزی، رتبه اول 

دسترسی به اهداف بین شعب را تا پایان خرداد سال جاری کسب کرد.
رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات اظهار داشت: این شعبه در پایان آبان 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، در بخش اعتبار اسنادی وارداتی 

و بروات به رشدی بیش از ۴۰۰ درصد دست یافته است.
به گفته رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران عمده محصوالت صادراتی 
استان خراسان رضوی، شامل زعفران ،پسته، فرش و موکت، انواع کیسه و محصوالت 
فوالدی است که عمدتا به کشورهای افغانستان، ترکمنستان ،عراق،پاکستان ،امارات 

و عمان صادر می شود.
گرجستانی، اعطای تسهیالت تلفیقی از محل منابع صندوق توسعه ملی را از 
اولویت های بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد و گفت: در این بانک عالوه بر 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت ، بسته کاملی از خدمات اعم از ضمانت نامه ،اعتبار 

اسنادی داخلی و... به مشتریان ارائه می شود.
وی گفت: بانک توسعه صادرات طی سال های اخیر توجه ویژه ای به شرکت 
های دانش بنیان داشته و برای جذب این شرکت ها جلسات متعددی با شهرک های 

علم و فناوری و مشتریان این حوزه برگزار کرده است.
گرجستانی در پایان افزود: صادرات کاال از گمرکات استان خراسان رضوی طی 
شش ماهه نخست سال حدود ۶۴۶ میلیون یورو بوده است که البته بخشی از آن با 
توجه به مرزهای مشترک استان با سایر کشورها می تواندنتیجه عملکرد صادراتی 

سایر استان ها باشد .

مدیرعامل بانک مهر ایران تشریح کرد؛ 
جزئیات پرداخت وام به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

گفت:  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
این بانک تالش می کند در راستای برنامه های مسئولیت 
اجتماعی خود، در کم ترین زمان ممکن وام ۱۰ میلیون تومانی 

سرپرستان خانوار مبتال به کرونا را پرداخت کند.
سید سعید شمسی نژاد درباره جزئیات پرداخت وام به 
وام ۱۰  این  مبلغ  به کرونا گفت:  سرپرستان خانوار مبتال 
میلیون تومان است و اقساط آن ۳۶ ماه در نظر گرفته شده 

است. همچنین از آنجایی که این وام قرض الحسنه است، کارمزد ساالنه آن فقط ۴ 
درصد است.

شمسی نژاد اظهار کرد: این وام با هدف جبران هزینه های درمان و دوری از 
کسب وکار برای سرپرستان خانوارهایی در نظر گرفته شده که به علت کرونا بستری 
ایران تالش می کنیم همان  طور که وزیر  شده اند. بنده و همکارانم در بانک مهر 
محترم امور اقتصادی و دارایی تأکید کردند، در کمترین زمان ممکن این تسهیالت را 
به واجدین شرایط پرداخت کنیم؛ با این حال نیاز است تا لیست افراد مشمول دریافت 

این وام به بانک مهر ایران ارسال شود.
وی تأکید کرد: تا اطالع ثانوی نیازی به مراجعه هموطنان گرامی به شعب بانک 
مهر ایران نیست و اطالع رسانی به مشموالن این طرح از سوی بانک انجام می شود. 
در ابتدا باید اطالعات افراد از سوی وزارت بهداشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ارسال شود و با اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیق یابد. پس از آن 
مشخصات واجدین شرایط به بانک های عامل ارسال می شود و از طریق ارسال پیامک 
به معرفی شدگان و تماس تلفنی با آن ها، اطالع رسانی الزم صورت می گیرد. پس در 

برهه کنونی هیچ نیازی به حضور هموطنان گرامی در شعب بانک نیست.
به  وام  این  تعلق می گیرد، گفت:  وام  آن ها  به  درباره کسانی که  شمسی نژاد 
سرپرستان خانواری پرداخت می شود که به علت ابتال به کرونا در بیمارستان بستری 

شده و فاقد کسب وکار هستند.
مدیرعامل بانک مهر ایران درباره ضمانت مورد نیاز برای این وام نیز گفت: 
خوشبختانه در بانک مهر ایران امکان پرداخت تسهیالت مبتنی بر اعتبارسنجی را داریم 
و در رابطه با این وام نیز افراد اعتبارسنجی می شوند و بر اساس گزارش اعتباری هر 
شخص و ضوابط و مقررات ناظر بر شبکه بانکی در رابطه با ضمانت عمل خواهد شد.

نقش موثر بانک صنعت و معدن در برنامه های کالن اقتصادی 
بانک صنعت و معدن بر اساس تخصص و نوع ماموریت 
و  تولید  رشد  از  با حمایت  تواند  فرد خود می  به   منحصر 
کارآفرینی، نقشی کلیدی در اجرای برنامه های کالن کشور 
همچون نقشه راه رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد داشته باشد.

معدن،  و  صنعت  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
آثار مطلوب  به  اشاره  با  بانک صنعت و معدن  مدیرعامل 
اعالم شفاف نقشه راه وزارت اقتصاد و راهبرد های تحقق 

آن برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این سند می تواند جهت بخش فعالیت های نهادها 
و دستگاههای اجرایی مرتبط برای ایجاد هم افزایی و تحقق به موقع اهداف مدنظر 
باشد. در این راستا، الزم است کمیته ای خاص برای احصای موضوعات و محورهای 
مرتبط با بانک و تدوین و انطباق برنامه ها با اهداف و راهبردهای مدنظر تشکیل شود.
و  اختیارات  و  عمل  حیطه  از  خارج  سرفصل های  داد:  ادامه  مهری  حسین 
که  مواردی  اما  است،  مرتبط  نهادهای  سایر  عهده  به  طبعاً  بانک ها  مسؤلیت های 
مربوط به این بانک می باشد را می توان در دو گروه کلی عملیاتی و کسب و کاری 
دسته بندی کرد؛ در حیطه عملیاتی بانک باید جهت گیری خود را تمرکز بر افزایش 
کارایی و بهره وری با استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه های عملیاتی قرار 
دهد که خوشبختانه در این راستا برنامه تحول دیجیتال در حال اجراست و صرف نظر 
از تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی می تواند بهبود چشمگیری در افزایش بهره وری و 
کاهش هزینه ها به وجود آورد. ضمن اینکه می تواند ظرفیت های شرکت های دانش 

بنیان و فین تک ها را در خدمت رشد و توسعه کشور قرار دهد.
وی با اشاره به نوع ماموریت و تخصص و تجارب منحصر به  فرد بانک صنعت و 
معدن در حوزه رشدآفرینی و رونق تولید گفت: این بانک می تواند در بخش های مختلف 
نقش کلیدی ایفا کند. با توجه به نقش محوری که برای صندوق توسعه ملی در راستای 
اجرای نقشه راه دیده شده و با عنایت به سابقه همکاری های گسترده با صندوق مذکور 
این امکان وجود دارد که بانک صنعت ومعدن به  عنوان کارگزار اصلی این صندوق در 
تامین مالی پروژه های پیشران اقدام کند. همچنین این امر در مورد فعالیت های جذب 
منابع و سرمایه های خارجی و همچنین مدیریت مشارکت های خارجی مصداق داشته 
و می تواند نقشی کلیدی در این حوزه و نیز تبادالت ارزی با طرف های خارجی ایفا 
کند. ظرفیت کارشناسی این بانک می تواند در شناسایی فرصت های پیشران و گلوگاه 

های زنجیره های ارزش به کار گرفته شود.
رشد  اصلی  ابزارهای  از  یکی  کرد:  تاکید  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
غیرتورمی، رشد از طریق کارآفرینی است که هرچند در نقشه راه به آن اشاره شده اما 
به  نظر می رسد نیاز به بستر سازی و هماهنگی بیشتر بین نهادی برای کاهش زمان 
و هزینه ها و افزایش انگیزه و بازدهی فعالیت های کارآفرینی مولد، دانش بنیان و 
صادرات گرا دارد. در این راستا، توسعه فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر و ورود 
پررنگ تر بخش خصوصی حائز اهمیت است افزون بر آن می توان از ظرفیت بانکهای 
کشور و نیز سرمایه گذاران خطرپذیر سایر کشورها بهره گرفت و امکان رشد خودکار 

و سالم آن را مهیا کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به تخصص ویژه این بانک در تبادالت ارزی و 
راه  نقشه  اصلی  اهداف  از  یکی  اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی  به  عنایت  با 
کارآمد  به  صورتی  می تواند  خود  بین المللی  جایگاه  به  توجه  با  بانک  این  است، 
اجرای  جهت  در  همچنین  شود.  عهده دار  را  مربوطه  اقدامات  کارگزاری  نقش 
پیمانسپاری ارزی نیز این بانک می تواند به لحاظ نوع فعالیت خود سهم بزرگی 

در اجرایی کردن آن ایفا کند.
این مدیر ارشد بانکی گفت: در خصوص محدودسازی رشد ترازنامه به ۲.5 
درصد در ماه هم باید در راستای منویات سیاستگذار، اهداف و برنامه های همسو 
تدوین و اجرایی شود. همچنین در راستای توسعه نظام  اعتبارسنجی و رتبه بندی، 
نقاط  و  شده  تقویت  قوت  نقاط  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  باید  قبلی  اقدامات 
ضعف برطرف شود تا بتوان از آن برای کارآمدسازی عملیات وام دهی و اعطای 

اعتبار استفاده مؤثرتری داشت.

دبیرکل اوپک: به تنظیم عرضه نفت به بازار ادامه می دهیم
دبیرکل اوپک اعالم کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک 

به تنظیم عرضه خود به بازار نفت ادامه می دهد.
 ISPI ایتالیایی  اندیشکده  از سوی  وبیناری که  در  بارکیندو  محمد 
ترتیب داده شده بود، گفت: ما به انجام آنچه که می دانیم بهترین است 
ادامه می دهیم تا بر یک مبنای پایدار، به ثبات در بازار نفت دست پیدا کنیم.

قیمتهای نفت روز پنج شنبه پس از این که اوپک و متحدانش با وجود 
نگرانیها از آزادسازی ذخایر نفت آمریکا و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، 

ادامه سیاست فعلی افزایش تولید ماهانه را تایید کردند، سقوط کردند.
بارکیندو گفت: از نظر تقاضا برای نفت برآورد فعلی، رشد 5.۷ میلیون 
بشکه در روز تقاضا در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ میلیون بشکه در روز دیگر در 
سال ۲۰۲۲ است. وی اظهار کرد: ابهامات و نوسان در بازارهای نفت به 
دلیل عوامل بیرونی مانند پاندمی کووید ۱۹ بوده و لزوما عوامل بنیادین 
نفت و گاز نبوده است. اکنون ما در مسیر بازگشت به سطح مصرف پیش 

از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۲ هستیم.
بر اساس گزارش رویترز، دبیرکل اوپک اظهار کرد: پیش بینی می 
شود نفت و گاز بیش از 5۰ درصد از سبد انرژی را در سال ۲۰۴5 یا حتی 
تغییرات  اواسط قرن تشکیل دهد. در همه تعهداتی که در کنفرانس  تا 
اقلیمی سازمان ملل در گالسکو شنیدیم، هنوز نقشه راه عینی یا برنامه 
در  آشفتگی  ایجاد  بدون  درصد   5۰ این  جایگزینی  چگونگی  برای  ای 
بازارهای انرژی مشاهده نکرده ایم. نفت و گاز برای یک آینده قابل پیش 

بینی الزم خواهند بود.

قانونی که به دولت ابالغ خواهد شد؛

آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات خودرو!
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زیر نظر: محمد امامی

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر 

میانگین مصرف دنیاست
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفت: متأســفانه بیشــترین 
مقــدار مصــرف انــرژی در کشــور در بخش هــای غیرمولــد اســت، اگــر ایــن 
حــد بــاالی مصــرف در بخش هــای مولــد بــود، ســبب چنــد برابــر شــدن 
تولیــد ناخالــص داخلــی مــا می شــد، امــا مشــکل اینجاســت کــه بیشــتر 

مصــرف انــرژی مــا در بخــش غیرمولــد به ویــژه بخــش خانگــی اســت.
ــران،  ــی گاز ای ــل از شــرکت مل ــه نق ــان ب ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
حســینعلی محمدحســینی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: ایــن موضــوع 
مســئله جدیــدی نیســت، امــا متأســفانه به دلیــل ســرمای زودرس و مصــرف 
فزاینــده ای کــه بخــش خانگــی بــر مــا تحمیــل کــرده و رعایــت نکــردن 
الگــوی مصــرف کــه مختــص امســال هم نیســت، ناتــرازی در بخــش تولید 
و مصــرف بــه وجــود آورده تــا بــر رعایــت مصــرف بهینــه در ایــن فصــل 

از ســال بیشــتر تأکیــد شــود.
وی ادامــه داد: مــا کشــوری بــا حــدود ۸۰ میلیــون نفر جمعیت هســتیم 
کــه بــاز هــم متأســفانه بــر اســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی 
ــب  ــارد مترمکع ــا ۲۳۳ میلی ــر، ب ــت کمت ــود جمعی ــا وج ــی ب ــرکت بی پ ش

مصــرف، چهارمیــن مصرف کننــده بــزرگ گاز در دنیــا هســتیم.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود: این در حالی اســت 
کــه آمریــکا بــا ۸۳۲ میلیــارد مترمکعــب مصــرف در رتبــه نخســت، روســیه 
بــا ۴۱۱ میلیــارد مترمکعــب مصــرف در رتبــه دوم و چیــن بــا ۳۳۰ میلیــارد 

مترمکعــب مصــرف در رتبــه ســوم مصــرف قــرار دارنــد.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران تصریــح کــرد: از ســویی 
ســهمی اســت کــه ایــن کشــورها از مقــدار تولیــد گاز در تجــارت جهانی گاز 
دارنــد کــه بــرای آمریــکا ۱5 درصــد، روســیه ۳۷ درصــد و متأســفانه بــرای 
کشــور مــا بــا توجــه بــه جمعیــت کمتــر نســبت بــه ایــن کشــورها و اقلیــم 
معتدل تــر، تنهــا ۱.۳ درصــد از تجــارت جهانــی گاز را شــامل می شــود کــه 
رقــم مطلوبــی نیســت و ایــن در حالــی اســت که روســیه که اقلیم ســردتری 
نســبت بــه مــا دارد، حــدود ۱۹ درصــد تجــارت جهانــی گاز را در دســت دارد.

محمدحســینی در ادامــه بــا بیــان اینکــه انــرژی موتور محرکــه اقتصاد 
هــر کشــور بــه شــمار می آیــد و امــروزه در حوزه هــای اقتصــادی به ویــژه 
ــا مســائل محیــط زیســتی و جامعــه، بســیار مهــم و  حوزه هــای مرتبــط ب
حائــز اهمیــت اســت. اظهــار کــرد: تأثیــری کــه انــرژی بــر تولیــد ناخالــص 
ملی، اشــتغال و ســرمایه گذاری دارد، ســبب شــده اســت تا همه کشــورهای 
دنیــا بهینه ســازی مصــرف انــرژی را به صــورت جــدی در دســتور کار خــود 

ــرار دهند. ق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یک ســری سیاســت هایی از گذشــته در حوزه 
انــرژی گذاشــته شــده بــود کــه متأســفانه بــه امنیــت انــرژی کــه یکــی از 
ــده،  ــه نش ــت، توج ــرژی اس ــبد ان ــه س ــی ب ــاخص های آن، تنوع بخش ش
گفــت: حــدود ۷۰ درصــد ســبد انــرژی کشــور بــه گاز وابســته اســت و ایــن 
بــرای کشــور خیلــی خــوب نیســت، زیــرا مــا همه انــرژی کشــور را وابســته 
ــا از طیفــی از حامل هــای  ــی کــه در دنی ــم. در حال ــه یــک حامــل کردی ب
انــرژی بــرای مصــرف اســتفاده می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه انــرژی گاز 
ــده اســت،  ــرژی بســیار ارزشــمند در دهه هــای آین یکــی از حامل هــای ان

ــده باشــد. ــد نگران کنن ــن مســئله می توان ای
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران یکــی دیگر از شــاخص ها 
در ایــن زمینــه را مســائل محیــط زیســتی و یکــی از مصادیــق آن را، آلودگی 
هــوا دانســت و یادآور شــد: رشــدی کــه تقاضــای جهانــی گاز دارد، چند برابر 
تقاضــای نفــت در ســال های آینــده اســت و پیش بینــی همــه مؤسســه های 
بــزرگ و معتبــر بین المللــی بــرای چنــد ســال آینــده نشــان می دهــد نقــش 
ــه  ــن آنک ــام و صــادرات آن اســت، ضم ــت خ ــر از نف ــب مهم ت گاز به مرات
ایــن ذخایــر، ذخایــر بین نســلی اســت و فقــط متعلــق بــه نســل مــا نیســت.

محمدحســینی بــا بیــان اینکــه باید تــالش کنیــم تجاری ســازی گاز را 
افزایــش دهیــم، گفــت: مــا قوانیــن خوبــی در زمینــه اصالح الگــوی مصرف 
داریــم کــه براســاس آن، هم اکنــون هــر فــرد ایرانی حــدود ۶ برابــر میانگین 

مصــرف دنیــا، گاز مصــرف می کنــد.
وی مصــرف تــا ۴۰۰ مترمکعــب در مــاه در فصــل زمســتان را مصــرف 
عــادی یــک خانــوار اعــالم و تصریــح کــرد: هرچنــد ایــن مقــدار بــاز هــم 
نســبت بــه اســتاندارد دنیــا خیلــی بیشــتر اســت، امــا مــردم بایــد یــاد بگیرند 
کــه انــرژی دغدغــه آنهــا باشــد، زیــرا ایــن انــرژی می توانــد بــه اقتصــاد 

کشــور کمــک و بــا اشــتغال زایی، خلــق ثــروت کنــد.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در پایان بیان کــرد: اکنون 
5۰ درصــد مصــرف گاز را ۷5 درصــد مشــترکان و 5۰ درصــد باقــی را ۲5 
درصــد مشــترکان کــه جــزو دهک هــای پردرآمــد جامعــه هســتند، مصــرف 
ــازی  ــذاری را پیاده س ــام تعرفه گ ــاس، نظ ــن اس ــر همی ــا ب ــد و م می کنن
کردیــم، زیــرا نظــام تعرفه گــذاری در دنیــا هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه 
وظیفــه دولــت، تأمیــن یارانــه انــرژی بــرای مشــترکان بــا مصــرف عــادی 
اســت، امــا بــرای پرمصرف هــا ایــن اجبــار وجــود نــدارد، زیــرا آنهــا یارانه ای 
را کــه می توانــد بــه همــه مــردم تعلــق گیــرد و در نظــام اقتصــادی بیایــد 
ــوزانند  ــا می س ــد ی ــود، دور می ریزن ــره ش ــده ذخی ــل های آین ــرای نس و ب

ــه هــوا می فرســتند. و ب
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه خبر داد؛
اعالم نتیجه ثبت نام متقاضیان نهضت ملی 

مسکن در دی ماه 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون 
از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام  بیش 

کرده اند، گفت: نتایج پاالیش متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن دی ماه اعالم می شود.

راه  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
و شهرسازی، »محمود محمودزاده« از اعالم 
نتایج پاالیش های ثبت نام طرح در دی ماه خبر 
داد و افزود: تا امروز بیش از یک میلیون و ۹۰۰ 
خانوار در این طرح ثبت نام کردند که در این 
مرحله در حال پاالیش اطالعات آنان هستیم.

تا  کرد  خواهیم  تالش  بیان داشت:  وی 
متقاضیان  به  پاالیش  نتایج  آینده  ماه  اوایل 
بعدی  مراحل  تا  شود  اعالم  شرایط  واجد 

ثبت نام را طی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، 
گفت: از آنجایی که این واحدها توسط بخش خصوصی احداث می شود و دولت 
تسهیالت  منابع ساخت که شامل  و  متقاضیان  آورده  نیست، چنان چه  سازنده 
بانکی و آورده متقاضی است در موعد مقرر واریز شود به طور حتم این پروژه ها 

می تواند در زمان کوتاه تری تحویل بشود.
تحویل  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیش بینی  تصریح کرد:  محمودزاده 

واحدها حداقل یک سال و نیم تا ۲ سال است.
وی با بیان اینکه از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن 
در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ 
استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان آذرماه امکان ثبت نام وجود دارد.

پایان آبان ماه امسال ۱۶5 هزار واحد نهضت ملی با آماده سازی زمین ساخت، 
آماده کلنگ زنی شد که وعده افزایش این رقم به صورت هفتگی با آماده شدن 

طرح های ساخت و تامین زمین های جدید داده شد.
اکنون ۲۰۷ هزار واحد آماده آغاز عملیات 
اجرایی است و در مجموع بیش از ۷5۰ هزار 
واحد که بخشی به مشارکت بنیاد مسکن مربوط 
می شود در مراحل مختلف ساخت یا آماده شروع 
تا  برای ساخت واحدها  تهران  پروژه است.در 
به خودمالکان  تسهیالت  تومان  میلیون   ۴5۰
پرداخت می شود و این رقم در روستاها ۲5۰ 

میلیون تومان است.
در  مسکن  ساخت  تسهیالت  کارمزد 
پنج  کوچک  شهری  و  روستایی  واحدهای 

درصد است.
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مدیر عامل شرکت گاز 
دوره  گفت:  بوشهر  استان 
پنجم آموزش های تخصصی 
اطالعات مکانی شرکت  سامانه جامع 
بوشهر  ستان  ا در  یران  ا ز  گا ملی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
این  عامل  بوشهر،مدیر  استان  گاز  
به  آموزشی  دوره  این  گفت:  شرکت 
اطالعات  فناوری  مدیریت  پیشنهاد  
با  ایران  گاز  ملی  ارتباطات شرکت  و 
سامانه  تخصصی  آموزش  ارائه  هدف 
رایانه  صفا  شرکت  همکاری  با   GIS
بوشهر  استان  گاز  شرکت  میزبانی  و 

برگزار شد.
نشست  ین  ا  : د و فز ا نی  حما ر
آموزشی  از  تاریخ هفتم آذرماه به مدت 
چهار روز برگزار شد و شامل آشنایی با 
سامانه و آموزشهای تخصصی در این 
کارگاه  برگزاری  با  البته  و  بود   زمینه 

مکانی  اطالعات  تبدیل   ، عملیاتی 
نیز  نشست  این  در  حاضر  استانهای 

مورد بررسی قرارگرفت.
ینکه  ا به   توجه  با  گفت:  وی 
سامانه که از نیازهای مبرم شرکتهای 
رفع  با  گردید  مقرر  است  استانی  گاز 

پنج  در   ، موجود  اصالحات  و  نواقص 
استان فراخوان شده عملیاتی شود. 

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  بوشهر 
این شرکت  GIS در  اینکه داده های 
انجام شده است ، سامانه مذکور در این 

شرکت مورد بهره برداری قرار گیرد.
رحمانی در پایان افزود:در راستای 
کیفی سازی خدمات و تکریم ذینفعان  
،شرکت گاز استان بوشهر با استفاده از 
تکنولوژی های به روز اقدامات موثری 

را انجام داده است.

دوره پنجم آموزش های تخصصی سامانه جامع اطالعات مکانی شرکت 
ملی گاز ایران در استان بوشهر برگزار شد

حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران در مرکز 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد(

قالب سامانه  در  و دولت  الکترونیکی مردم  ارتباط  تداوم  راستای  در 
سامد، مهندس عباس جوهری، معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران 
روز دوشنبه مورخ ۱5/۰۹/۱۴۰۰ ساعت ۹ الی ۱۱ صبح مهمان این هفته 
سامانه سامد بوده و پاسخگوی سواالت و درخواست های شهروندان گرامی 

خواهد بود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، مهندس عباس جوهری، معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران 

دوشنبه هفته جاری در سامانه سامد حضور خواهد یافت.
 تمامی همشهریان شریف شهرقدس می توانند در مورخ ۱5/۰۹/۱۴۰۰ 
ساعت ۹ الی ۱۱ صبح با شماره تلفن ۱۱۱ تماس حاصل نموده و درخواست 
سیاسی  معاون  با  مستقیما  را  خود  گزارش  یا  و  انتقاد  پیشنهاد،  شکایت، 

اجتماعی استانداری تهران مطرح نمایند.

در قالب طرح جامع ساماندهی معابر شهرقدس اجرایی شد:
عملیات روکش آسفالت بخشی از بلوار زیتون

روکش  و  زیرسازی  عملیات  معابر،  ساماندهی  جامع  طرح  تداوم  در 
آسفالت بخشی از بلوار زیتون توسط دفتر فنی شهرداری قدس اجرایی شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، طرح ساماندهی معابر از جمله طرح های جهادی شهرداری قدس است 
که در معابر اصلی و فرعی با اولویت معابری که فعالیت ادارات خدمات رسان 

در آن به پایان رسیده است، اجرایی می شود.
در همین راستا، عملیات روکش آسفالت بخشی از بلوار زیتون که به 
دلیل حفاری و امور دیگر دارای روکش آسفالت مطلوبی نبود، در راستای 
سهولت در تردد شهروندان و وسایل نقلیه توسط دفتر فنی شهرداری قدس 

اجرایی شده است.

موزه آب در قزوین راه اندازی می شود
منظور  به  گفت:  قزوین  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان  در  آب  موزه  استان  آبی  ارزشمند  های  گنجینه  با  مردم  آشنایی 

قزوین راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان قزوین، مهندس 
با  قزوین  استان  اظهارداشت:  باره  این  در  این شرکت  مدیرعامل  ملکی 
قنات،  جمله  از  آبی  منابع  زمینه  در  ارزشمند  و  غنی  ای  گذشته  داشتن 
تاریخی،  انبارهای  آب  آب،  توزیع  و  تقسیم  طومارهای  آبی،  های  سازه 
توانیم  برخوردار است که می  از یک ظرفیت و پشتوانه غنی  آبی  اسناد 
استفاده گردشگران و محققان  برای  و  را گردآوری کرده  داشته ها  این 

در معرض دید قرار دهیم.
اگر  و  آبی یک گنجینه است  منابع  از نظر  اضافه کرد: قزوین  وی 
بتوانیم اسناد آب منطقه ای با ۶۰ سال سابقه را جمع آوری کنیم و در 
اختیار کارشناسان، محققان و دانشجویان قرار دهیم بدون تردید با استقبال 

جمعی روبرو خواهد شد.
با  استان  آب  گنجینه  اندازی  راه  برای  یادآورشد:  ملکی  مهندس 
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان جلساتی برگزار شده 
که هرچند  پیشنهاد شد  انبار سردار«  آب   « ابتدا  مکان  انتخاب  برای  و 
با رویکردی  اما  بود  تاریخی و سنخیت بسیار مناسب  از نظر  این مکان 
که داریم و حجم اشیا و ماکت هایی که در مقدمات کار به عنوان طرح 
اولیه در نظر داریم این مکان بسیار محدود بود و نمی توانست خواسته 

های ما را تامین کند.
این  در  کرد:  بیان  قزوین  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
راستا با شهردار سابق قزوین مذاکراتی شد تا در بوستان ملی باراجین که 

قابلیت جذب گردشگر هم دارد این موزه راه اندازی شود.
موافقت  درخواست  این  با  خوشبختانه  کرد:  اضافه  ملکی  مهندس 
شده و شهردار جدید نیز با آن هماهنگ است و ما از طریق گنجینه ملی 
آب پیگیر هستیم تا بتوانیم اعتبارات مناسبی را از تهران و قزوین برای 

این اجرای کار تامین کنیم.
وی در خصوص ویژگی های موزه آب گفت: استفاده از ماکت سازه 
تقسیم  نحوه  آب، شبیه سازی  اندازه گیری  ابزارهای  قنوات،  آبی،  های 
آب در گذشته و امروز، عکس و ماکت هایی از پروژه های آبی اجرا شده 
بندهای  و  انبارها  قنات و چاه، ماکت آب  ابزار حفر  و در دست ساخت، 
از  آبی  فعالیتهای  با  مرتبط  مدارک  و  اسناد  کشاورزی،  ادوات  انحرافی، 

بخش های مختلف این موزه ارزشمند آبی خواهد بود.
تالش  در  آب  موزه  اندازی  راه  با  ما  اظهارداشت:  ملکی  مهندس 
تاریخچه  با  بتوانند ضمن آشنایی مردم و  تا مردم و کارشناسان  هستیم 
آبی استان از مشاهدات و آموخته های خود در فعالیت های تحقیقی نیز 

بهره الزم را ببرند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین با اشاره به آثار تاریخی 
در حوزه منابع آبی استان بیان کرد: استان قزوین در گذشته حدود ۸۰۰ 
رشته قنات داشته که در حال حاضر این تعداد به دلیل خشکسالی به  ۲۰۰ 

رشته قنات کاهش یافته و بقیه از چرخه خارج شده است.
استان  کرد:  بیان  قزوین  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  قنات داشته که در حال حاضر  قزوین در گذشته حدود ۸۰۰ رشته 
از  بقیه  و  یافته  کاهش  قنات  رشته   ۲۰۰ به   خشکسالی  دلیل  به  تعداد 

چرخه خارج شده است.
وی در خصوص احیاء برخی قنوات در استان گفت: در داخل دشت 
قزوین به نظر می رسد قناتی با قابلیت احیاء مجدد نداشته باشیم اما در 
دامنه ها و ارتفاعات امکان احیای قنوات وجود دارد چون آنها به منابع 
فصل  در  و  است  بارشه  با  رابطه  در  حیاتشان  و  ندارد  ارتباط  زیرزمینی 

بارندگی پرآب و در خشکسالی، کم آب و یا بی آب می شوند.
مهندس ملکی در پایان اظهار امیدواری کرد با راه اندازی موزه آب 
استان  در  ایجاد یک ظرفیت گردشگری جذاب  قزوین ضمن  استان  در 
بستر آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، محققان، کارشناسان، گردشگران 
آبی  ارزشمند  تاریخی و  با گنجینه های  داخلی و خارجی و عموم مردم 

استان و کشور مهیا شود.

آموزش  شیمیایی،  رخدادهای  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
زلزله و اطفاء حریق در شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از برگزاری کارگاه 
آموزشی رخدادهای شیمیایی، آموزش زلزله و اطفاء حریق به مدت سه روز 

در آزمایشگاه مرکزی این شرکت خبر داد.
با  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مقام  قائم  کیا  افضلی  ساسان   
آموزش  کارگاه  افزود:  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  اهمیت  به  اشاره 
دفتر  هماهنگی  با  حریق  اطفاء  و  زلزله  آموزش  شیمیایی،  رخدادهای 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل ،HSE و با همکاری مجتمع آموزشی 
غرب  در تاریخ ۶،۴ و ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ با هدف ارتقاء سطح آگاهی و 
آمادگی پرسنل در مواجه با بحران و افزایش سطح ایمنی و سالمت کار 
مرکزی  آزمایشگاه  و  اجتماعات  سالن  در  ها،  فعالیت  اجرای  هنگام  در 

برگزار گردید. شرکت 
افضلی کیا به اهداف برگزاری این کارگاه ها اشاره نمود و تصریح کرد: 
هدف از برگزاری این کارگاه های تئوری و عملی، شناسایی راهکارهای 
مقابله با مخاطرات ناشی از زلزله برای واحد آزمایشگاه، نقشه مهاربندی غیر 
سازه ای در کاهش مخاطرات زلزله، شناسایی عالئم و هشدارهای ایمنی 
مواد شیمیایی، راه های کاهش مخاطرات مواد شیمیایی و نحوه نگهداری 

آن ها و علل بروز آتش سوزی و راه های اطفاء حریق است.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در پایان برگزاری 
دوره های مذکور را در چهار چوب اصل پیشگیری و مقابله با بحران عنوان 
کرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه نیروهای انسانی مهمترین منبع 
هر سازمان هستند باید به آموزش و افزایش دانش و توانمندسازی آنها برای 
اداره امور  سازمان و مواجه با مخاطرات احتمالی توجه کافی و الزم مبذول 
شود و قطعا این مهم از طریق برگزاری دوره های آموزشی به عنوان یکی 

از ابزارهای مفید ارتقاء کیفی کارکنان قابل تحقق می باشد.

صرفه  جویی در هزینه ها در مخابرات کاشان
با همت و خالقیت کارکنان مخابرات کاشان، با آزاد سازی تحهیزات و 
نصب و بهره برداری از آنان در مراکز دیگر عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها 

در روند توسعه شبکه نیز تسریع شد.
راستای  و در  برای کاهش هزینه ها  این مدیریت  اقدامات  ادامه  در   
استفاده بهینه از منابع موجود و نیز برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های 
در دست اجرا بالغ بر ۴۱۶۰ پورت تجهیزات اکسس از نوع فایبر هوم در 

مرکز تلفن شهید قندی آزاد سازی شده است.
مطابق اعالم معاونت شبکه در این آزادسازی در مجموع ۹ میلیارد و 

۷5۰ میلیون ریال صرفه جویی در هزینه ها را در پی داشته است.
قابل ذکر است تجهیزات آزاد شده در یک دستگاه ONU در مرکز 
تلفن کم ظرفیت شهر جوشقان قالی و نیز دو دستگاه در محدوده مرکز تلفن 

امیرکبیر کاشان نصب و مورد بهره برداری قرار گرف

مدیر شرکت خدمات حمایتی ایالم:
 کود شیمیایی به کشاورزان فقط با حواله الکترونیکی عرضه 

می شود
کود  از عرضه  ایالم  کشاورزی  حمایتی  ایالم_مدیر شرکت خدمات 

شیمیایی به کشاورزان استان با حواله الکترونیکی خبر داد.
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  نگاران  خبر  جمع  در   جمالی  آیت 
استان  در  انبار های کود های شیمیایی  لحاظ موجودی  از  هیچ کمبودی 
اختیار  در  کشاورزان  نیاز  تأمین  برای  شده  تعیین  سهم  و  ندارد  وجود 

آنان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه کود شیمیایی فقط با حواله الکترونیکی عرضه می شود، 
افزود: در این راستا و بر اساس نیاز کشاورزان هر شهرستان حواله صادر، به 

پیمانکار حمل ابالغ سپس بین کارگزان توزیع خواهد شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم گفت: از ابتدای سالجاری 
تاکنون ۳۰ هزار و 55۸ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان سطح استان 

توزیع شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین کود توزیع شده مربوط به اوره با ۲۸ هزار و 
۳۲۸ تن می باشد، ادامه داد: در کشت محصوالتی چون ذرت، توت فرنگی 
و سایر گیاهانی که به نیتروژن باالیی نیاز دارند، کود اوره قادر است مقادیر 

باالیی از نیتروژن را فوراً در اختیار گیاه بگذارد.
جمالی خاطرنشان کرد: همچنین بیشترین کود توزیع شده به میزان 
۱5 هزار و ۶۱۸ تن و نیم بین کشاورزان دهلران و کمترین نیز ۲۰۱ تن 

ونیم مربوط به کشاورزان بدره است.
به گفته ی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم، در حال حاضر 
5۳ کارگزار در سطح استان وظیفه توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان را 

بر عهده دارند.

اعطای تسهیالت جهش تولید مسکن به خودمالکین اراضی 
در استان بوشهر

سرپرست معاونت باز آفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی استان بوشهرگفت: افرادی که در محدوده بافت فرسوده 
شهرها ملک یا زمین دارند و سایر افرادی که در سایر نقاط شهرها 
از خود شان زمین ملکی دارند نیز می توانند با استفاده از تسهیالیت 
بسیار خوب و کم بهره و باز پرداخت دراز مدت این طرح برای ساخت 

مسکن استفاده کنند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
بوشهر، سید علی حسینی در نشست شورای تامین مسکن شهرستان 
دشتی افزود:طرح جهش تولید مسکن یکی از مهمترین برنامه های 
دولت مردمی آیت اهلل رئیسی برای تامین مسکن اقشار مختلف مردم 

به ویژه اقشار کم درآمد و فاقد مسکن درکشور است.
وی افزود: بر اساس این طرح در طی  چهار ساله آینده بیش از 

5۰ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر احداث می شود .
وی بیان کرد: ۴۰ هزار واحد این مسکن ها در سطح شهرها و 
۱۰ هزار واحد نیز در سطح روستاهای استان بوشهر ساخته خواهد شد.

حسینی یادآورشد: بر اساس سهمیه استان بوشهر ساالنه  ۱۳ 
هزار  واحد مسکونی در استان بوشهر ساخته می شود   و تاکنون ۱۶ 
هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن دراین استان ثبت نام کرده اند.
و  راه  اداره کل  و مسکن  بازآفرینی شهری  معاونت  سرپرست 
شهرسازی استان بوشهر گفت:  بر اساس این طرح افرادی که  در 
محدوده بافت فرسوده شهرها ملک یا زمین دارند و سایر  افرادی که 
در سایر نقاط شهرها  از خود شان زمین ملکی دارند نیز می توانند با 
استفاده از تسهیالیت بسیار خوب و کم بهره و باز پرداخت دراز مدت 

این طرح برای ساخت مسکن استفاده کنند.
درشهر  نفر   ۴۶۸ و  یکهزار  تاکنون  گفت:  نیز  دشتی  فرماندار 
برای  کاکی  بخش  در  نفر  و ۲۴۸  دشتی  مرکز شهرستان  خورموج 

ساخت مسکن در قالب این طرح ثبت نام کرده اند.
به  موظف  شهرستان  مسووالن  همه  افزود:  نادری  عبداهلل   
همکاری و همراهی با مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد 
مسکن برای اجرای طرح جهت تولید مسکن دراین شهرستان هستند.
وی تاکید کرد: شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه تامین زمین 
و تسهیل در صدور پروانه ساخت باید با مجریان طرح  جهت تولید 

مسکن مشارکت داشته باشند.
نادری افزود: تاکنون بیش از ۶۰ درصد واحدهای مسکونی در 

سطح روستاهای این شهرستان مقاوم سازی شده است.
برای   سازی  مقاوم  تسهیالت  نیز  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 
ساخت ۳۶5 واحدهای مسکونی در روستاهای دشتی آماده پرداخت 
است و مردم تا پایان سالجاری فرصت دارند  از این تسهیالت بهره 

مند شوند.

معاون شهردار سمنان :
فرهنگ اقامه نماز اول وقت در شهرداری تقویت شود 

معاون شهردار سمنان بر ضرورت تقویت  فرهنگ اقامه نماز اول وقت 
در شهرداری تاکید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،قاسم 
ملکدار،معاون توسعه مدیریت و منابع شهردای سمنان در نشست هم اندیشی 
از  ائمه جماعات شهرداری سمنان ضمن تشکر  اقامه نماز و  با دبیر ستاد 
فعالیت های ائمه جماعات در سازمان ها و ستاد مرکزی شهرداری و ستاد 
اقامه نماز ، اظهار داشت : خواندن نماز اول وقت نشانه اهمیت به نماز بوده 

و خیر و برکتی وصف ناپذیر در آن می باشد. 
ملکدار ادامه داد : باید تالش شود از برگزاری جلسات اداری در ساعتی 
با اذان ظهر و عصر مقارن است جلوگیری شود و به همکاران ابالغ  که 
شود که در هنگام پخش اذان ضمن تعطیلی  کارهای اداری، در نماز اول 

وقت حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ شیوه ها و سیاست ها در راستای بهبود روش 
ها ،  اظهار داشت:  باید  اعتماد سازی را افزایش داده که این موضوع نیز 
با بهبود روش ها امکان پذیر است . باید با فعالیت های فرهنگی در حوزه 

آسیب های اجتماعی نیز راهکارهایی اتخاذ کنیم. 
در  نماز  اقامه  ستاد  فعالیتهای  به  یزدانیان  مهدی  نشست  این  در 
 ۱۰ از  بیش  اخیر  یکسال  مدت  در  گفت  و  کرد  اشاره  اخیر  سال  یک 
بیش  مجموع  در  که  شد   برگزار  مختلف  موضوعات  با  مسابقه  عنوان 
مسابقات شرکت  این  در  آنان  فرزندان  و  کارکنان  از  اعم  نفر   ۷5۰ از 
لوح  با  همراه  جوایزی  نیز  برندگان  از  نفر   ۸5 از  بیش  به  و  نمودند 

است. اهدا شده  تقدیر 
پایان نیز ائمه جماعات سازمانها و مناطق  شهرداری سمنان ، گزارش 

مبسوطی از وضعیت نمازخانه ها و ادای فریضه نماز ارائه کردند .

ایالم_  آذر یعقوبیان : مدیرعامل 
ایالم  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
آب  منابع  بردارن  بهره  تمامی  گفت: 
کنتور حجمی  به نصب  ملزم  ایالم  در 

هوشمند هستند.
علی پوراحمد در جمع  خبر نگاران 
توزیع  قانون  مطابق  داشت:  اظهار 
عالی  شورای  مصوبات  و  آب  عادالنه 
بخشی  تعادل  و  احیا  مفاد طرح  و  آب 
سقف  اندازه  به  صرفا  مشترکین  کلیه 
برداری  بهره  پروانه  در  که  تخصیصی 
آنها ذکر شده مجاز به استفاده از منابع 
راستا  این  در  افزود:  باشد.وی  می  آب 
ضروریست منصوبات و تجهیزات چاهها 
و موتورتلمبه ها متناسب با میزان آب 
تخصیص داده شده انتخاب و به کنتور 

حجمی هوشمند مجهز شوند.
ایالم  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
بودجه  قانون  در  گذار  قانون  گفت: 

سال جاری و سنوات گذشته همه بهره 
کشاورزان  منجمله  آب  منابع  برداران 
محترم را ملزم و مکلف به نصب کنتور 

حجمی هوشمند کرده است.
اساس  بر  داد:  ادامه  پوراحمد 
استان  سطح  در  مهم  این  ابالغیه، 

ملزم  برداران  بهره  و همه ی  پیگیری 
به رعایت این قانون هستند.

بهره  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
بخصوص  آب  منابع  از  که  بردارانی 
منابع استراتژیک زیرزمینی استفاده می 
کنند مکلف به اجرای سیستم های نوین 

آبیاری هستند.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم با 
نوین  های  سیستم  اجرای  اینکه  بیان 
آب  مصرف  کاهش  به  منجر  آبیاری 
می شود، تصریح کرد: نباید تصور شود 
این کاهش مصرف می تواند منجر به 
افزایش سطح شود. در بعضی مواقع که 
منابع  یعنی  است  منفی  آبخوان  بیالن 
آب  حجم  ندارد  همخوانی  مصارف  با 
یابد  می  کاهش  نسبت  به  تخصیصی 
و  اصالح  برداری  بهره  های  پروانه  و 

تعدیل می شوند.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  پوراحمد 
کاهش بی سابقه بارش ها در دوسال 
اخیر و تاثیر بر روی منابع آب سطحی 
و زیرزمینی ، صرفه جویی در همه ابعاد 
بایست  می  مصرف  الگوی  رعایت  و 
بیش از پیش مورد مداقه بهره برداران 

قرار گیرد.

بهره بردارن منابع آب در ایالم ملزم به نصب کنتور حجمی هوشمند هستند

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
توجه  با  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی 
صنعتی  نواحی  و  شهرکها  اشباع  به 
شهرستان گرمی، ایجاد شهرک صنعتی 
جدید در این شهرستان ضروری است 
که به دنبال مکان یابی و تمک زمین 

مورد نظر هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
محمد اهلی در حاشه بازدید از شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  گرمی  صنعتی 
و  شهرک   ۳ حاضر  حال  در  گفت: 
گرمی  شهرستان  در  صنعتی  ناحیه 
وجود دارد که در دو شهرک گرمی و 
ناحیه شکرآب، زمین قابل واگذاری به 
است  رسیده  پایان  به  گذاران  سرمایه 
موران،  اهالی  مخالفت  به  توجه  با  و 
امکان آماده سازی زیرساختها در ناحیه 
صنعتی این بخش از شهرستان امکان 

پذیر نمی باشد.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
در  اردبیل تصریح کرد:  استان  صنعتی 

گذاران  سرمایه  حضور  اخیر،  سالیان 
در شهرک های صنعتی استان از رشد 
فزاینده ای برخوردار بوده است به نحوی 
گرمی  شهرستان  در  موضوع  این  که 

کاماًل مشهود است.
علل  از  یکی  داد:  ادامه  اهلی 
شهرکهای  از  گذاران  سرمایه  استقبال 
صنعتی، ایجاد زیرساختها و ارائه مشوق 
سبب  که  بوده  گذارای  سرمایه  های 
واگذاری چند برابری زمین در این چند 

سال اخیر شده است.
وی نمونه بارز آن را حضور چندین 
این  در  شیرآالت  تولید  معروف  برند 
شهرستان برشمرد و افزود:  با فعالیت 
این طرح ها، این شهرستان به عنوان 
قطب تولید شیرآالت ساختمانی کشور 

تبدیل شده است.
به  زمین  واگذاری  افزود:  وی 
زمین  تملک  مستلزم  گذاران  سرمایه 
است  صنعتی  شهرکهای  در  نیاز  مورد 

که این امر ضرورت توجه هرچه بیشتر 
به توسعه شهرک های صنعتی جدید را 

چند برابر می کند.
هاي  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
از دیگر شهرک  اردبیل  استان  صنعتي 
های موجود در این شهرستان را شهرک 
غیردولتی شیرآالت قهرمان برشمرد و 
افزود: این شهرک صنعتی نیز با مساحت 
۲۹ هکتار یکی از قطب های موفق تولید 

شیرآالت کشور است.
شایان ذکر است در دو شهرک و 
ناحیه صنعتی گرمی و شکرآب با مجموع 
مساحت ۴۲ هکتار، تعداد ۴۲ قرارداد با 
سرمایه گذاران منعقد شده است که از 
اشتغال  با  تولیدی  واحد   ۲۰ بین  این 
زایی ۳5۰ نفر موفق به اخذ پروانه بهره 
برداری شده اند و مابقی قراردادها نیز 
در حال ساخت و ساز واحدهای تولیدی 

خود هستند.
با  موران  صنعتی  ناحیه  همچنین 
مساحت ۳۲ هکتار در نقطه صفر مرزی 

این شهرستان قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

شهرک صنعتی جدید در شهرستان گرمی مکان یابی و  ایجاد می شود 

در مراسمی با حضور معاون وزیر 
نیرو، رئیس سازمان بسیج سازندگی و 
الزمان  صاحب  سپاه  فرماندهان  دیگر 
رئیس  استاندار،  سازندگی،  بسیج  و 
برخوردار  کم  مناطق  و  آب  کمیسیون 
شورای اسالمی شهراصفهان و مدیران 
و  استان  برق  توزیع  های  شرکت 
در  پروژه   55۸ اصفهان،  شهرستان 
تجدیدپذیر،  های  انرژی  توسعه  زمینه 
شامل ۴۰۰نیروگاه خورشیدی، ۳۹طرح 
محرومیت  رفع  ۱۱۹پروژه  و  اشتغالزا 

افتتاح شد.
کمانی،  محمود  مراسم،  این  در 
معاون وزیرنیرو و مدیرعامل ساتبا با 
ابراز قدردانی از تالش بسیج و سپاه 
توزیع  های  شرکت  الزمان،  صاحب 
مسئوالن  و  اصفهان  و  استان  برق 

نرژی  ا ظرفیت  عامل،  های  بانک 
حدود  را  درکشور  تجدیدپذیر  های 
گفت:  و  کرد  اعالم  مگاوات   ۹5۰
لید  تو ۱درصد  فقط  ما  ر  کشو ر  د
۳۰درصد  با  مقایسه  در  که  شود  می 
در  ۷۰درصد  تا  ۶۰ و  جهانی  نسبت 
و  پایین  بسیار  پیشرفته،  کشورهای 

داریم. زیادی  فاصله 
معاون وزیرنیرو با اشاره به حدود 
نیروگاهی  تولید  ظرفیت  ۷۲مگاوات، 
استان  در  ۱5مگاوات  ظرفیت  کشور، 
و  کرد  ارزیابی  مطلوب  را  اصفهان 
زمینه  دراین  اصفهان  استان  افزود: 
پیشرو بوده و شرایط استان نیز مستعد 
احداث نیروگاه های خورشیدی است. 
انرژی های  وی در بیان اهمیت 
توضیح  کالن  اقتصاد  در  تجدیدپذیر 

داد: هرکیلووات برق خورشیدی درسال، 
که  کند  می  تولید  برق  ۸۰۰کیلووات 
گاز  مترمکعب  ۲۳میلیون  درمصرف 
جویی  صرفه  دالر،  ۴میلیون  باهزینه 
می شود و عالوه بر صرفه جویی هزینه 
ها، ایجاد اشتغال، انرژی پاک و کاهش 
آالینده ها، مهمترین اثر تولید پنل در 
بخش خانگی است که می تواند ایجاد 

درآمد نماید.
وزارت  اظهارکرد:  محمود کمانی 
با  ۱۰هزارمگاوات  تولید  برای  نیرو، 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر که 
درحال  است،  فعلی  ظرفیت  ۱۰برابر 
سازندگی  بسیج  با  تفاهمنامه  تدوین 
است تا با کمک بسیج، این اقدام برای 
استان های مستعد انجام گیرد. وی با 
ابراز قدردانی از تالش بسیج و شرکت 

شهرستان،  و  استان  برق  توزیع  های 
ابراز امیدواری کرد که استان اصفهان 
در برنامه های آتی وزارت نیرو همواره 

پیشرو باشد.
55۸پروژه  که  مراسم  این  در 
در  گردید،  افتتاح  »یازهرا«  رمز  با 
شهرستان های آران و بیدگل با حضور 
معاون برق شهرستان و دیگر مقامات 
 ۶۰ ویدئوکنفرانس،  بصورت  محلی 
شد.   افتتاح  5کیلووات  خورشیدی  پنل 
به  ای  پروژه  مبارکه،  شهرستان  در 
وسعت ۳۶۱مترمربع با اعتباری بالغ بر 
باغملک  در  و5۰۰میلیون  میلیارد  یک 
خمینی  در  و  رسید  برداری  بهره  به 
شهر نیز ۲۰۰واحد نیروگاهی به همت 
بسیج سازندگی با پرداخت یک میلیارد 
تسهیالت قرض الحسنه افتتاح گردید.

معاون وزیر نیرو در اصفهان:

استان اصفهان، پیشرو در احداث نیروگاه خورشیدی

علیرضا حمیدی، رئیس کمیسیون 
شهر  اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه 
قدس گفت: توجه به شفافیت های مالی 
جزو اولویت های شورای دوره ششم است 
و سعی ما در پارلمان شهری این است که 
به دور از شعارزدگی در راستای تحقق این 

مهم تالش کنیم.
امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرداری  و  اسالمی  شورای  بین الملل 
قدس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهرقدس اظهار داشت: 
با توجه به اینکه شهرداری با زندگی روزمره 
تمامی مردم ارتباط مستقیمی دارد، بنابراین 
شهروندان با این مجموعه احساس قرابت 
بیشتری کرده و عملکرد شهرداری مورد 
ارزیابی دقیق افکار عمومی قرار می گیرد.

اصلی ترین  افزود:  علیرضا حمیدی 
محور هر مجموعه یا سازمانی منابع مالی 
در  و شفاف سازی  است  آن  اقتصادی  و 
خصوص صورت های مالی آن موجب افزایش 

رضایتمندی شهروندان می شود. جمعیت بالغ 
بر ۴۰۰ هزار نفری شهرقدس برنامه ریزی و 
اولویت بندی برای منابع مالی و بودجه موجود 
را بیش از پیش حائز اهمیت ساخته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهر قدس تصریح کرد: توجه به 
شفافیت های مالی جزو اولویت های شورای 
دوره ششم است و سعی ما در پارلمان شهری 
این است که به دور از شعارزدگی در راستای 

تحقق این مهم تالش کنیم.
وی تامین منابع مالی بودجه و ناپایدار 
بودن بخشی از درآمدهای شهرداری را از 
چالش های حوزه مدیریت شهری برشمرد 
با  کشور  که  حاضر  شرایط  در  گفت:  و 
فراوانی  اقتصادی  مسائل  و  مشکالت 
روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد 
حوزه  در  هزینه ها  مدیریت  و  مقاومتی 
برای  را  مناسبی  بستر  می تواند  شهری 
مالی و کاهش هزینه های  توان  ارتقای 

شهرداری فراهم کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهرقدس:

به دور از شعارزدگی به دنبال تحقق شفافیت مالی هستیم
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

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

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

سنین 1۶ 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 چهاردهم(

درک بازارهای اوراق بهادار

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

عمومی شدن
پنج سال دیگر به جلو بروید شما سخت کار کرده اید )و خوش شانس 
بودید(، و حتی مدرک تحصیلی خود را در امور مالی به پایان رسانید. 
عالوه بر این، شرکت شما به طرز شگفت انگیزی به خوبی انجام داده 
است، با عملیات در بیش از پنج صد کالج در شمال شرقی. شما با رشد 
ترکیبی از وجوه سرمایه گذاری سرمایه و درآمد داخلی )یعنی درآمد باز 

درآمد(، رشد مالی قوی خود را ادامه دادید.
تا این مرحله، شما به عنوان یک شرکت خصوصی با مالکیت سهام 
محدود )شما و والدین شما تنها سهامداران( عمل می کنند. اما از آنجا 
که شما انتظار دارید که کسب و کار شما حتی بیشتر رشد کند و حتی 
بزرگتر شود، شما در مورد امکان فروش سهام برای عموم مردم برای 
اولین بار فکر می کنید. مزایا جذاب هستند: نه تنها شما می توانید هجوم 
عظیمی از پول نقد دریافت کنید، بلکه به دلیل آن است که از فروش 
سهام و نه از قرض گرفتن حاصل می شود، این نیز سود آزاد است و 
شما مجبور نیستید آن را بازپرداخت کنید. باز هم برخی از اشکاالت 
وجود دارد. برای یک چیز، رفتن به مردم بسیار گران است - اغلب 
بیش از ۳۰۰،۰۰۰ دالر - و وقت گیر است. دوم، از این نقطه، نتایج 
مالی شما به صورت عمومی در اختیار شما خواهد بود. در نهایت، شما 
مسئول سهامدارانی هستید که خواهان دیدن نتایج عملکرد کوتاه مدت 

هستند که باعث افزایش قیمت سهام می شوند.
پس از وزن و منفی، تصمیم گرفتید پیش بروید. اولین گام در فرآیند 
تبدیل شدن به یک شرکت تجاری که به طور عمومی مورد استفاده 
قرار می گیرد، اولین پیشنهاد عمومی )IPO( نامیده می شود و شما به 
کمک یک شرکت سرمایه گذاری بانکی - موسسه مالی )مانند گلدمن 
ساکس یا مورگان استنلی( نیاز دارید که متخصص صدور اوراق بهادار 
بانکدار سرمایه گذاری شما به شما توصیه می کند که هم اکنون زمان 
خوبی برای به دست آوردن عمومی است و بهترین قیمت را برای فروش 
سهام خود تعیین می کند. سپس، شما نیاز به تصویب کمیسیون اوراق 
بهادار و بورس )SEC(، آژانس دولتی است که بازارهای اوراق بهادار 

را تنظیم می کند.

گیرنده های کلیدی
• اگر یک کسب و کار جدید امیدوار است که بتواند کمک مالی دریافت 
کند، باید یک طرح مالی را تهیه کند - یک سند که نشان دهنده میزان 
سرمایه ای است که برای یک دوره مشخص نیاز دارد، چگونه و در کجا 
آن را دریافت می کند، و چگونه و چه زمانی آن را پرداخت می کند .

منابع متداول برای سرمایه گذاری برای کسب و کارهای جدید عبارتند 
از دارایی های شخصی، وام های خانوادگی و دوستان و وام های بانکی.
• مؤسسات مالی وام های تجاری با وام های مختلف ارائه می دهند. 
یک وام کوتاه مدت در کمتر از یک سال، یک وام کوتاه مدت در یک 

تا پنج سال و یک وام بلند مدت پس از پنج سال یا بیشتر.
• بانک ها همچنین خط اعتباری را صادر می کنند که به شرکت ها 
اجازه می دهد که تا زمانی که نیازمندی صورت می گیرد قرض بگیرند.
• معموال بانک ها به شکل وثیقه مانند شرکت یا دارایی های شخصی 
نیاز به امنیت دارند. اگر وام گیرنده نتواند وام را پس از پرداخت بدهی، 

بانک می تواند این دارایی ها را در اختیار بگیرد.
• شرکت های موجود که می خواهند به گسترش آن بپردازند، اغلب به 
دنبال سرمایه گذاری از سرمایه گذاران خصوصی هستند. فرشتگان افراد 
ثروتمند هستند که مایل به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری هستند 
که به اعتقاد آنها موفق خواهند شد. سرمایه داران ریسک پذیر، هر 
چند مایل به سرمایه گذاری پول های بزرگتر هستند، اغلب می خواهند 
سریعا از فرشتگان پول نقد بگیرند. آنها معموال در کسب و کارهای 

موجود با پتانسیل رشد قوی سرمایه گذاری می کنند.
• شرکت های موفق به دنبال سرمایه اضافی می توانند تصمیمی بگیرند 

.)IPO( که عرضه عمومی اولیه سهام را پیشنهاد کنند

تمرینات
)AACSB ۱. )تجزیه و تحلیل

مهم ترین شماره در بیشتر برنامه های مالی درآمد پیش بینی شده است. 
چرا؟ برای یک چیز، بدون تخمین واقع بینانه از درآمد شما، شما نمی 
توانید دقیقا هزینه های خود را محاسبه کنید. بگو، به عنوان مثال، شما 
فقط یک آپارتمان در هاوایی خریداری کردید، که شما قصد دارید اجاره 
به مسافران بدهید. از آنجا که شما در نیویورک برفی زندگی می کنید، 
با این حال، شما قصد دارید از ۱5 دسامبر تا ۱5 ژانویه خودتان از آن 
استفاده کنید. شما همچنین خواهر خود را که می تواند آن را برای ماه 
ژوئیه داشته باشد، وعده داده است. در حال حاضر، در هاوایی، آپارتمان 
اجاره در فصل زمستان و تابستان - ۱5 دسامبر تا ۱5 آوریل و ۱5 ژوئن 
تا ۳۱ اوت اجاره می شود. همچنین با توجه به سن و کیفیت، تعداد 
اتاق ها و محل سکونت ساحل یا دور از آن(. خبر خوب این است که 
آپارتمان دو خوابه نسبتا جدید شما در ساحل درخشان Maui است. 
خبر بد این است که هیچ کس به اندازه کافی خوش شانس نیست که 
یک آپارتمان اجاره ای را برای تمام مدت اجاره کند. چه اطالعاتی برای 

تخمین درآمد اجاره شما برای سال به شما نیاز دارد؟
)AACSB ۲. )تجزیه و تحلیل

شما در حال توسعه یک طرح مالی برای یک کسب و کار خرده فروشی 
است که می خواهید این تابستان را راه اندازی کنید. شما متوجه شدید که 
5۰۰،۰۰۰ دالر نیاز دارید، از جمله 5۰،۰۰۰ دالر برای کامیون، ۸۰،۰۰۰ 
دالر برای مبلمان و تجهیزات و ۱۰۰،۰۰۰ دالر برای موجودی. شما 
از بقیه برای پوشش هزینه های راه اندازی و عملیات در طول شش 
ماه اول عملیات استفاده می کنید. پس از در نظر گرفتن منابع احتمالی 
چگونه  دهد  نشان  که  کنید  ایجاد  جدول  یک  شما،  برای  موجودی 

5۰۰۰۰۰ دالر نیاز دارید. این باید شامل موارد زیر باشد:
• منابع همه وجوه

• ارزش دالر از طریق هر منبع به دست می آید
• بلوغ، نرخ بهره ساالنه و امنیت وام

مجموع منابع شما باید 5۰۰،۰۰۰ دالر باشد. در نهایت، یک گزارش 
مختصر برای توضیح فاکتورهایی که در نظر گرفته اید در مورد ترکیبی 

از منابع خود وارد شوید.
)AACSB( ۳. ارتباط

برای سه سال گذشته، شما یک شرکت را اداره کرده اید که به صورت 
سفارشی سفارشی تولید و فروش می کند. فروش عالی است، کارکنان 
شما سخت کار می کنند و مشتریان شما خوشحال هستند. در بسیاری 
از موارد، چیزها نمیتوانند بهتر شوند. با این حال، یک ابر خیره کننده 
در این تصویر دیگر به رنگ آبی وجود دارد: شما به طور مداوم از پول 
نقد کم است. شما اجازه رفتن به بانک را رد کرده اید، زیرا احتماال به 
احتمال زیاد رد خواهید شد و شما به اندازه کافی بزرگ نیستید که بتوانید 
عمومی شوید. شاید راه حل سرمایه گذاران خصوصی باشد. برای این 
که آیا این گزینه معقول است، تحقیق درباره مزایا و معایب دریافت پول 
از یک سرمایه دار خطرناک. یک گزارش مختصر برای توضیح اینکه 
چرا شما یا نه، تصمیم گرفتید به دنبال تامین مالی شخصی بنویسید.

1٣.5 درک بازارهای اوراق بهادار

اهداف یادگیری
۱. نشان دادن چگونگی عملکرد بازار اوراق بهادار و نحوه تنظیم آن.

۲. درک نحوه اندازه گیری عملکرد بازار.
بنابراین، قبل از مدت طوالنی، شما یک شرکت تجاری معروف است. 
خوشبختانه، زیرا درجه تحصیلی شما در امور مالی با آگاهی بهتر از 
میانگین در بازارهای مالی همراه است، شما با روش هایی که سرمایه 
گذاران شرکت شما را ارزیابی می کنند آشنا هستند. سرمایه گذاران به 
کیفیت کلی شرکت نگاه می کنند و از بعضی از پرسش های اساسی 

پرسیدن می پرسند:
• چگونه مدیریت می شود؟

• آیا در صنعت در حال رشد است؟ آیا سهم بازار آن افزایش یا کاهش 
می یابد؟

• آیا خط تولید خوب است؟ آیا با محصوالت نوآورانه عرضه می شود؟
• چگونه شرکت نسبت به رقبای خود کار می کند؟

آینده آن چیست؟ آینده صنعت آن چیست؟
را تجزیه و  سرمایه گذاران همچنین در طول زمان عملکرد شرکت 

تحلیل می کنند و سؤاالت بیشتری را مطرح می کنند:
• آیا فروش آن رشد می کند؟
آیا درآمد آن افزایش می یابد؟

• آیا قیمت سهام آن افزایش یا کاهش می یابد؟
• آیا سود هر سهم افزایش می یابد؟

از  دیگری  سؤال  و  کرد  خواهند  ارزیابی  را  شرکت  مالی  قدرت  آنها 
سواالت خاصی خواهند کرد:

• آیا می توانید صورتحساب خود را در زمان پرداخت کنید؟
• آیا بدهی بیش از حد دارد؟

• آیا مدیریت دارایی های تولیدی )مانند موجودی( کارآمد است؟
بازارهای اولیه و ثانویه و مبادالت بورس

بازارهای امنیتی به دو عمل انجام می دهند:
۱. آنها به شرکت ها کمک می کنند که سهام خود را به عموم مردم 

بفروشند.
۲. آنها محل هایی را فراهم می کنند که سرمایه گذاران می توانند در 

حال حاضر سهام خود را در معرض فروش قرار دهند.
هنگامی که شما از IPO خود گذشتید، سهام از طریق یک بازار اولیه به 
بازار عرضه شد که در دارایی های مالی جدید قرار می گرفت. همانطور 
که مشاهده کردیم، فروش توسط یک شرکت سرمایه گذاری بانکی 
انجام شد که شما را به عنوان شرکتی با سهام برای فروش با سرمایه 

گذاران مورد نظر خریداری کرد.

مبادالت سازماندهی شده
پس از گذشت زمان مشخص، سرمایه گذاران شروع به خرید و فروش 
سهام خود در بازار ثانویه کردند. درآمد حاصل از فروش در این بازار به 
سرمایه گذار می رود که سهام را به فروش می رساند نه به شرکت شما. 
شناخته شده ترین این بازارها نیویورک بورس اوراق بهادار نیویورک 
)NYSE( ۱ است، جایی که سهام بزرگترین و معتبر ترین شرکت ها 
در جهان معامله می شود. مبادالت دیگر، از جمله بورس اوراق بهادار 
مانند  در مکان هایی  واقع  ای  منطقه  مبادالت  و   )AMEX( آمریکا 
شیکاگو و بوستون، سهام کمپانی های کوچکتر را به فروش می رسانند.

OTC بازارهای
بازار بی  نباید مکان فیزیکی باشد. در  "بازار"  توجه داشته باشید که 
درنگ )اوراق بهادار(، اوراق بهادار در میان فروشندگان بیش از شبکه 
های کامپیوتری و یا تلفن، نه به طبقه تعویض سازمان یافته معامله 
 OTC می شود. اگرچه استثنائات وجود دارد، سهام هایی که در بازار
خطرناک(  اغلب  )و  کوچکتر  های  شرکت  معموال  شوند،  می  معامله 
 NASDAQ شناخته شده OTC هستند. سیستم تعلیق الکترونیکی
)انجمن ملی نمایندگی سیستم های ارزیابی اوراق بهادار( است. این 
خانه تقریبا پنج هزار شرکتی است که بسیاری از آنها شرکت های فن 
آوری هستند. بر خالف دیگر بازارهای NASDAQ ،OTC لیستی از 
شرکت های مختلف را شامل می شود از شروع به کارهای کوچک به 

غول های مانند گوگل، مایکروسافت و اینتل.

SEC :تنظیم بازار اوراق بهادار
از آنجایی که سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار اعتماد دارند، 
کنگره کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار )SEC( را در سال ۱۹۳۴ 
ایجاد کرد )SEC .)SEC مسئولیت اجرای قوانین اوراق بهادار برای 
ترویج افشای کلی عمومی، محافظت از سرمایه گذاران در مقابل سوء 
رفتار در بازارهای اوراق بهادار و حفظ یکپارچگی بازارهای اوراق بهادار 

)کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایاالت متحده، ۲۰۱۱(.
قبل از ارائه اوراق بهادار برای فروش، صادر کننده باید قصد خود را 
برای فروش با SEC ثبت کند. عالوه بر این، صادر کننده باید خریداران 
احتمالی را با یک پروانه نشان دهد - یک پیشنهاد کتبی برای فروش 
اوراق بهادار که کسب و کار و عملیات صادر کننده را توصیف می کند، 
افسران آن را فهرست می کند، اطالعات مالی را ارائه می دهد، دادرسی 
های مورد انتظار را افشا می کند، و پیشنهاد استفاده از وجوه را از حراج.
SEC همچنین قوانینی را علیه تجارت خودی - خرید و فروش غیر 
قانونی اوراق بهادار توسط افسران و مدیران شرکت و یا هرکسی که 
در استفاده از اطالعات ارزشمند در مورد شرکت قبل از آنکه عمومی 
شده است، استفاده کند. قصد این قوانین این است که مانع از استفاده 

شخصی از سرمایه گذاران دیگر شود.

اندازه گیری عملکرد بازار: شاخص های بازار
در طول روز، با تماشای هر شبکه خبری عمده و دنبال کردن گروه 
در پایین تلویزیون، می توانید ریزش بازار سهام را کنترل کنید. کانال 
های تلویزیونی و برنامه های تلویزیونی معموال شبانه روزی از بازار باز 
می شود. حتی ایستگاه های رادیویی موسیقی گرا برای هر لحظه از 
اخبار هر بار و هر زمان، از جمله بررسی سریع بازار سهام. تقریبا تمام 
پردازند که سرمایه  بازار می  یا چند شاخص  به یک  این گزارش ها 
گذاران می توانند روند قیمت سهام را دنبال کنند. بیایید نگاه دقیقتری 

به برخی از این شاخصها داشته باشیم.

داو
تا کنون شاخص بازار به طور گسترده گزارش میانگین صنعتی داو جونز 
)DJIA(، یا "داو." داو ارزش کل یک "سبد بازار" سی شرکت های 
بزرگ که مقر آن در ایاالت متحده است. آنها سی بزرگترین یا بهترین 
عملکرد شرکت ها نیست، بلکه یک گروه انتخاب شده توسط اعضای 
ارشد در روزنامه وال استریت ژورنال به نمایندگی از طیف گسترده ای 
از اقتصاد ایاالت متحده، و همچنین به عنوان یک تنوع از لوازم. سی و 
سه سهام انتخاب شده در طول زمان تغییر می کنند، اما لیست معموال 
 ،Disney ،Cola-Coca ،T & AT شامل نام های خانوادگی مانند

Electric General ،IBM و Mart-Wal می باشد.
گراف در شکل DJIA" ۱۳.۹ برای ده سال دوره منتهی به نوامبر سال 
۲۰۱۱" آهنگ داو برای دوره ده ساله به پایان رسید نوامبر ۲۰۱۱. بازار 
اندازه گیری شده توسط داو در نوسان رو به باال از سال ۲۰۰۲ نبود 
تا اینکه در اکتبر ۲۰۰۷ در اوج خود رسید آن تمام وقت باال ۱۴،۲۰۰. 
در آن زمان، آن را به سمت پایین رفت تا آن را به نقطه کم در مارس 
۲۰۰۸ از ۶5۰۰ )5۴ درصد کاهش از زمان تمام وقت خود را(. از آن 
از  تر  پایین  رد شد، که هنوز هم ۱5 درصد  تا کنون ۱۲،۰۰۰  زمان 
پیشین خود است. مسیر DOW در طی این دوره ده ساله بسیار فرار 
بوده است )با توجه به حرکت های باال و پایین در واکنش به موقعیت 
 Leasing MD( )های اقتصادی و سیاسی ناپایدار در سراسر جهان

.)۲۰۱۱ ،Corporation

شکل DJIA ۱۳.۹ برای دوره ده ساله که از نوامبر ۲۰۱۱ به پایان 
رسید

5۰۰ P & S و NASDAQ Composite

 NASDAQ Composite همچنین عالقه مند به عملکرد شاخص
است که شامل بسیاری از شرکت های فن آوری است. توجه داشته 
باشید در شکل NASDAQ" ۱۳.۱۰ برای دوره ده ساله پایان نوامبر 
۲۰۱۱" که NASDAQ در اوایل سال ۲۰۰۰ با شاخص بیش از 5۰۰۰ 
افزایش یافت، اما با توجه به اینکه سرمایه گذاران با ارزیابی چشم انداز 
بسیاری از فن آوری ها و شرکت های فن آوری شروع به نوسان کردند، 
قیمت ها به شدت کاهش یافت و NASDAQ سقوط کرد بیش از 
۸۰ درصد از ارزش آن. این در هفت سال آینده تا حدودی افزایش پیدا 
کرد و تنها زمانی که در سال ۲۰۰۸ دشوار بود، مشکالت اقتصادی به 
بار میآمد، و به ۴5 درصد کاهش یافت. یکی دیگر از اقدامات گسترده 
 )5۰۰ P & S( s’Poor & Standard سهام، شاخص کامپوزیت
است که سهام پنج صد شرکت بزرگ ایاالت متحده را فهرست می 
کند. این الگو همانند Dow و Composite NASDAQ مشابه 

بود و در سال ۲۰۰۸ ۳۷ درصد کاهش یافت.

شکل NASDAQ ۱۳.۱۰ برای دوره ده ساله که در ماه نوامبر 
۲۰۱۱ پایان یافت

هنگامی که بازار سهام از یک دوره افزایش قیمت سهام بزرگ بهره 
مند است، ما آن را یک بازار گاو می دانیم؛ هنگامی که آن را کاهش 
می دهد و یا کند، ما آن را به عنوان یک بازار خرس. سال ۲۰۰۸ قطعا 

یک بازار خرس بود.

چگونه می توان یک لیست سهام را مطالعه کرد
کسب و کارها - هر دو صاحبان و مدیران - روزانه قیمت سهام خود را 
نظارت می کنند. آنها می خواهند که ارزش سهام خود را به دالیل حرفه 
ای و شخصی افزایش دهند. برای مثال، قیمت سهام نوعی "گزارش 
کارت" در پیشرفت شرکت است و نشان دهنده موفقیت مدیران آن در 
اجرای این شرکت است. بسیاری از مدیران، ثروت شخصی زیادی دارند 

و به طور مستقیم به شرکت های مشارکتی وابسته هستند.
بدانید  خواهید  می  هستید،  گذاری  سرمایه  به  مند  عالقه  شما  اگر 
حال  در  اول  گام  کنید.  می  تفسیر  را  سهام  بازار  اطالعات  چگونه 
یادگیری نحوه خواندن لیست سهام مانند روزنامه های روزنامه در وال 
استریت ژورنال و دیگر روزنامه ها و همچنین آنالین در سایت هایی 
مانند Yahoo! مالی و CNBC۲. شکل ۱۳.۱۱ "فهرست سهام برای 
غذاهای هرشی" اطالعات مربوط به غذای هرشی را برای ۸ نوامبر 

۲۰۱۱ گزارش می دهد. 
HI WEEK-5۲ باالترین قیمت در طول سال گذشته )۸ نوامبر ۲۰۱۰ 

تا ۸ نوامبر ۲۰۱۱( ۶۰.۹۶ دالر بود.
پایین ترین قیمت طی سال گذشته ۴5.۶۷ دالر   LO  WEEK-5۲

بوده است.
SYMBOL( STOCK( این فهرست برای غذاهای Hershey است 

که نماد سهام "HSY" است.
سهام  هر سهم  برای  را  دالر   ۱.۳۸ سالیانه  سهام  سود   HSY  DIV

می پردازد.
YLD٪ سود سهام HSY هر سرمایه گذار را با بازده ۲.۴۰ درصد )یا 
سود تقسیم(، بر اساس قیمت سهام بسته شدن روز )۱.۳۸ تا $ 5۷.۳۸ 

= ۲.۴٪( فراهم می کند.
بر  تقسیم  کلی  سود   EPS  SHARE  PER  PER  EARNINGS
 ۲۰۰۸ سال  در  هرشی  برای   EPS است.  عادی  سهام  سهام  تعداد 

۲.۷۰ دالر است.
PE رابطه مالی مالیات بر درآمد )PE( مقدار سرمایه ای را که مایل 
است برای هر دالر از درآمد شرکت تعیین کند، تعیین می کند. این 
یک مقایسه نسبی برای مقایسه شرکت ها است. برای هر ۱ دالر درآمد 
HSY برای هر سهم )درآمد ساالنه شرکت تقسیم بر تعداد سهام سهام(، 

سرمایه گذاران حاضر به پرداخت ۲۱ دالر برای هر سهم هستند. بنگاه 
های با رشد باال معموال نسبت های PE باال و بالعکس دارند.

VOL )۱۰۰( یک واحد واحد معمول برای سهام تجاری ۱۰۰ عدد است 
که به تعداد زیادی می گویند. در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱، ۱۷۶۱۶ عدد 
 ۱،۷۶ HSY گردان معامله شد؛ به عبارت دیگر، حجم معامالت سهام

میلیون سهام )۱۷،۶۱۶ × ۱۰۰( معامله شد.
HSY CLOSE در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله می شود، که 
در ساعت ۹:۳۰ صبح باز می شود و در ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر بسته 
می شود. هر روز کاری در طول روز، قیمت سهام HSY نوسان می 

کند و در پایان روز، قیمت 5۷.۳۸ دالر بود.
CHG NET قیمت 5۷.۳۸ دالر به ازای معامالت نزدیک به روز قبلی 

۰.۲۰ دالر است که 5۷.5۸ دالر
دقیقا چه چیزی، آیا لیست سهام Foods Hershey به ما می گوید؟ در 
اینجا برخی از نکات برجسته: سهام برای مدت دوازده ماه گذشته ضعیف 
بوده است. قیمت آن بیش از ۲5 درصد کاهش یافته است. قیمت سهام 
پایانی 5۷.۳۸ دالر در اواسط ساالنه به میزان ۶۰.۹۶ دالر و قیمت پایین 
ساالنه ۴5.۶۷ دالر قیمت دارد. این شرکت سود سالیانه ۱.۳۸ دالر برای 
هر سهم می پردازد )که به سرمایه گذاران بازده نقدی نسبتا خوب را در 
سهام خود ۲.۴۰ درصد می دهد(. سرمایه گذاران در نرخ فعلی PE خود، 
مایل به پرداخت ۲۱ دالر برای هر ۱ دالر درآمد هرشای هر سهم هستند.

گیرنده های کلیدی
• بازارهای اوراق بهادار دارای دو وظیفه هستند:

۱. آنها به شرکت ها کمک می کنند تا سرمایه گذاری را با فروش اولیه 
سهام به عموم انجام دهند.

۲. آنها مکاني را فراهم مي کنند که سرمایه گذاران بتوانند سهامي که 
قبال صادر شده اند، تجارت کنند.

• سهام از طریق IPO به فروش می رسد از طریق یک بازار اولیه با 
کمک یک شرکت سرمایه گذاری بانکی صادر می شود.

• اوراق بهادار قبلی صادر شده در یک بازار ثانویه معامله می شود، 
جایی که درآمد حاصل از فروش به سرمایه گذاران نسبت به شرکت 

های صدور صورت می گیرد.
• معامله شناخته شده ترین بورس اوراق بهادار نیویورک، بورس اوراق 

بهادار آمریکا و NASDAQ است.
• آنها همه توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس )SEC(، یک سازمان 
دولتی است که مسئول اجرای قوانین اوراق بهادار طراحی شده برای 

محافظت از سرمایه گذاران عمومی است.
 Jones Dow روند بازار سهام با شاخص های بازار، مانند شاخص صنعتی •
 Composite Index و NASDAQ Composite شاخص ،)DJIA(

P & S( s’Poor & Standard 5۰۰( اندازه گیری می شوند.
گفته می شود که بازار بورس در بازار بورس طال است. هنگامی که 

قیمت ها کاهش می یابد، آن را اغلب به نام بازار خرس.

تمرینات
)AACSB ۱. )تجزیه و تحلیل

شاخص   ،DJIA از  عبارتند  شده  استفاده  سهام  معمول  شاخص  سه 
کامپوزیت NASDAQ و P & S 5۰۰. برای ایجاد نمودارهایی که 
.bigcharts//:http این سه شاخص را مقایسه می کنند، به سایت
 BigCharts مراجعه کنید تا به وب سایت com.marketwatch
پیوند داشته باشید و مراحل زیر را دنبال کنید. )توجه: اگر وب سایت 

BigCharts تغییر یابد این مراحل ممکن است تغییر کند.(
• حروف "DJIA" را در کادر باال تایپ کنید.

• بر روی "نمودار پیشرفته" در نوار باال کلیک کنید.
• برای قاب زمان )نوار کناری سمت چپ(، انجام موارد زیر:

• بر روی "Time" کلیک کنید و سپس "۱ دهه" را انتخاب کنید
 "Quarterly" کلیک کنید و سپس "Frequency" بر روی •

را انتخاب کنید
• برای "مقایسه"، به "فهرست" بروید و "NASDAQ" را انتخاب کنید.

• نمودار سبک:
• بر روی "قیمت / نمایش" کلیک کنید و سپس "بستن" را انتخاب کنید
 Blue" کلیک کنید و سپس "Background Chart" بر روی •

White and" را انتخاب کنید
• روی "اندازه" کلیک کنید و سپس "Medium" را انتخاب کنید

• بر روی "Chart Draw" کلیک کنید.
• نمودار را با استفاده از گزینه فرمت "Friendly Printer" چاپ کنید.
این پروسه را برای مقایسه DJIA با P & S 5۰۰ تکرار کنید. سپس، 

به سواالت زیر پاسخ دهید:
a کدام دو شاخص به دنبال الگوهای مشابه DJIA و NASDAQ یا 

DJIA و P & S هستند؟
از  یک  کدام  ها  شرکت  از  کدام  هر  چیست؟  شباهت  این  برای  ب 
شاخص ها را دنبال می کند؟ چند شرکت هر کدام را پوشش می دهند؟
ج کدامیک از شاخص ها دارای قله بزرگ بود؟ چه چیزی برای آن 

قله حساب می شود؟
د کدام شاخص را برای ردیابی حرکت بازار سهام ترجیح می دهید؟ چرا؟

)AACSB ۲. )تجزیه و تحلیل

برای ارزیابی توانایی شما برای خواندن و تفسیر این اطالعات، هر آیتم 
موجود در لیست سهام را توضیح دهید.

 Euronext  NYSE نیویورک  بهادار  اوراق  بورس  رسمی  نام   ۱
است. نام آن پس از ادغام با بورس اوراق بهادار Euronext کامال 
الکترونیکی بود. تبادل تمایل به رفتن به نام قدیمی و بسیار آشنا - بورس 

اوراق بهادار نیویورک است.
۲ یاهو! با رفتن به com.yahoo.www//:http و کلیک روی 
توانید دسترسی  Finance می  نوار سمت چپ،  »Finance« در 
//:http در زمان واقعی با رفتن به CNBC پیدا کنید. نقل قول های

com.cnbc.www و وارد کردن نام شرکت یا نماد سهام در جعبه 
در نوار باال می توانید دسترسی پیدا کنید.

ادامه دارد

از توضیحات در جدول 1٣.1 "تفسیر یک نقل قول" استفاده کنید تا جزئیات هر مورد را بررسی کنید.
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52-WEEK HI
The highest price during the past year (November 8, 2010, to November 
8, 2011) was $60.96.

52-WEEK LO The lowest price during the past year was $45.67.

STOCK 
(SYMBOL)

The listing is for Hershey Foods, whose stock symbol is “HSY.”

DIV HSY pays an annual dividend of $1.38 on each share of stock.

YLD %
HSY’s dividend provides each investor with a 2.40 percent return 
(or dividend yield), as based on the day’s closing stock price ($1.38 ÷ 
$57.38 = 2.4%).

EARNINGS PER 
SHARE

EPS is total profits divided by the number of shares of common stock 
outstanding. EPS for Hershey for 2008 is $ 2.70.

PE

The price-earnings (PE) financial ratio determines the amount that an 
investor would be willing to pay for every dollar of the company’s 
earnings. This is a relative measure for comparing companies. For every 
$1 of HSY’s earnings per share (the company’s annual income divided 
by the number of shares of stock), investors are willing to pay $21 per 
share. High-growth firms usually have higher PE ratios, and vice versa.

VOL (100)

A common unit size for trading stocks is 100 shares, called a round lot. 
On November 8, 2011, 17,616 round lots were traded; in other words, 
the volume of HSY shares traded was 1.76 million shares (17,616 × 
100).

CLOSE

HSY is traded on the New York Stock Exchange, which opens at 9:30 
a.m. and closes at 4:00 p.m. every business day. Throughout the day, 
the price of HSY stock fluctuates, and at the end of the day, it stood at 
$57.38.

NET CHG
The price of $57.38 is down by $0.20 from the previous trading day’s 
close, which was $57.58

در زیر لیست سهام برای G & P در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ است. این اطالعات روزانه در وال استریت ژورنال و دیگر روزنامه ها نمایش داده می شود. 
این نیز در دسترس آنالین در چنین وب سایت ها مانند یاهو دارایی، مالیه، سرمایه گذاری.

52 WEEK HI 52 WEEK LO STOCK (SYMBOL) DIV YLD %

67.72 57.56 Procter & Gamble PG 2.10 3.30%

PE VOL 100s CLOSE NET CHG EPS

16 74,219 64.34 0.75 $3.94
٪YLD DIV )Symbol( LO سهام )5۲ هفته هجدهم )5۲ هفته
٪۳.۳۰ ۲.۱۰ PG Gamble & Procter 5۷.5۶ ۶۷.۷۲

EPS CHG NET CLOSE ۱۰۰S VOL PE
۳.۹۴ $ ۰.۷5 ۶۴،۳۴ ۷۴،۲۱۹ ۱۶



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1899- دوشنبه 15 آذر 61400 ورزش دنیای 

پاراوزنه برداری قهرمانی جهان؛
رکوردشکنی غریب شاهی با کسب مدال طال

در ادامه رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در گرجستان در حال 
برگزاری است، علی اکبر غریب شاهی وزنه بردار دسته ۱۰۷ کیلوگرم، ضمن شکستن 

رکورد جهان به عنوان قهرمانی این رقابت ها نیز دست یافت.
در ادامه رقابتهای پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در گرجستان در حال 
برگزاری است، علی اکبر غریب شاهی در دسته ۱۰۷ کیلوگرم روز گذشته )یکشنبه 
۱۴ آذر( به مصاف حریفان خود رفت و با مهار وزنه ۲5۱ کیلوگرم، ضمن این که 

رکورد جهان را ۴ کیلوگرم ارتقاء داد به مدال طال این رقابت ها نیز دست یافت.
سامان رضی دیگر نماینده ایران در دسته ۱۰۷ کیلوگرم نیز با مهار وزنه ۲۳5  

کیلوگرم به مدال برنز رسید.
نمایندگان ایران در رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان تاکنون موفق 
به کسب دو مدال طال توسط حامد صلحی پور و سعید اسکندرزاده و دو نقره روح 

اهلل رستمی و امیر جعفری شده است.
 

درگیری خونین در مسابقات کشتی اردبیل!
با درگیری گسترده و جنجال در  اردبیل  استان  رقابت های قهرمانی کشتی 

سالن مسابقات به پایان رسید.
پس از درگیری هفته گذشته در رقابت های کشتی قهرمانی خوزستان که با 
نیز در جریان رقابت های کشتی  این بار  بود،  از داوران همراه  ضرب و شتم یکی 
قهرمانی استان اردبیل، زد و خورد میان کشتی گیران و طرفدران شان، باعث زخمی 

شدن چند نفر با چاقو و اجسام سخت شد.
عبدالرضا اقبال رییس هیات کشتی استان اردبیل، در این باره اظهار کرد: ۲ 
کشتی گیر که از مسابقات سال قبل با هم خصومت شخصی داشتند باعث و بانی 

این درگیری شدند و کار به درگیری شدید میان آن ها و طرفداران شان انجامید.
رییس هیات کشتی اردبیل درباره زخمی شدن چند نفر در جریان این درگیری 
ناحیه صورت دچار  از  اثر اصابت چاقو  بر  نفر  با سالح سرد، گفت: متاسفانه یک 
از  انتقال داده شد. فرد ضارب نیز  جراحت عمیق شد که بالفاصله به بیمارستان 
سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و پس از یک شب حضور در بازداشتگاه، 

با وثیقه سنگین تا رسیدگی قانونی آزاد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به استفاده از سالح سرد در این درگیری ها، 
چرا نسبت به تفتیش بدنی تماشاگران برای حضور در سالن مسابقات، اقدام نشده 
است، خاطرنشان کرد: بله متاسفانه این کار انجام نشد. به هر حال این حادثه تلخ برای 
ما تجربه شد تا در رویدادهای بعدی جلوی این قبیل اتفاقات را بگیریم. تفتیش بدنی 
تماشاگران پیشنهاد خوبی است و از این پس قطعا این موضوع رعایت خواهد شد.

اقبال در پایان گفت: مشکلی در برگزاری مسابقات به لحاظ فنی و داوری نبود 
اما متاسفانه این اتفاق مسابقات را تحت تاثیر قرار داد. زمانی که یکی از کشتی گیرها 
از سوی کشتی گیر دیگر و طرفدارانش در سالن تهدید می شود، این موضوع را به ما 
یا ماموران نیروی انتظامی حاضر در سالن اطالع نمی دهد تا با آن ها برخورد کنیم، 
که همین امر زمینه درگیری ها را پدید می آورد. تعداد تماشاگران حاضر در سالن 
نیز بیش از ظرفیت سالن بود بگونه ای که تعداد زیادی از تماشاگران در کنار تشک 
حضور داشتند و همین امر نیز باعث تشدید درگیری ها و هجوم طرفین درگیری به 

وسط تشک مسابقات شد.

چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان _ بحرین
لیموچی: نتایج ورزشکاران در بحرین راضی کننده بود

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز دربازی های پاراآسیایی جوانان گفت: هر 
چند سطح مسابقات بازی های پاراآسیایی جوانان نسبت به ۴ سال گذشته باال و 
نیز عملکرد موفقی در  ما  اما ورزشکاران  نیست  امکانپذیر  راحتی  به  کسب مدال 

این بازی ها داشتند.
سیما لیموچی در ارزیابی از سطح مسابقات چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی 
جوانان در رشته تنیس روی میز، گفت: در این دوره از مسابقات حضور ورزشکارانی از 
کشورهایی همچون چین، ژاپن، کره، تایلند، اندونزی و مالزی سبب شده تا مسابقات 

در سطح بسیار باال و متفاوت از دوره قبل برگزار شود.
وی گفت: اکثر ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از بازی های پاراآسیایی 
رنکینگ  دو  نفر  و  آسیا  قاره  های  بهترین  از  میز  روی  تنیس  بخش  در  جوانان 
آنها کار سختی است و کسب مدال به راحتی  از  امتیاز گرفتن  جهان هستند که 

امکانپذیر نیست.
لیموچی تصریح کرد: با وجود این که اکثر ورزشکاران ما برای نخستین بار در 
بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت کردند اما تا به امروز در بخش انفرادی با کسب 
یک مدال طال، ۳ نقره و ۲ برنز عملکرد موفقی داشتند و نتایج راضی کننده بوده است.

جوانان  پاراآسیایی  بازی های  از  دوره  این  در  امیدوارم  افزود:  پایان  در  وی 
بتوانیم به جایگاه بهتری در بخش انفرادی و تیمی تنیس روی میز نسبت به دوره 

قبل دست پیدا کنیم.

ششمی و هفتمی تیم های ملی اسکواش در آسیا!
تیم های ملی زنان و مردان ایران در رقابت های اسکواش قهرمانی آسیا در 

رده های ششم و هفتم ایستادند.
مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا از ۹ آذر به میزبانی کواالالمپور مالزی آغاز 
شد. تیم ملی زنان ایران با ترکیب سوگل ثمودی، فرشته اقتداری، غزال شرفپور و 
آیلی نیری در آخرین دیدار خود در این مسابقات مقابل تیم ملی کره شکست خورد 

و در رده ششم این مسابقات ایستاد.
تیم ملی زنان در مرحله گروهی با مالزی، هند و فلیپین همگروه بود که با 
یک برد مقابل فلیپین و ۲ باخت برابر مالزی و هند با ۳ امتیاز در رده سوم گروهش 
قرار گرفت. ایران در مرحله بعد برای تعیین جایگاه پنجم تا هشتم مقابل سریالنکا 
اما برابر کره شکست خورد و در رده ششم قرار گرفت. در این بخش  پیروز شد 

مالزی و چین اول و دوم و هند و ژاپن سوم مشترک شدند.
ثابت، سید محمد رضا ضیا  نوید ملک  با ترکیب  نیز  ایران  تیم ملی مردان 
کاشانی، علیرضا شاملی و سپهر اعتماد پور نیز در آخرین دیدار خود از این مسابقات 

برابر عراق پیروز شد و در رده هفتم قرار گرفت.
ملی پوشان مردان ایران در مرحله گروهی با مالزی، هنگ کنگ، کره، سنگاپور 
و سریالنکا هم گروه بودند. آن ها مقابل سنگاپور و سریالنکا پیروز اما برابر مالزی، 
هنگ کنگ و کره شکست خوردند و با 5 امتیاز در رده چهارم گروه خود قرار گرفتند.
تیم ایران برای تعیین جایگاه پنجم تا هشتم مقابل پاکستان شکست خورد 
و برابر عراق پیروز شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت. در این رقابت ها مالزی، هند 
اول و دوم و چین و ژاپن سوم مشترک شدند. تیم ایران در این دوره نسبت به 

قبل ۴ پله سقوط داشت. 
هدایت تیم ملی زنان برعهده فاطمه سادات حیدری و تیم ملی مردان نیز به 
عهده مجید روحانی و نوید سپری بود. بهترین مقام های اسکواش ایران در دوره 
قبلی این رقابت ها در کره جنوبی حاصل شد که تیم مردان به عنوان سوم دست 

یافت و تیم زنان در رده ششم قرارگرف

سیلی بتیس به ژاوی؛ 
بارسلونای زخم خورده در جهنم مونیخ 

در  گذشته  شنبه  روز  بارسلونا 
بازی برابر بتیس دو هدف را دنبال 
نرسید.  هیچ کدام  به  ولی  کرد  می 
بلوگرانا حاال با گام هایی لرزان باید 

راهی مونیخ شود.
به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
شنبه  روز  بارسلونا  مارکا،  از  نقل 
گذشته در نوکمپ برابر رئال بتیس 
بتواند  که  امید  این  به  گرفت  قرار 
با ژاوی را  سومین برد متوالی خود 
کسب کند. بارسا در اللیگا با هدایت 

ژاوی توانسته بود اسپانیول و ویارئال را شکست دهد ولی بتیس سد محکم تری بود.
بارسا قصد داشت با پیروزی بر بتیس هم شانس خود برای قهرمانی اللیگا 
را زنده نگاه دارد و هم اینکه در آستانه بازی فینال گونه برابر بایرن مونیخ در 
آلیانس آرنا که قرار است چهارشنبه برگزار شود، روحیه مضاعفی بگیرد ولی نه 

به اولی رسید و نه به دومی.
بارسا با یک گل شکست خورد تا ژاوی اولین باخت خود به عنوان مربی 
بارسا را تجربه کند. تیم او به خصوص در نیمه اول، نمایشی ناامید کننده داشت. 
ژاوی در نشست خبری پس از بازی تاکید داشت که هواداران باید از نمایش تیم 
در نیمه دوم احساس غرور کنند و خودش نیز افتخار می کند مربی چنین بازیکنانی 
است ولی در ادامه به نکته جالبی هم اعتراف کرد:» خوش شانسی های چند بازی 

گذشته تمام شد و باختیم. دردناک است ولی باید آن را قبول کرد.«
بارسا مشکل گلزنی دارد و این بر کسی پوشیده نیست ولی نه رونالد کومان، 
نه سرجی و نه حاال ژاوی نتوانستند بر این مشکل غلبه کنند. نمی توان نقش 
مصدومیت ها را نادیده گرفت ولی فرمول های کومان و سرجی جواب نداد و 
ژاوی نیز در سه بازی اخیر اللیگا و بازی برابر بنفیکا نشان داد که از دست او نیز 

کار زیادی برای حل این معضل ساخته نیست.
ژاوی برای بازی با بتیس به فیلیپ کوتینیو از ابتدا در خط حمله میدان داد. 
او در بازی با ویارئال گلزنی کرده بود و شانس این را پیدا کرد برابر بتیس به میدان 
برود. ستاره برزیلی در ۱۰ دقیقه اول توفانی بود ولی رفته رفته افت کرد و مثل 
تیمش سطحی متوسط از خود ارائه داد. عبده در سمت راست نیز تالش هایی داشت 
ولی به جز یکی دو دریبل موفق نتوانست کار خاصی مقابل دروازه بتیس انجام 
دهد. شرایط ممفیس دیپای نیز نگران کننده بود و او انگار در زمین حضور نداشت.
بارسا نیمه اول را بدون گل به رختکن رفت به این امید که عثمان دمبله در 
نیمه دوم بتواند چاره ساز شود. دمبله به محض ورود به زمین سه شانس خوب خلق 
کرد و چیزی نمانده بود که به گل هم برسد اما او بسیار از این حیث بدشانس بود.
ورود دمبله روند بازی را به سود بارسا تغییر داد و حتی هواداران حاضر در 
نوکمپ نیز تحت تاثیر قرار گرفتند ولی هرچه به دقایق پایانی نزدیک تر شدیم، 
اثر دمبله نیز کمرنگ شد. ورود لوک دی یانگ به میدان هم نتوانست مشکل 
گلزنی را حل کند و در عوض این بتیس بود که روی یک ضد حمله سریع توسط 
خوانمی به گل رسید. گل از منطقه جوردی آلبا به ثمر رسید و در واقع مدافع چپ 

بارسا پست خود را خالی کرده بود.
بتیس موقعیتی را گل کرد که دو هفته پیش بنفیکا مشابهش را در دقیقه 
۹۲ از دست داده بود. بله، دیشب پایان خوش شانسی های بارسلونا با ژاوی بود 
و حاال وحشت مصاف با بایرن در راه است. اینگونه نمی توان انتظار معجزه در 

مونیخ را داشت و ژاوی این را خوب می داند.

برتری بایرن در خانه دورتموند؛
دبل لواندوفسکی در واکنش به مسی مسی!

ستاره  لواندوفسکی،  رابرت 
دیدار  در  مونیخ  بایرن  لهستانی 
درخشانی  نمایش  دورتموند  مقابل 

از خود ارائه داد.
در  مونیخ  بایرن  شب  شنبه 
موفق  حساس  و  جنجالی  دیداری 
خانه  در   ۳-۲ برتری  کسب  به 
دورتموند شده و فاصله خود را با این 
امتیاز  به چهار  تیم در صدر جدول 
افزایش داد. اما مطابق انتظار رابرت 
لواندوفسکی بهترین گلزن تیمش در 
این دیدار بوده و با ثبت دو گل برابر 

تیم سابق خود نقش مهمی در رقم خوردن این پیروزی داشت.
در همان دقایق ابتدایی بود که پاس توماس مولر در سمت راست محوطه 
به رابرت لواندوفسکی رسید و او با ضربه ای زمینی کار را به تساوی کشاند. اما 
در نیمه دوم بود که این بار لواندوفسکی با گلزنی از روی نقطه پنالتی کار حریف 

را تمام کرده و زمینه ساز برتری مهم تیمش در خانه دورتموند شد.
اما جالب اینجاست هواداران دورتموند در طول مسابقه با فریادهای »مسی، 
مسی« سعی بر بهم ریختن تمرکز رابرت لوندوفسکی و یادآوری دوم شدن او در 
نبرد دریافت توپ طال در مقابل ستاره آرژانتینی داشتند. اما این ترفند نیز اثربخش 

نبود و ستاره گلزن لهستانی مثل همیشه درخشان ظاهر شد.
رابرت  درخشان  عملکرد  کردند  می  تصور  بسیاری  که  حالیست  در  این 
لواندوفسکی در یکی دو سال اخیر و کسب جام های رنگارنگ در لباس بایرن 
مونیخ در نهایت باعث می شود توپ طال به این بازیکن برسد، اما آرای خبرنگاران 
از سراسر دنیا در نهایت به انتخاب لیونل مسی منتج شد و دست این گلزن لهستانی 

از لمس توپ طال کوتاه ماند.
بدین ترتیب و با توجه به در پیش بودن جام جهانی در سال ۲۰۲۲، دیگر 
بعید است این جایزه هرگز به لواندوفسکی تعلق پیدا کند و نام او نیز به فهرست 
بلندباالی بازیکنانی اضافه خواهد شد که علیرغم شایستگی نتوانستند هرگز توپ 

طال را کسب کنند.
با این دبل، حاال رابرت لواندوفسکی در ۲5 دیدار مقابل دورتموند موفق به 
ثبت رکورد خیره کننده ۲۶ گل و سه پاس گل شده و فقط در چهار تقابل اخیر 
با  لواندوفسکی  باز کرده است. بدین ترتیب رابرت  این تیم را  بار دروازه  هشت 

اقتدار لقب بهترین گلزن تاریخ درکالسیکر را یدک می کشد.
همچنین این ستاره لهستانی به رکورد ۱۱۸ گل در بازی های خارج از خانه 
در بوندسلیگا رسیده و عنوان بهترین در تاریخ از این حیث را نیز از آن خود کرد. 
رابرت لواندوفسکی در ۷۴ مسابقه اخیر خود در بوندسلیگا ۹۱ بار موفق به گلزنی 

شد تا نشان دهد از این نظر در فوتبال جهان هم بی رقیب است.

لیورپول شکست ناپذیر نیست
دهد  می  توضیح  پیولی  نو  استفا
دادن  شکست  از  پس  میالن  چگونه  که 
لیگ  در  لیورپول  با  دیدار  برای  سالرنیتانا 

قهرمانان اروپا آماده می شود.
نقل  به  و  دنیای جوانان  گزارش  به 
در  میالن  فوتبال  تیم  ایتالیا،  فوتبال  از 
ورزشگاه سن سیرو میهمان خود سالرنیتانا 
را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد. فرانک 
الکسیس ساله ماکرز  و   5 دقیقه  در  کسیه 
در دقیقه ۱۸ دو گل روسونری را به ثمر 
پیروزی  دوازدهمین  تیم  این  تا  رساندند 

فصلش را جشن بگیرد.
استفانو پیولی به DAZN گفت: من 
از یک عملکرد خوب و یک پیروزی مناسب 
راضی هستم، زیرا برخی تصور می کردند که 

این امر می تواند بدیهی باشد.
اگر گل های بیشتری می زدیم بهتر 
بود، به خصوص با توجه به تعداد موقعیت 

هایی که ایجاد کردیم، اما تیم بلوغ، ثبات و رشد را نشان داد. من از روشی که بازی 
را کنترل کردیم و با وجود ریسک های بسیار کم، به خلق موقعیت ها ادامه دادیم، 
خوشم آمد. میالن روز سه شنبه در سن سیرو در لیگ قهرمانان اروپا میزبان لیورپول 
است و برای اینکه امیدی به ماندن در این تورنمنت داشته باشد باید پیروز شود.

مواجه شدن با لیورپول در این فصل کمی سخت است. باید بسیار باهوش بود. 
آنها یکی از تیم هایی هستند که می توانند در این فصل، قهرمان لیگ قهرمانان 

اروپا شوند ولی شکست ناپذیر نیستند.

ه  شگا با ست  پر سر
امیدواری  ابراز  پرسپولیس 
پرداخت  مشکل  که  کرد 
این  آرژانتینی  مطالبات سرمربی سابق 

باشگاه حل شود.
به  و  جوانان  گزارش دنیای  به 
مجید  سید  پرسپولیس،  باشگاه  از  نقل 
صدری درباره آخرین وضعیت پرداخت 
مطالبات گابریل کالدرون اظهار کرد: ما 
چند ماهی برای تهیه پول تحت فشار 
بودیم که به شکر خدا مشکل حل شد. 
تالش زیادی هم انجام شد که تعهدات 
با واریز به حساب ایشان انجام شود. با 
بخش  سه  به  پول  تحریم ها  به  توجه 
تقسیم شد که دو بخش آن به حساب 
نشست و یکی برگشت خورد. برای آن 
هم راه حلی پیدا کردیم و در حال انجام 
است و امیدواریم که مشکل حل شود. 
مساله اصال این نبود که کوتاهی اتفاق 
افتاده باشد. به هر حال ایشان مشخصا 
یک بانک اروپایی را برای انتقال پول 
مشخص کردند. ما آماده بودیم حداقل 
بخشی از پرداخت را در ترکیه، قطر یا 
امارات انجام بدهیم. حتی حاضر بودیم 
مبلغ را نقدی پرداخت کنیم ولی به هر 
حال نظر وکیل ایشان بود که فقط پول 
را به همان حساب منتقل کنیم. حتی با 
فیفا نامه نگاری کردیم و خواستیم پول را 
به حساب فیفا بریزیم ولی موافقت نشد. 
این موارد سعی کردیم حسن  در تمام 
نیت خودمان را نشان بدهیم. هر کاری 

الزم بود انجام دادیم.
باید  مسائل  این  افزود:  صدری 
کاری  بیاییم.  خودمان  به  شود  باعث 
رخ  مشکالت  این  از  دیگر  که  کنیم 
ندهد. در این مدت فقط بر سه موضوع 
و  کالدرون  گابریل  بودیمیر،  ماریو 
دستیار ایشان حدود ۴۰ میلیارد تومان 
از سرمایه باشگاه رفت. با این افراد باید 
زمانی که در ایران بودند، برای جدایی 
توافق می شد و این هزینه ها به مراتب 

کاهش می یافت.
دستگاه های  دارم  توقع  واقعا  من 
االن  کنند.  ورود  موضوع  به  نظارتی 
هم  دیگری  به  مشا پروژه های  با 
موارد  این  درباره  باید  هستیم.  درگیر 
وعده ای  طبق  ما  شود.  شفاف سازی 
که با هواداران داشته ایم سعی می کنیم 
بیشتر  چه  هر  مختلف  مسائل  درباره 
بیشتر در  این نظر  از  و  بدهیم  توضیح 
هم  باز  اگر  البته  باشیم.  مردم  خدمت 
دنبال  ما مرتب  نزنند که  کنایه  بعضی 

مصاحبه و الیو هستیم!

پرسپولیس  مدیره  هیأت  رئیس 
افزود: دنبال این نیستیم که از مسوولیت 
مشکالتی که از گذشته برای پرسپولیس 
بدهی های  کنیم.  ر  فرا است  مانده 
پرسپولیس باید سازماندهی شود. درباره 
تقسیم بندی   ،۸۰ سال  ز  ا بدهی ها 
بدهی ها مشخص شود  تا همه  کردیم 
و باید برای تسویه آن ها راه حل جهت 
برای  بار  یک  و  کنیم  پیدا  پرداخت 
همیشه، پرسپولیس را از شر این موارد 
خالص کنیم. این نمی شود که بعضی 
دوستان برای رسیدن به مطالبات خود 
ناچار از شکایت شوند و بعد مسائلی مثل 
مسدود شدن حساب و توقیف منابع مالی 
دارد،  مطالباتی  کس  هر  شود.  حادث 
برای مذاکره بیاید تا راه حلی پیدا کنیم 
و این موارد به پرونده های قضایی بدل 
آزاد  هم  باشگاه  مدیریت  فکر  و  نشود 
آینده  برای  سرمایه گذاری  به  که  شود 

باشگاه بپردازیم.
باشگاه  درآمدزایی  افزود:  صدری 
در  است.  شده  آغاز  این  از  قبل  البته 
هزینه  تومان  میلیارد   ۴۰ مدت  این 
شد. همه پول هایی که به باشگاه آمد، 
بی انصافی  بعضی  البته  نیست.  قرض 
می کنند. مبلغ قابل توجهی در این مدت 
درآمدزایی شده است. اینها درآمدهایی 
است که در راستای اقدامات و خدمات 
باشگاه، حاصل شده است. تنها قرضی 
آقای  زمان  به  مربوط  شد،  انجام  که 
بود  قرار  که  وقتی  می شود.  سمیعی 
مطالبات بودیمیر را پرداخت کنیم، این 
قرض هم بر اساس اعتباری که داشتیم 

انجام شد و بابت آن بهره ای هم پرداخت 
نمی شود. فقط توافق شد و هیأت مدیره 
مصوب کرد، هر زمان پول آسیایی آمد، 
از محل آن، این قرض تسویه شود. این 
هم بالغ بر ۴۰ تا 5۰ میلیارد تومان بود. 
اصال این طور نیست که بعضی می گویند 
هر آنچه آمد،  قرض بوده است. پول ما 
نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که تا 
ابد آنجا نمی ماند و باالخره این پول در 

اختیار باشگاه قرار می گیرد.
صدری گفت: در این جا الزم است 
از آقای یحیی گل محمدی، کریم  که 
باقری، افشین پیروانی، حمید مطهری، 
داوود فنایی و همه عزیزان کادر فنی که 
قهرمانی  پرسپولیس  تا  می کنند  تالش 
پیاپی ششم را به هواداران هدیه بدهند 
قدردانی  باید  همچنین  کنم.  تشکر 
ویژه ای از بازیکنان با غیرت تیم داشته 
باشم که با مردانگی خود ثابت کرده اند 
که آن ها و پرسپولیس شایسته بهترین ها 
هستند. آن ها واقعا سنگ تمام می گذارند. 
همچنین باید از همکاران عزیز خودم در 
باشگاه قدردانی کنم که بداخالقی های 
و  به جان می خرند  را  و مشکالت  من 
به  پرسپولیس  امور  تا  می کنند  تحمل 
انجام برسد. همچنین خسته نباشید به 
در  چند  هر  که  می گویم  پایه  تیم های 
کسب  خوبی  نتایج  فصل  این  شروع 
نکردند ولی با تالش های آقای محسن 
خلیلی و همکاران شان در آکادمی باشگاه، 
شرایط در حال بهتر شدن است و رشد و 

پیشرفت دیده می شود.
داد:  ادامه   پرسپولیس  سرپرست 

قایان  آ ز  ا ویژه ای  تشکر  همچنین 
سجادی و علی نژاد در وزارت ورزش و 
جوانان دارم که هر جایی کمک خواستیم 
ما را یاری و همراهی کردند. همچنین 
از هیأت مدیره خوبی که داریم قدردانی 
می کنم که پای کار هستند و واقعا در 
حل مشکالت، کمک می کنند. از آقایان 
عزیزی خادم و بهاروند قدردانی می کنم 
که در ماجرای واگذاری تبلیغات محیطی 
بخش  در  بنیادین  تحول  عنوان  به 
باشگاه ها همکاری  فوتبال و  اقتصادی 

صمیمانه داشتند.
صدری گفت: اما تشکر و قدردانی 
و  است  هواداران  از  ما  همه  خاص 
امیدواریم در مجموعه پرسپولیس همه 
در کنار هم، بتوانیم روزهای خوبی برای 
پرسپولیس رقم بزنیم. همه آن عزیزانی 
که نام بردم با تمام توان تالش می کنند 
و اگر نقصانی در کارها دیده شد، مسبب 
آن، خود من هستم و تمام تالش خود 
را برای رقم خوردن اتفاقات بزرگ در 

پرسپولیس انجام خواهم داد.
****

کارگزار  از  پرسپولیس  رونمایی 
۶۳۰ میلیارد تومانی

عقد  از  پس  پرسپولیس  باشگاه 
کارگزار  رسما  شرکت  یک  با  قرارداد 
خود را برای درآمدزایی در فصل جدید 

معرفی کرد.
روز  صبح  پرسپولیس  ه  باشگا
قراردادی  عقد  با  )یکشنبه(  گذشته 
خود  کارگزار  از  رسما  شرکت  یک  با 
سرخ  ترتیب  این  به  تا  کرد  رونمایی 
فصل  در  درآمدزایی  برای  مشکلی  ها 
صدری،  مجید  باشند.  نداشته  جدید 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس 
اظهار کرد: با چند شرکت مذاکره کرده 
بودیم که در همه مذاکرات مفاد قرارداد 
این حال  با  بود.  ما یکسان  پیشنهادی 
در قراردادی که امضا شده است بحث 
فضای مجازی، تبلیغات پیراهن و موارد 
اینچنینی در نظر گرفته شده که ۲۲۰ 
میلیارد تومان برای باشگاه درآمد دارد.

به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
بحث  درباره  سجادی  آقای  کمک 
تبلیغات محیطی و همین طور همکاری 
آقای عزیزی خادم و بهاروند قرار است 
تبلیغات محیطی را خودمان انجام بدهیم 
تومان  میلیارد   ۱۱۰ حیث  این  از  که 
قرارداد بسته ایم. البته اگر موضوع حق 
پخش تلویزیونی را هم به نتیجه برسانیم 
به  میلیاردی   ۳۰۰ درآمد  باشگاه  برای 

همراه دارد.

دستگاه های نظارتی به موضوع قراردادها ورود کنند؛

صدری: قدردان بازیکنان با غیرت پرسپولیس هستیم

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
برای  تیم  دو   ۹۷ داربی  در  می گوید 

نباختن وارد زمین شده بودند.
 ۹۷ داربی  درباره  رافت،  پایان 
شاهد  را  خوبی  بازی  کرد:  اظهار 
نبودیم. انتظار من از هر دو تیم بیشتر 
بود چون هر دو تیم در هفته های اخیر 
بازی های خوبی انجام دادند. در بازی 
فرصت گلزنی ندیدیم و بیشتر توپ در 
میانه زمین در جریان بود و شاهد خطا 
گل  ابتدا  می خواستند  تیم ها  بودیم. 
بازنده نباشند  نخورند و در نهایت هم 
و به خاطر همین با یک مهاجم بازی 
می کردند. در واقع می توان گفت دو تیم 
برای نباختن وارد زمین شده بودند چون 
دو  با  حتما  بودند،  آمده  برد  برای  اگر 

مهاجم بازی می کردند.
وی افزود: هر مربی ای ابتدا کسب 
نتیجه برایش مهم است. در داربی اگر 
تیمی ببازد، چند هفته زمان می برد تا به 
شرایط قبلی خود برگردد. در کشور ما 
کسی که داربی را ببازد مواخذه می شود 
و این موضوع در عملکرد تیمش تاثیر 
که  است  خاطر  همین  به  می گذارد. 
مربیان برای نباختن وارد زمین می شوند 
تا اگر در طول بازی فرصتی  هم بود گلی 
زده شود. داربی گذشته بیش از مباحث 

این  و  بود  حواشی  درگیر  بیشتر  فنی 
موضوع هم روی بازی تاثیرگذار بود.

چرا  اینکه  درباره  همچنین  رافت 
هم  نکرد  بازی  ابتدا  از  عبدی  مهدی 
گفت: پرسپولیس به دنبال این بود که 
میانه زمین را در کنترل خود داشته باشد 
و به همین خاطر عبدی نیمکت نشین 
بود چون استقالل روی میانه زمین به 

خوبی کار می کند و پرسپولیس هم این 
موضوع را به خوبی آنالیز کرده بود.

فنی  کادر  اعتراض  ادامه  در  وی 
استقالل به داوری اشاره کرد و گفت: 
همه بازی فقط دقیقه ۸۸ نبود. در طول 
خوبی  عملکرد  پرسپولیس  دقیقه   ۹۰
داشت. درباره آن صحنه هم کارشناسان 
را  صحنه  آن  من  اما  بدهند  نظر  باید 

پنالتی ندیدم.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
در  تیم  این  آینده  درباره  ادامه  در 
اینکه  به  با توجه  برتر هم گفت:  لیگ 
مشکالت مدیریتی باشگاه هم حل شده، 
دوباره  بتواند  پرسپولیس  می کنم  فکر 
به صدر جدول برگردد و در نهایت به 

قهرمانی برسد.
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
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ی ف
نها
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پایان رافت:

دربی، بازی خوبی از آب در نیامد!

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل 
روی  می تواند  داوری  اشتباهات  می گوید 

سرنوشت آبی پوشان تاثیرگذار باشد.
تیم  پیشکسوت  یوسفی،  محسن 
بدون  تساوی  درباره  استقالل،  فوتبال 
هفته  در  پرسپولیس  مقابل  آبی پوشان  گل 
کرد:  اظهار  برتر  لیگ  رقابت های  هشتم 
بازی حساسیت ویژه ای داشت چون دو تیم 
در جدول نزدیک به هم بودند و همچنین 
فشارهای زیادی را تحمل کردند. استقالل 
هم چند سال است که قهرمان لیگ نشده 
خود  مشکالت  بتواند  که  است  امیدوار  و 
در  است  مدتی  آبی ها  کند.  برطرف  را 
از  را  توجهی  قابل  امتیازات  مسابقه  چند 
پرسپولیسی ها  طرف  آن  از  و  دادند  دست 
داشتند.  بهتری  روحیه  اخیر  هفته های  در 
بازی  بیشتری  آرامش  با  اگر  استقالل 
می کرد، می توانست برنده بازی باشد. از آن 
طرف پرسپولیس راحت تر بازی کرد. بازی 
هم به نظر من چون گل نداشت، نتوانست 

رضایت هواداران را جلب کند.
او درباره تاثیر اشتباهات داوری در 
اخیر  هفته های  در  استقالل  بازی های 
وری  دا ه  شتبا ا وقتی  کرد:   خاطرنشان 

داوران  که  می رسد  نظر  به  می دهد،  رخ 
پنالتی  آن  اگر  دارند.  ضعف  ما  فوتبال 
یط  شرا می شد،  گرفته   ستقالل  ا برای 
می شد  عوض  ستقالل  ا ی  ا بر مال  کا
می شدند  ربی  ا د برنده  ید  شا بی ها  آ و 
ین ها  ا می رسیدند.  جدول  صدر  به  و 
تاثیر  تیم  یک  سرنوشت  و  کیفیت  روی 
می گذارد. استقالل هفته های پیش با تیم 
فجر بازی داشت و یک گل هم داور به 

که  است  درست  نگرفت.  استقالل  نفع 
ایده آلی  فنی  کیفیت  همچنان  استقالل 
استقالل در  نشان می دهد  آمار  اما  ندارد 
بازی هایی که انجام داده، تیم برتر میدان 
بوده است. به نظر من استقالل از داوری 
می شود  باعث  این  و  است  خورده  ضربه 
بازیکن و مربی تحت فشار قرار بگیرد و 

کند. پیدا  تغییر  تیم  سرنوشت 
تیم  فنی  عملکرد  ره  با در یوسفی 

هفته   ۸ این  در  استقالل  گفت:  استقالل 
تیم  است،  بازی کرده  تیم هایی که  مقابل 
استرس  مقداری  آبی ها  است.  بوده  برتر 
نیاوردند.  دارند و آرامش الزم را به دست 
زیاد  تغییرات  شاهد  هم  تیم  ترکیب  در 
بودیم. در همین داربی هم اگر اشتباه نکنم، 
مجیدی در وسط بازی ترکیب خود را تغییر 
کرد. اگر ترکیب به وضعیت مشخصی برسد 
و مجیدی ترکیب خود را بشناسد، شرایط 
در  من  نظر  به  استقالل  شد.  خواهد  بهتر 
امر موقعیت سازی خوب عمل کرده است اما 
در ضربه های آخر ناموفق بوده و نتوانسته 
عملکرد خوبی در این زمینه برجای بگذارد. 
امیدوارم استقالل در هفته های آینده روند 

بهتری داشته باشد.
ستقالل  ا ل  تبا فو تیم  پیشکسوت 
درباره عملکرد رودی ژستد و کوین یامگا 
خاطرنشان کرد: یامگا شروع خوبی داشت 
که  شد  ایجاد  تغییراتی  پست هایش  در  و 
از  انتظار  گفت  باید  کرد.  سردرگم  را  او 
کار  اینجای  تا  است.  بیشتر  بازیکنان  این 
ژستد و یامگا مثل دیاباته نبودند که بتوانند 
عملکرد  کل  در  اما  کنند  باز  را  کار  گره 

داشتند. مثبتی 

محسن یوسفی:

دربی نتوانست رضایت هواداران را جلب کند
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 ثبت نام دوره پانزدهم آموزش داستان نویسی »آل جالل« 
آغاز شد، این دوره به صورت آنالین )برخط( با حضور نویسندگان 

جوان از سراسر کشور برگزار می شود.
ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مدت  به  »آل جالل«  داستان نویسی  آموزش  دوره  پانزدهمین 
هشت روز از هجدهم تا بیست وششم آذر   ۱۴۰۰ به صورت برخط و 
با حضور نویسندگان جوان از سراسر کشور برگزار می شود. از همه 
عالقه مندان به داستان نویسی دعوت می شود تا از امروز )چهاردهم 
آذر( تا پایان روز چهارشنبه )هفدهم آذر( برای شرکت در این دوره 

آموزشی ثبت نام کنند.
ادب جویان در این دوره آموزش داستان نویسی از کالس های 
درسی افرادی چون محمدرضا سرشار، حمیدرضا منایی، آناهیتا 
آروان، رامبد خانلری، منصور علیمرادی، قاسم علی فراست، سعید 
تشکری، احسان رضایی، علی چنگیزی، احمد شاکری، راضیه تجار، 

مجید قیصری و کامران پارسی نژاد بهره خواهند برد.
در پانزدهمین دوره آموزش داستان نویسی آل جالل که حسب 

ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد، عنوان هایی چون »تجربه هایی در نگارش داستان«، 
»ساختار متن دراماتیک«، »از تصویر تا متن«، »یک شگرد طالیی 
برای تریلرنویسی«، »بومی نویسی و اهمیت جغرافیا«، »تصویری 
نوشتن در داستان چگونه است؟«، »پرتره نویسی در رمان«، »ژانر 
می آموزیم؟«،  چه  »از کالسیک ها  ایران«،  ادبیات  در  فانتزی 
»کارکرد نثر و زبان در داستان«، »داستان تاریخی، فرصت ها و 
موانع«، »چرا ادبیات جنگ به مهم ترین ژانر تبدیل نشده است؟« 
و »داستان نویس چقدر به خواندن نقد نیاز دارد؟« تدریس می شود.

عضویت )رایگان( در پایگاه نقد داستان و ارسال حداقل یک 
داستان کوتاه از طریق حساب کاربری در پایگاه برای حضور در 

این دوره آموزشی الزامی است.
پانزدهمین دوره داستان نویسی آل جالل از پنج شنبه )هجدهم 
آذر( در قالب ۱۳ کارگاه مجازی با هدف ایجاد فرصت برابر آموزش 
برای  نویسندگان جوان و نیز پرورش استعدادهای این حوزه در 

سامانه ای برخط برگزار خواهد شد.

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره آموزش داستان نویسی »آل جالل«

خورشاهیان«،  »هادی 
نویسنده و منتقد ادبی گفت: 
اکثر ما از تاریخ تشیع خصوصًا 
بعد از امام صادق )ع( اطالعاتی نداریم، 
این خأل را باید با رمان و کتاب خوب 
پر کرد و بیشترین تأثیر را نیز همین ها 

دارند.
یین  آ ر  د ن  هیا خورشا دی  ها
ام  دیده  خواب  من  رمان  از  رونمایی 
جریان  مورد  در  الیاسی  فاطمه  نوشته 
نام  به  فرقه  ای  پدیدآمدن  و  وقف 
نوجوانی  در  داشت:  اظهار  قفیه،  وا
رمان های دینی جرجی زیدان با ترجمۀ 
محمدعلی شیرازی و رمان های محمود 
بزرگسالی  در  و  می خواندم  را  حکیمی 
به خاطر عالقه، رمان های دینی زیادی 
واقفیه  موضوع  از  اما  کردم،  مطالعه 
بی اطالع بودم و وقتی مطالعۀ رمان به 
اواسط آن رسید، متوجه ماجرا شدم و در 
پایان ضمن اینکه با کنجکاوی پیرامون 
موضوع تحقیق کردم، احساس کردم ما 
در معارف دینی چقدر جای خالی داریم.

وی افزود: برای ما هنوز به خوبی 
تبیین نشده که نقش هر یک از امامان 
شیعه در معارفی که دست ماست، چه 
از  خیلی  مورد  در  ما  اغلب  یا  بوده ؛ 
روی  تاریخ،  طول  در  که  اختالفاتی 
مثاًل  و  نداریم  داده ، اطالعات چندانی 
نمی دانیم چرا شش امامی ها، امام حسن 
حتی  ما  نمی دانند.  خود  امام  را  )ع( 
گاهی از برخی سواالت هم خبر نداریم، 
چه برسد به جواب آن ها. اهمیت رمان 
من خواب دیده ام همین است که ما را 
که  حالی  در  کرد،  آگاه  سوال  یک  از 
نمی دانستیم.  چیز  هیچ  واقفیه  از  قباًل 
از تاریخ تشیع خصوصًا بعد از  اکثر ما 
امام صادق )ع( اطالعاتی نداریم و این 
پر  با رمان و کتاب خوب  باید  را  خأل 
همین ها  نیز  را  تأثیر  بیشترین  و  کرد 
اگر  و  می خوانند  کتاب  مردم  دارند. 
نمی خوانند،  کتاب  مردم  بگوید  کسی 

دروغ گفته است.
با  آزادی،  سلول  کتاب  نویسندۀ 
خواب  من  شخصیت های  به  اشاره 
دیده ام گفت: در مورد جنگ، من حق 
بر  را  طرف  یک  بودن  ناحق  یا  بودن 
جنگ  حال  در  شخصیت های  اساس 
و  پرده  پشت  از  زیرا  می کنم؛  قضاوت 
جنگ  در  وقتی  ندارم.  خبر  سیاست ها 
سوریه، کسی مثل حاج قاسم سلیمانی 
را می بینم، پی می برم ما در این جنگ 
در موضع حق هستیم. در این رمان هم 

چند زن وجود دارند و من تنها در خانۀ 
)ع(  رضا  حضرت  امامت  به  که  حیان 
معتقد است، می بینم نگاه انسانی به زن 
حکمفرماست و همین مطلب »حق« را 

نشانم می دهد.
از نظر داستانی شخصیت ها خوب 
نسیبه خوب  بودند؛ خصوصًا شخصیت 
و  »مال«  اینکه  بود.  شده  داده  نشان 
انسان  می تواند  راحت  چقدر  »زن« 
بود.  نمایان  داستان  در  کند،  اغفال  را 
دارد  قشنگی  باز  پایان  رمان  همچنین 
و  دارد  ادامه  راه  این  می دهد  نشان  و 
باز هم می شود به وسیلۀ عواملی از حق 

منحرف شد.

موضوع واقفیه امروز هم محتمل 
است

د  مور ر  د نیز  لیاسی  ا طمه  فا
خواب  من  رمان  یدۀ  ا شکل گیری 
فرهنگ  اینکه  وجود  با  گفت:  دیده ام 
دینی و ملی ما غنی است، اما تولیدات 
است.  کم  جهت  این  در  ما  داستانی 
موضوع واقفیه و انحراف برخی شیعیان، 
و  و طمع  دارد  کاربرد  امروز هم  برای 
مال دوستی  که موجب انحراف شیعیان 
در آن مقطع شد، امروز هم ممکن است 
برای ما محل ابتال باشد. بررسی کردم 
و متوجه شدم با وجود اهمیت موضوع، 
هیچ رمانی پیرامون آن نوشته نشده و 
نگارش  و سپس  تحقیق  به  شروع  لذا 

این رمان کردم.

کارشناسی  مقطع  در  که  الیاسی 
حدیث  و  قرآن  علوم  رشتۀ  رشد  ا
شبهات  البته  افزود:  می کند،  تحصیل 
یعنی طمع،  اصلی،  هم در کنار عامل 
و  بود  واقفیه  انحراف  عوامل  جمله  از 
مورد  و  امام  نمایندۀ  که  شیعیانی  این 
اعتماد شیعیان بودند، با استناد به برخی 
احادیث می توانستند شیعیان را دور خود 

جمع کنند.
وی که به تازگی برای کتاب تونل 
شهید  جایزۀ  کسب  به  موفق  سوم، 
برای  تحقیقاتش  به  شده ،  ندرزگو  ا
اشاره  دیده ام  خواب  من  رمان  نگارش 
کرد و گفت: من حتی پیرامون معماری 
زمان هم تحقیق کردم  آن  شهرها در 
رمان،  نگارش  به  نسبت  تحقیقاتم  و 
داد.  اختصاص  خود  به  بیشتری  زمان 
برخی  رمان،  انتشار  از  قبل  همچنین 
کردند  مطالعه  را  آن  دینی  کارشناسان 
و توجه دادند که تمام یاران امام کاظم 
)ع(، افرادی طمع کار نبودند و در داستان 
نباید جوری وانمود شود که انگار شیعیان 

مخلص وجود ندارند.

برای انتشار اثر در مورد بزرگان 
آماده ایم

عامل  مدیر  سلطانی  اسماعیل 
در  نیز  بین الملل  نشر  و  چاپ  شرکت 
انتشارات  در  ما  گفت:  نشست  این 
عمومی  را  تبلیغ  داریم  قصد  بین الملل 
تولید  در  اقتصادی  انگیزه های  و  کنیم 

کتاب، برای ما در اولویت نیست. برای 
رمان هایی  چنین  انتشار  سراغ  همین 
چون  دینی  سرمایه های  ما  می رویم. 
و  بحرالعلوم  عالمه  و  سیدبن طاووس 
جالل الدین  چون  ملی  سرمایه های 
که  داریم  پسیان  کلنل  و  خوارزمشاه 
رمانی  آن ها  برای  و   نشده اند  شناخته 

نوشته نشده  است.
ما می خواهیم کارمان متفاوت از 
دیگران باشد و تالشمان این است که 
با نگاه دینی به شخصیت های ملی و 
موضوع  و  دغدغه  کنیم.  نگاه  مذهبی 
ما در انتشارات همین است و اگر کسی 
سراغ نوشتن زندگی این بزرگان برود، 
برای انتشار آن اعالم آمادگی می کنیم.

من خواب دیده  ام در ۳۱۴ صفحه، 
با شمارگان هزار نسخه توسط شرکت 
روانۀ  به تازگی  بین الملل  نشر  و  چاپ 
بازار شده است. مراسم رونمایی از رمان 
من خواب دیده ام عصر شنبه )سیزدهم 
آذر( در فروشگاه کتاب بین الملل واقع 

در میدان فلسطین برگزار شد.
است  تاریخی  رمانی  ثر،  ا این 
و  )ع(  امام کاظم  حیات  از  مقطعی  که 
امام رضا )ع( را در قالب داستان روایت 
می کند. نویسنده در این رمان کوشیده 
تا جریان انحراف گروهی از شیعیان در 
دوران امام کاظم را که به واقفیه معروف 
شدند و از بیعت با امام رضا سر باز زدند، 
تشریح نماید و به دالیل و انگیزه های 

آنان بپردازد.

می خواهیم کارمان متفاوت از دیگران باشد

 »متون فقه شهیدین« منتشر شد
کتاب »متون فقه شهیدین« اثر مهدی 
با  و  سمت  سازمان  سوی  از  قائم  منتظر 
همکاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 

منتشر شد.
کتاب »متون فقه شهیدین« اثر مهدی 
منتظر قائم در ۷۶۳ صفحه و با شمارگان ۳۰۰ 
سوی  از  تومان  هزار   ۱۱۹ قیمت  و  نسخه 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  و  سمت  سازمان 

قضایی و عدالت اداری منتشر شد.
نویسنده در پیشگفتار این اثر آورده است: 
و  حقوق  رشته  دانشجویان  برای  کتاب  »این 
حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی به عنوان 

یکی از منابع درس متون فقه تدوین شده است. امید است سایر دانشجویان، طالب 
و دیگر عالقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

محمد العاملی معروف به »شهید اول« )شهادت:۷۸۶ ق(، کتاب اللمعه الدمشقیه 
فی فقه اإلمامیه را نوشت و زین الدین العاملی معروف به »شهید ثانی« )شهادت: 
۹۶۶ ق(، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه را تألیف کرد که شرح ممزوج با 
متن است و به شرح لمعه معروف شده است. شرح لمعه که همه ابواب رایج فقهی 
را دربر دارد، صدها سال است کتاب درسیِ حوزه  های علوم دینی است و قسمت هایی 
از این دو کتاب ده  ها سال است در دانشکده  های حقوق و الهیات تدریس می شود.«
بسیاری  شده  موجب  اللمعه  »اختصاِر  می نویسد:  مقدمه  همین  ادامه  در   
برای  را  آن  عبارت  های  از  بعضی  و  نشود  ذکر  آن  ادله   و  فقهی  مسائل  از 
از  بعضی  طرح  باعث  نیز  لمعه  شرح  تفصیل  و  توضیح  کند.  مبهم  دانشجویان 
مطالب غیرضروری شده که با فرصت محدود دانشجویی مناسب نبوده  و نیست. 
حوزوی،  محترم  استادان  از  آیتی،  محمدرضا  سید  و  امینی  علیرضا  این رو،  از 
مطالب غیر ضروری شرح لمعه را حذف و بعضی از مواد قانونی مناسب با آن 
نام  به  را  آن  »سمت«  سازمان  و  طه  انتشارات  و  کرده  اضافه  پاورقی  در  را 
تحریر الروضه فی شرح اللمعه در سال ۱۳۸۱ منتشر کردند. پس از آن بعضی 
دانشکده  های  سایر  به  نسبت  که  قضایی  علوم  دانشکده  ازجمله  دانشکده  ها،  از 
را  الروضه  تحریر  بود،  بیشتری گذاشته  فقهی وقت  متون  تدریس  برای  حقوق 

منبع اصلی درس »متون فقه« قرار دادند.«
 وی یادآوری می کند: »با تدریس این کتاب از آغاز انتشار، به نظر رسید برای 
یا  از مطالب آن توضیح  بعضی  دانشجویان الزم است  و  استادان  تسهیل مطالعه 
تفصیل داده شود. از این رو، با هماهنگی آقای علیرضا امینی در موارد الزم مطالبی 
در پاورقی اضافه شد. در این پاورقی  ها عبارت  های مشکل توضیح داده شده، به 
بعضی از نظرهای دیگر اشاره شده، بعضی از آیات و روایاِت مستنِد فتواها اضافه و 
در بعضی موارد، ادامه عبارت شرح لمعه ضمیمه شده است. از آن سال تا کنون اکثر 
مباحث حقوقی تحریر الروضه و مباحث »قصاص و دیات« از شرح لمعه )با حذف 
احکام بردگان( به همراه این توضیح  ها و تفصیل  ها به صورت جزوه  های درسی و 
به عنوان متون فقه یک تا هفت بارها تدریس و هر بار بازنگری شده است. تالش 
شده است پاورقی  ها به  گونه  ای باشد که استادان و دانشجویان را برای فهم بهتِر متن، 
از مراجعه به قرآن، کتب روایی متقدمان )مثل کتب اربعه(، بعضی از کتب فقهی و 

شرح  هایی که برای متن لمعه و شرح لمعه نوشته شده، بی  نیاز کند.«
تحریر  دوم  و  بیست  چاپ  انتشار  از  »پس  است:  آورده  نیز  دیگر  جایی  در 
الروضه در سال ۱۳۹۷ )با ویرایش جدید(، این جزوه  های درسی با آن مطابقت داده 
شد، تغییرهای مواد قانونی إعمال شد، بعد از هر مبحث، نمونه سؤال اضافه شد و با 
تجمیع آن ها و موافقت مؤلّفان محترم، مدیر محترم »طه« و رئیس محترم »سمت« 
با انتشار آن، مراحل داوری و انعقاد قرارداد بین »سمت« و دانشگاه علوم قضایی و 
خدمات اداری پایان یافت و به نام »متون فقه شهیدین« با ویراستاری دقیق خانم 

عذرا قبله ای در نوبت چاپ قرار گرفت.«
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پروانه رسولی خوشبخت

ارسال بیش از ۵۰ مقاله به همایش »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ 
خطی«

 دبیر علمی همایش بین المللی »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ خطی: ظرفیت ها 
وچالش ها« از ارسال بیش از 5۰ مقاله به این رویداد تخصصی خبر داد و گفت: تالش 
داریم از طریق شناخت اشتراکات بین ایران، هند و برگزاری چنین همایشی یادآور میراث 

فرهنگی و گنجینه ارزشمند ایران زمین باشیم.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فرزانه اعظم لطفی 
با اشاره به هدف برگزاری همایش »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ خطی: ظرفیت ها 
وچالش ها« گفت: نسخه های خطی پشتوانه فرهنگی و گنجینه هایی هستند که می توان 

از آن به عنوان تاریخ علم و ارزش های هنر یک کشور یاد کرد.
وی افزود: ایران و هندوستان دارای نسخه های خطی بسیار زیادی هستند که به 
دلیل شرایطی که در طول تاریخ در ایران به وجود آمده برخی از آنها از ایران خارج شده 
و به هندوستان رفته است. هندوستان یکی از کشورهایی است که بزرگترین جایگاه را 

برای نگهداری اسناد و نسخه های نفیس و ارزشمند داراست.
لطفی ادامه داد: در کشور هندوستان نسخه های ارزشمند از ایران وجود دارد که به 
پشتوانه محکم علمی گذشتگان در آنجا محفوظ است و نگهداری می شود. اما داشتن 

چنین گنجینه ای بدون تحقیق و تفحص و پیشبرد امور علمی کاربردی نیست.
دبیر علمی بخش هند همایش بین المللی »میراث مشترک ایران وهند؛ نسخ 
خطی: ظرفیت ها وچالش ها« ادامه داد: امروز نسخه های خطی زیادی در کتابخانه 
ها محصور مانده که به واسطه برگزاری چنین همایشی به محققان و پژوهشگران 
یادآور می شویم تا برای انجام فعالیت های علمی از ظرفیت های علمی و گنجینه 

های ارزشمند ملی بهره ببرند.
لطفی افزود: با توجه به تخصصی بودن این همایش، از کشورهای هندوستان و 
پاکستان مقاله های بیشتری ارسال شده است، زیرا موضوع اصلی همایش درباره میراث 
مشترک ایران و هند است البته تعداد مشارکت کنندگان محققان ایرانی نیز قابل توجه است.

عضو هیات علمی دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران گفت: در این 
همایش بین المللی، محققانی از حوزه مطالعات زبان سانکریت از دانشگاه بنارس که از 
دانشگاه های قدیمی کشور هندوستان است؛ شرکت کرده اند. این افراد به طور ویژه درباره 
نسخه های خطی کار کرده اند که بخشی به زبان سانکریت و بخشی به زبان فارسی است 

که در قرن چهاردم و پانزدهم میالدی ترجمه شده است.
لطفی گفت: زبان فارسی بیش از ۸۰۰ سال زبان رسمی و اداری هندوستان بوده 
است و نسخه های خطی که در کتابخانه ها و مرکز اسناد این کشور نگهداری می شود 
بالغ بر هزاران نسخه را دربر می گیرد. نسخه های خطی به صورت نسخه های مرکب و 
دست نوس هستند که از ارزش علمی زیادی برخوردارند و علوم مختلف شامل را شامل 
می شود. در این بین نسخه های خطی علوم حدیث، علوم فقه، اصول، کالم، نجوم، 
ریاضیات، موسیقی، پزشکی، خطاطی و حتی کشاورزی، فیزیک و شیمی وجود دارد که 
مبین این مطلب است که دانشمندان ایرانی از ظرفیت باالیی برای پیشبرد امور و حصول 

دستاوردهای مطلوب برخوردار هستند.
دبیرعلمی همایش بخش هند بین المللی »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ خطی: 
ظرفیت ها وچالش ها« ادامه داد: نسخه های خطی به دو بخش مادی و معنوی تقسیم 
می شوند که نسخه های خطی روی کاغذ، قلم، شکل و شمایل خط، نمونه های خوش 

نویسی، اجزای مادی مانند تهذیب مورد توجه محققان و پژوهشگران است.
لطفی اظهار داشت: بخش کمیسیون ملی نسخه های خطی هندوستان از موسسات 
فعال در حوزه نگهداری نسخ خطی است. همچنین یکی از مکان های مهم نگهداری 
نسخه های خطی در شهر کلکته واقع شده است. در سال ۱۸5۷ میالدی که دانشگاه 
کلکته تاسیس شد، شمار نسخه های خطی کلکته بیش از ۴۲ هزار نسخه  بود که در 
میان آن نسخه هایی به زبان فارسی، عربی، بنگالی و زبان های محلی هندوستان کشف 
شده است که همه این نسخه ها دارای تذهیب های طالیی و نقره ای هستند و نقاشی 

های بسیار خاص دارند.
دبیر علمی همایش بین المللی »میراث مشترک ایران وهند؛ نسخ خطی: ظرفیت ها 
وچالش ها« گفت: نسخه های خطی برای هر محقق و پژوهشگری که در حوزه مطالعات 
تطبیقی و به خصوص مطالعات هندشناسی کار می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

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 ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
و  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
از تاریخ تسلیم اعتراض  تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
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 . 
بخش ۱۳:ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام خانم سحر مقصودی فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه۱۳۷۸ صادره سنندج کد ملی۳۷۳۰۸۹۶۲۴5 به نسبت 
اکبر شماره  فرزند علی  ۷/۰۰55۳۰۱۷55۲ شعیرمشاع وخانم شایسته مقصودی 
شناشنامه۳۱ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۲۷۴۲۸۷۳ به نسبت ۷/۰۰55۳۰۱۷55۲ 
شعیرمشاع وخانم فراست مقصودی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه۱۱55 صادره 
سنندج کد ملی ۳۷۳۰۸۹۴۰۱۳ به نسبت۷/۲۲۱۹۲۸۳۴۸۱۶ شعیرمشاع وخانم نصرت 
نجفی فرزند محمد شماره شناسنامه۶۱۲ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰۸۸۸5۶۰ به 
نسبت۷/۰۱۱۳۰۰۷۹۳۴۶ شعیرمشاع وخانم نسرین مقصودی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه۱۱5۴ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰۸۹۴۰۰5 به نسبت ۷/۰۰55۳۰۱۷55۲ 
شعیر مشاع وآقای توفیق مقصودی فرزند محمد علی شماره شناسنامه۹۱۶ صادره 
سنندج کد ملی ۳۷۳۰۸۹۱5۹۶ به نسبت ۴۰/۶۳۶۶۹۱5۱۲۴ شعیر مشاع وتحت 
پالک 55۶ فرعی از یک اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت۳۳۲۷۲متر مربع 
خریداری شده از نسق محمد علی مقصودی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای 
قلیان مشهور به گوژه آغه باوه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام خالد 
مقصودی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۱۲صادره سنندج کد ملی۳۷۳۲۷۳۹۹۹۶ 
تحت پالک 55۸ فرعی از یک اصلی بخش ۱۳ حسین آباد به مساحت ۲۸۴۷متر 
مربع خریداری شده از نسق محمد علی مقصودی زارع صاحب به آدرس سنندج 
روستای قلیان مشهور به دوراهی قلیان- ششندانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
نام آقای خالد مقصودی فرزند علی اکبرشماره شناسنامه ۱۲ صادره سنندج کد 
ملی ۳۷۳۲۷۳۹۹۹۶ به نسبت ۷۱/۱۲۳۸۴۸5۱۶شعیر مشاع وآقای نریمان نجفی 
نسبت  ۳۷۳۳۲۲۳5۶۱به  ملی  کد  سنندج  صادره  شناسنامه۴۹  عزیزشماره  فرزند 
۲۴/۸۷۶۱5۱۴۸۴۱شعیر مشاع وتحت پالک 55۹ فرعی از یک اصلی بخش ۱۳ 
حسین آبادبه مساحت 5۸۶۲مترمربع خریداری شده ازنسق محمد علی مقصودی 

زارع صاحب به آدرس سنندج روستای قلیان مشهور به گوژه آغه باوه
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد ۲۰۷۳

تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۰/۸/۳۰           تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/۱5

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سمند LX به رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۱ به شماره انتظامی ۳۲۷ م ۷۲-ایران۴۶ به شماره موتور ۱۴۷H۰۰۳۶۶۸۹ به 
شماره شاسی NAACJ۱JC۰DF۱۳۸۶۲۸ متعق به آزیتا بقائی پورپیژدهی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 ۲۲۰CC سندکمپانی و شناسنامه مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت پالس تیپ
موتور  شماره  به   5۸۱-۹۳۳۲۲ انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۴ مدل  مشکی  رنگ  به 
DKGBED۰۰۱۲۸ به شماره شاسی N5P۲۲۰L۹۴۱۸۲۰۰  متعلق به مهدی 

صادقی مقدم پور فرزند حسبن مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شاسي  شماره  به   lx سمند  خودرو  مالک  افشار  حسنی  فاطمه  اینجانب 
NAAC۹۱CC۳DF۶۲۰۳۷۱و به شماره موتور ۱۲۴K۰۱۰۱۶55 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني مذکور را نموده ام.لذا چنانچه هرکس ادعایي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقي شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰۲۱۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو 
نامدار فرزند موسی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۹۰۱/۲۰ متر مربع 
قسمتی از پالک شماره ۲۱- اصلی واقع در اراضی آبدوان خراسان رضوی بخش 
۱۱ حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت مهدی زمانیان گوارشکی 

)از محل سهم االرث شهزاد زمانیان گوارشکی( محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره و تسلیم و پس از اخذ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱5

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۲۹۳

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ 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 آقای 
عبدالرسول خادمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۸۷۰۲ کدملی ۳5۳۹۲۷۷۰۲۱ 
صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹۸/5۴ متر مربع 
در قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از 
آقای علی آتشی و شرکاء محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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: ۱۴۰۰/۹/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۳۰

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۴۹۰
ر

بخش  برازجان  شهر  در  واقع   ۱۳۱۲/۲۴ پالک  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
سه بوشهر 

آقای احمد منصور نژادان با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند که 
یک فقره سند دفترچه ای ششدانگ یک قطعه زمین و اعیانی احداثی در آن پالک 
۱۳۱۲/۲۴ واقع در برازجان بخش سه بوشهر که در دفتر امالک ۱5۰ صفحه ۱۶۰ 

ذیل ثبت ۳۴۳۹۶ به نام احمد منصور نژادان صادر و تسلیم گردیده و نامبرده به 
موجب درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/۱۲5۰۲ – ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اعالم نموده است 
که سند مالکیت پالک مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۰۹/۱5
حمیدرضا باقرپور 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 
م الف ۶۱۰

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خانم رقیه موسوی فرزند به شماره شناسنامه ۳۰ کدملی 5۲۹۹۹۸5۷۷۰ صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۷/5۷ متر مربع در 
قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای 
علی خسروانی و شرکا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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: ۱۴۰۰/۹/۱5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۳۰

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۴۹۴
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از راست باقر رجبعلی )رضایی( و آلبرت کوچویی 
اختصاصی دنیای جوانان

به   خوب رسیدیم
ولی بد رفتیم

فاضل نظری

با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم
به خیابان شلوغی که نباید رفتیم

می شنیدیم صدای قدمش را اما
پیش از آن لحظه که در را بگشاید رفتیم

زندگی سرخی سیبی است که افتاده به خاک
به نظر خوب رسیدیم، ولی بد رفتیم

آخرین منزل ما کوچه  سرگردانی است
دربه در در پی گم کردن مقصد رفتیم

مرگ یک عمر به در کوفت که باید برویم
دیگر اصرار مکن باشد، باشد، رفتیم
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طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
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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

دوشنبه  15  آذر 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1899

vahidmalek282@yahoo.com

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

 تلفن: ۶۶5۶2801-۶۶917٣12 -۶۶9152۶8      
فکس:۶۶12۶1٣9

زرشک زرین مخاطبان براي رامبد جوان!

تبلیغ رژیم گرفتن دست از سر 
رامبد جوان برنمی دارد و در تازه ترین 
مورد، مخاطبان یک برنامه رادیویی به 
او زرشک زرین دادند! برنامه ترین ها 
با اجرای شاهین جمشیدی هر هفته 
ایران  برترین های  معرفی  هدف  با 

فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  حوزه های  در 
هنری و ورزشی پخش می شود. این برنامه روز گذشته با یک موضوع 
از  را  ایرانی ها  تعارف های  فرهنگی همراه مخاطبان شد و عجیب ترین 

نگاه مخاطبان معرفی کرد. 
زرشک زرین با اجرای شهرو احمدوند از بخش های دیگر این برنامه 
است که از شنوندگان نظرسنجي مي کند و این بار از بین نفیسه روشن، 
مریم امیرجاللي و رامبد جوان، جایزه زرشک زرین به رامبد جوان به خاطر 

صحبت های نسنجیده اش در تبلیغات اخیر تعلق گرفت.

نعیمه نظام دوست و تکذیب شایعه ازدواج

نعیمه نظام دوست که این روزها 
برای یک پروژه تصویری در ترکیه 
با  ازدواجش  شایعه  می برد،  سر  به 
را  پورنگ(  )عمو  فرضیایي  داریوش 

تکذیب کرد. 
عمو  برنامه  تازه ترین  در  او  حضور 
پورنگ باعث این شایعه شده و او که این 
روزها در ترکیه به سر می برد، در بخشی از این الیو نیم ساعته گفت: 
و  دوست  پورنگ  عمو  مجازی،  فضای  در  انداخته اید  راه  شایعاتی  چه 
همکار عزیز من است. ما با هم ازدواج نکرده ایم. لطفا از این شایعات 

بد دست بردارید.
ولی شوهرم  است،  من  پسر  است،  من  عزیز  است،  من  برادر  او   
نیست. مهاجرت هم نکرده ام و برای اولین بار است که به کشور ترکیه 

آمده ام، آن هم برای کار.

انتقاد محمد معتمدي از مدیران موسیقي

محمد معتمدی، خواننده محبوب 
موسیقي کشور با اشاره به کلیپی که 
خوانندگان  از  یکي  از  پیش  چندی 
مدیران  از  بود،  شده  منتشر  آنورآبي 
فرهنگی کشور برای نداشتن راهبرد، 

برنامه، سیاستگذاری در پهنه موسیقی کشور 
انتفاد کرد. او در اینستاگرام خود نوشت که 
عده اي  همواره  متاسفانه  و  گذشته  جنجالي  کلیپ  یک  انتشار  از  ماه ها 

هستند که از مدیران موسیقي گالیه مي کنند
و  برنامه  موسیقي  حوزه  در  مدیران  نه  که  اینجاست  جالب  ولي   
سیاستي درست و راهبردي دارند، بلکه خود این عزیزان منتقد هم هیچ 
برنامه اي و راهکاري ندارند و صرفا گالیه و انتقاد تنها کاري است که 
از دستشان برمي آید. موسیقي نه مدیر دارد و نه دلسوز و به همین خاطر 

به این روز افتاده 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

نازنین بیاتي با شادروان در راه جشنواره

 ، ن ا و ر د شا یی  سینما فیلم 
با  نمازی  حسین  ساخته  جدیدترین 
در  حضور  برای  بیاتی  نازنین  بازی 
آماده  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 
می شود. عالوه بر نازنین بیاتي، سینا 
مهراد، گالره عباسی، بهرنگ علوی 

چهره هایی  تیموریان،  رویا  هنرمندی  با  و 
چون رضا رویگری و بهرام ابراهیمی نیز در این اثر سینمایی به ایفای 

نقش می پردازند. 
همچنین در این اثر تعدادي از چهره هاي تئاتري نیز حضور دارند. 
خانواده ای  بستر  در  اجتماعی  ملودرام  یک  از  شیرین  روایتی  شادروان، 
حاشیه نشین است. براساس شنیده ها نازنین بیاتی نقش بسیار متفاوتی را 
در فیلم شادوران ایفا کرده و یکی از شانس های کسب سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر به حساب می آید.
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محمد حسین زاده

گشـایش  آییـن  گذشـته  روز 
نمایشـگاه نغمـه مانـا برگـزار شـد. 
 ۷۹ شـامل  کـه  نمایشـگاه  ایـن 
نشانه نوشـته  پوسـتر، ۲۷ نشـانه و 
و ۲۱ تابلـوی نفیـس از هنرمنـدان 
عضـو انجمـن  خوشنویسـان ایـران 
اسـت، در خانـه هنرمنـدان ایـران 
گشـایش یافته است. آیین گشایش 
بـا  همـراه  مانـا  نغمـه  نمایشـگاه 
محمدرضـا  زنده یـاد  نکوداشـت 
چهره هـای  حضـور  بـا  شـجریان 
برجسـته حوزه موسـیقی و فرهنگ 
و هنر در سـالن اسـتاد شـهناز خانه 

هنرمنـدان ایـران برگـزار شـد. 
در ابتـدای این مراسـم، مجید 
نـه  خا مدیرعامـل  رجبی معمـار، 
هنرمنـدان ایـران گفـت: بـه همـه 
خوشـامد  هنرمنـدان  و  اسـتادان 
می گویـم. نمایشـگاه »نغمـه مانا« 
آواز  خسـرو  نکوداشـت  بهانـه  بـه 
ایـران اسـتاد محمدرضـا شـجریان 
بـه  ایشـان  اسـت.  شـده  برگـزار 
معنـای واقعی ذوالفنـون بودند؛ هم 
در موسـیقی، هم در آواز و شـناخت 
شـعر و ادبیات. ایشـان نقشی جدی 
کهـن  پارسـی،  شـعر  احیـای  در 
خوشنویسـی  در  و  سـپید  حتـی  و 
در  ایشـان  داشـتند.  مهـارت  نیـز 
بسـیار  نیـز  کریـم  قـرآن  قرائـت 
لحـن زیبایـی داشـتند. هیـچ وقت 
خـود نمی پذیرفتند مسـئولیتی را در 
سـمتی قبـول کننـد و بر ایـن نکته 
اسـتاد امیرخانـی صحـه می گذارند 
امـا همـواره به عنوان مشـاور عالی 
در کنـار خانـه هنرمنـدان بودنـد و 
کمـک کردند تا اینجـا مامنی برای 

هنرمنـدان باشـد.
وی اضافـه کـرد: از افتخـارات 
خانـه هنرمنـدان ایـران این اسـت 
کـه اسـتاد شـجریان دو بـار در این 
محل کارگاه تخصصی و نمایشـگاه 
داشـته اند. ملـت ایـران قدرشـناس 
شـجریان  اسـتاد  و  اسـت  هنـر 
عالقـه خـود را بـه تاریـخ فرهنگ 
و هنـر ایـران ثابت کرده اند. اسـتاد 
بـه گل و گیـاه عالقـه  شـجریان 
زیـادی داشـتند و بـه نظـرم گویی 
این هنرمند بزرگ بعد از درگذشـت 

تازه شـکفته شـدند.
غالمحسـین امیرخانی هنرمند 
نجمـن  ا ئیـس  ر و  خوشـنویس 
منـد  هنر ن  ا یـر ا ن  یسـا خوشنو

دیگـری بـود کـه در ایـن مراسـم 
بـه سـخنرانی پرداخـت. وی عنوان 
کـرد: سـعادت و برکتـی اسـت کـه 
بـه بهانه نکوداشـت اسـتادی عزیز 
دورهـم جمـع شـده ایم. شـاید خانه 
هنرمنـدان ایـران بتوانـد تمهیـدی 
بیندیشـد کـه جلسـات فصلـی یـا 
مسـتمر برگـزار کنیـم و هنرمنـدان 
عزیـز دسـت کـم از دیـدار یکدیگر 
بی نصیـب نمانند. پیشـنهاد می کنم 
کـه به طور جـدی خانـه هنرمندان 
ایـران بـر ایـن امـر برنامه ریـزی و 
اقـدام کنـد. دو نـوع نـگاه را باید به 
عنـوان ملـت ایـران مدنظر داشـته 
باشـیم. به یکی از اشعار عبدالمجید 
طالقانی اسـتاد خط شکسـته استناد 

می کنـم:
تـو ای متـاع محّبـت چگونـه 

کاالیـی
کـه قیمـت تـو نـه بایـع، نـه 

دانـد مشـتری 
خواجـه  بندگـی  بـه  مـن  نـه 

راضـی دگـر 
بنـده  روش  ام  خواجـه  نـه 

دانـد پـروری 
امـا نـگاه دوم این اسـت که ما 
بـه عنـوان نماینده ملـت پرفرهنگ 
ایـران و میلیون هـا هموطـن عزیـز 
دیگر و همه کسـانی که با فرهنگ 
آشـنا  دنیـا  جـای  هـر  در  ایـران 
هسـتند قـدر و قیمت هنـر ایران را 
می داننـد و بایـد بـه این نـگاه دوم 
اعتبـار بدهیـم و این بیـت مصداق 
اعـالی همـان نـگاه دوم اسـت که 
در قلـب عاطفـه مـا همـواره جاری 

بوده اسـت:
سـر  تـاج  کـه  هنـر  از  غیـر 

سـت ا فرینـش  آ
دوران هیـچ منزلتـی جاودانـه 

نیست
در  نـی  میرخا ا غالمحسـین 
مـا  گفـت:  صحبت هایـش  ادامـه 

خوشنویسـان زانـوی ادب زده ایم و 
نسـبت به آثار گران بهای موسـیقی 
و ادبیـات شـاگردی دائمـی داریم و 
اینطـور می گـذرد.  همـه عمرمـان 
اساسـا جنـس هنـر خوشنویسـی با 
اسـت.  هم قـدم  و  همـراه  ادبیـات 
ستایشـگر  عنـوان  بـه  تنهـا  مـن 
اسـتاد شـجریان می توانـم نکته ای 
را دربـاره ایشـان بـر زبـان بیـاورم 
زبـان  از  بایـد  را  امـا معرفت شـان 
اگـر  بشـنویم.  هنـر  ایـن  بـزرگان 
کـه  باشـیم  رسـیده  نقطـه ای  بـه 
شـاگرد شایسـته ای بـرای فرهنگ 
بـه  بایـد  باشـیم،  کشـور  ادب  و 
خودمـان افتخـار کنیم و بـا صدای 
نازنیـن اسـتاد شـجریان دوبـاره بـا 
از  آشـنا می شـویم.  ایـن فرهنـگ 
ایـن بابـت مدیون اسـتاد شـجریان 

هسـتیم.
بـه  ره  شـا ا بـه  نـی  میرخا ا

خاطراتـی از محمدرضـا شـجریان 
بـه  مـا  ملـت  همـه  داد:  توضیـح 
شـجریان  اسـتاد  بـا  هم عصـری 
افتخـار می کننـد. در طـول تاریـخ 
چراغ هـای روشـنی داشـته ایم کـه 
جغرافیـای فرهنگـی مـا را روشـن 
کـرده و آنـان کـه مشـتاق زیبایـی 
و کمـال و لطافـت و معرفـت و هنر 
هسـتند، از صـدای آسـمانی اسـتاد 
را  خـود  جـان  مشـام  شـجریان، 
معطـر کرده انـد و ایـن بهره منـدی 
همچنان ادامه دارد. متاسـفانه ملت 
مـا بـه دالیلـی کـه مفصل اسـت، 
را  خـودش  گویـی  دارد  ماموریـت 

معرفـی نکنـد.
محمدجواد حق شـناس نیز در 
ادامـه بیان کرد: تکریم بزرگان یک 
رسـم دیرین ایرانی است. نمایشگاه 
»نغمه مانا« با مشـارکت هنرمندان 
خوشـنویس  و  گرافیسـت  طـراح، 
ادای دینـی بـه خسـرو آواز ایـران 
دارد. اسـتاد شـفیعی کدکنی هنگام 

صحبـت از شـجریان می گوید حق 
او  هنـر  دربـاره  نمی دانـم  خـودم 
صحبـت کنـم. جایـگاه او در هنـر 
آواز ایـران بـه مثابـه جایـگاه حافظ 
در شـعر ایـران اسـت. در حـق او 
جـز سـتایش و احترام چیـز دیگری 
از  او  بی گمـان  گفـت.  نمی تـوان 
سـرآمدان هنـر ایـران و نکوداشـت 
او وظیفه ای فرهنگی اسـت. ویژگی 
ممتـاز شـجریان جامعیت اوسـت و 

اسـتاد تمـام هنر اسـت.
او  اهتمـام  کـرد:  اضافـه  وی 
بـه هنـر ایـن هنرمنـد را از ایفـای 
نقـش اجتماعـی و مسـئولیت های 
انسـانی غافل نسـاخته بوده اسـت. 
او بخـش برجسـته ای از تاریـخ هنر 
معاصـر ایـران اسـت کـه امیـدوارم 
مقامـات و مسـئوالن فرهنگـی بـه 
بـه  خویـش  فرهنگـی  مسـئولیت 
شایسـتگی عمـل و دیـن خـود را 
به اسـتاد شـجریان ادا کنند. آثار او 

چنـان متنـوع و تاثیرگذار اسـت که 
سـال ها پویش و پایـش در این باغ 

ارغـوان می طلبـد.
بردیا صدرنوری، رهبر ارکسـتر 
فرهنگـی  موسسـه  مدیرعامـل  و 
قطعاتـی  اندیـش  نـو  راد  هنـری 
را بـا پیانـو نواخـت و حاضـران در 
سـالن نغمه مـرغ سـحر محمدرضا 
شـجریان را همـراه بـا نواختـن او 

کردنـد.  همخوانـی 

حسـین علیـزاده نیـز در بخش 
نمایشـگاه  گشـایش  آییـن  بعـدی 
نغمـه مانـا بـه روی سـن رفـت و 
گفـت: »آسـمان تهران امـروز آبی 
اسـت و مـن صبـح زود از خـواب 
می خواسـت  دلـم  و  شـدم  بیـدار 
واژه امیـد را کـه در آسـمان دیـده 
گویـی  ندهـم.  دسـت  از  می شـد، 
همـه روزهـای مـا مثـل هوایمـان 
بی امیـد اسـت امـا امید باید باشـد. 
هنـر امیدآفریـن اسـت و شـاید بـه 

دوسـتش  عـده ای  دلیـل  همیـن 
زندگـی  بـا  آن هـا  زیـرا  ندارنـد 
آسـمان  از  بایـد  مخالـف هسـتند. 
آبـی لذت ببریم. پوسـتر نمایشـگاه 
میـان  خورشـید  از  تصویـری  نیـز 
خورشـید  آن  و  دارد  آبـی  آسـمان 

اسـت. شـجریان 
وی اضافـه کرد: پاییـز زیبایی 
اسـت و رنگ هایـش می درخشـند. 
بـه  هنرمنـدان  بوسـتان  از  وقتـی 
سـمت به خانـه هنرمندان می آمدم، 
حـس کـردم دارم بـه یـک جزیـره 
وارد می شـوم کـه گویـی در شـهر 
مـا نیسـت. زیـرا اگـر من خـارج از 
این جزیره نام محمدرضا شـجریان 
را ببـرم ممکن اسـت آوردن نامش 
ممنـوع باشـد. مـا امـروز خرامـان 
آمده ایـم  جزیـره ای  بـه  خرامـان 
کـه می توان اسـم او را بلنـد گفت. 
محمدرضـا شـجریان در قلب مردم 

کـه  سـالی  یـک  در  دارد.  جـای 
اتفـاق  می گـذرد،  او  درگذشـت  از 
زیـاد رخ داد امـا در تاریـخ همیشـه 
صرفـا  کـه  می ماننـد  هنرمندانـی 
هنرشـان برجسته نیسـت. از روزی 
کـه او را از دسـت دادیـم اتفاقا او را 

بیشـتر بیـن خـود داریم.
علیـزاده بـا انتقـاد از کاربـرد 
برخـی توضیحات درباره شـجریان 
در شـبکه های خارجـی بیـان کرد: 
رادیـو و تلویزیـون ما که اوضاعش 
مشـخص اسـت و ایـن میـان مـا 
گاهـی  دیگـر  فرسـتنده های  بـه 
زیـرا همه مـان  مراجعـه می کنیـم 
امـروز  تـا  کـه  داشـتیم  بغضـی 
مـن  امـا  اسـت  همراهمـان  هـم 
فرسـتنده ها هـم  ایـن  کـه  دیـدم 
ایـن  مثـل  می زدنـد  حرف هایـی 
کـه شـجریان هنرمند بااسـتعدادی 
بـود. یـا مثال در یـک برنامه فردی 
کـه اصـال خواننـده نبـود، بـه یـاد 
در  خوانـد.  شـجریان  محمدرضـا 

کل بایـد بگویم در دنیای متضادی 
زندگـی می کنیم امـا نام محمدرضا 
شـجریان خود اتحاد ایجاد می کند 
و همیشـه ایـن اتحـاد را خوانـده 
اسـت. االن هم نام شجریان است 
کـه اینجـا مـا را کنـار هـم جمـع 
کـرده اسـت. در جامعـه نـام او را 
همه می شناسـند حتـی اگر هنرش 
را نشناسـند زیـرا پشـت همـه این 
هنرها شـعور، جسـارت و شجاعت 
اسـت. هیچکـس نمی توانسـت به 
خـوش  او  بگویـد.  زور  شـجریان 
سـفر بـود و در سـفرهایمان گاهی 
را  بچه هـا  وسـایل  و  بـار  سـر 
می کـرد  کمکشـان  و  می گرفـت 
سـازهایمان  ندادنـد  اجـازه  وقتـی 
بـا  بـود،  زیـاد  تعـدادش  کـه  را 
جـا  جابـه  آمریـکا  در  هواپیمایـی 
کنیـم، او سـوار هواپیمـا نشـد و ما 
نصـف روز در فـرودگاه ماندیـم تـا 

باالخـره یـک هواپیمـا شـرایط را 
می خواسـت  هرآنچـه  او  بپذیـرد. 
کـه  چیـزی  مـی آورد.  دسـت  بـه 
ایـن روحیـه اش باید برای ما درس 
باشـد. ایـن که عـادت نکنیم صرفا 
یـک خیابان بـه نامش کنیـم. هنر 
او با شـخصیتی شـکل گرفته است 
که در واقع آن اسـت که نمی تواند 
صـدای  او  صـدای  شـود.  تکـرار 
عشـق اسـت و اگر کسـی با عشق 
خصومتـی دارد با او خصومت دارد. 
هنـر شـجریان نیاز انسـان اسـت.

همایـون شـجریان کـه خـود 
اسـاتید  از  یکـي  نوعـي  بـه  حـاال 
موسـیقي بـه شـمار مـي رود دیگـر 
ایـن  در  حاضـر  شـاخص  چهـره 
مراسـم بـود. او در سـخناني عنوان 
پـدر  دربـاره  صحبت هـا  کـرد: 
می توانـد جنبه های مختلفی داشـته 
باشـد اگـر بخواهـم به طـور کلـی 
دربـاره او چیـزی بگویم این اسـت 
کـه پـدرم تک بعـدی نبـود و بهتر 

اسـت بگویـم نیسـت زیـرا رفتنش 
را بـاور نـدارم و این موضـوع را هر 
از گاهـی کامـال فرامـوش می کنم. 
او دربـاره هـر مسـاله ای کنـدوکاو 
می کـرد شـاید حتی دربـاره راز یک 
معمـا یـا یک بـازی یک مـاه زمان 
کودکـی  در  یـا  می کـرد  صـرف 
شـام  اینکـه  از  بعـد  می دیدیـم 
می رفـت  زیرزمیـن  بـه  می خـورد 
تـا ماشـین رختشـویی را خـودش 
تعمیـر کنـد. همیـن مسـاله باعـث 
شـد عشـق و تمرکـز و توانایی اش 
در آن را بـر هـر چیـزی مصـروف 

کنـد و در آن بدرخشـد.
وی ادامـه داد: خاطـرات زیـاد 
اسـت و لذت بخش و بعضی هایش 
مـا را به تعجـب وامـی دارد. عمویم 
خاطـرات زیـادی از او دارد که از او 
خواسـته ام آن را مکتـوب کنـد. از 
برگزاری این نکوداشت سپاسگزارم 
و در یک سـال گذشـته از رفتن به 
زیـرا  کـرده ام  پرهیـز  هـر جمعـی 
توانـش را نـدارم و سـیل غـم مـن 
را بـا خـود می بـرد امـا از سـویی 
آنقـدر حضـور ایـن عزیـزان و زیـر 
سایه شـان بـودن غنیمت اسـت که 

خـودش شـیرینی هایی دارد.
فاطمـه کرکـه آبـادی، رییـس 
صنفـی  نجمـن  ا مدیـره  هیـات 
طراحـان گرافیـک ایـران نیـز بیان 
کـرد: ایـن نمایشـگاه ادای دین به 
کسـی اسـت کـه شـخصیت ملـی، 
جهانـی و مذهبی اش او را در تاریخ 
ایـن سـرزمین مانـا سـاخته اسـت.

کریـم زاده  حسـن  پایـان  در 
دبیـر نمایشـگاه نغمـه مانـا دربـاره 
ایـن  ایـن نمایشـگاه توضیـح داد: 
نمایشـگاه شـامل ۷۹ پوسـتر، ۲۷ 
نشـانه و نشانه نوشـته و ۲۱ تابلـوی 
نفیـس از هنرمنـدان عضـو انجمن  
همراهـی  بـا  ایـران  خوشنویسـان 
انجمن خوشنویسـان ایـران و خانه 
موسـیقی ایـران اسـت کـه در خانه 
ایـران گشـایش یافتـه  هنرمنـدان 

. ست ا
حسـین  شـجریان،  همایـون 
دی،  محمـو سـهیل   ، ه د ا علیـز
غالمحسـین امیرخانـی، حمیدرضـا 
نوربخـش، علـی دهکـردی، مجید 
شـیرچی،  اسـرافیل  رجبی معمـار، 
اردالن،  هوشـنگ  بوسـتان،  علـی 
مظفر شـفیعی، علی جهانـدار، بردیا 
صدرنوری، محسـن سلیمانی و... در 

ایـن مراسـم حضـور داشـتند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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