
یک عضو سابق شورای شهر:

اداره شهر نباید فدای نگاه سیاسی شود 
درست هنگامی که جهان به سمت عادی شدن اوضاع 
اقتصاد و رفت و آمد اجتماعی می رفت،  واریانت جدید اُمیکرون 
در آفریقای جنوبی شناسایی شد و سیاستمداران، سیاستگذاران و 
سرمایه گذاران را مهیای موج دیگری از محدودیتهای کرونایی کرد. انگلیس، 
آمریکا و کشورهای دیگر ورود مسافر از بعضی کشورهای آفریقایی را ممنوع 
کردند. شیوع واریانت جدید بازارهای نفت را ملتهب کرد و نفت برنت پس از 
انتشار خبر این ویروس، در یک روز ۱۰.۷ درصد سقوط کرد که بزرگترین 

کاهش قیمت روزانه از آوریل سال گذشته بود. اُمیکرون موضوع مورد 
توجه بازارهای نفت در روزها و هفته های آینده خواهد بود اما تنها عامل 
منفی نیست که گریبانگیر بازارها شده است. سه عامل مرتبط شامل جنگ 
تجاری آمریکا و چین، رشد ارزش دالر آمریکا و افزایش تورم مانع صعود 
قیمت نفت به ۱۰۰ دالر خواهند بود که بسیاری از بانکها و موسسات پیش 

بینی کرده بودند به زودی اتفاق می افتد.
صفحه 3

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مطرح کرد؛

کمبود پرستار عامل ارایه خدمات بی کیفیت
 در بیمارستان ها

فاجعه داوری تنها نکته مهم هفته هشتم لیگ برتر 
هفته  در  داوری  اشتباهات 
به  تیم ها  عتراضات  ا و  هشتم 
از حد  تصمیمات گرفته شده فراتر 
مسابقه  در  داوری  بود.اشتباهات  استاندارد 
فوتبال به اصطالح رایج آن جزئی از این بازی 
است و عالج و درمان قطعی برای آن وجود 
ندارد ولی این اشتباهات اگر از حد استاندارد 
و طبیعی خود خارج شوند با باالرفتن حجم 
اعتراضات شکل ناخوشایندی به خود گرفته 
و اعتماد فوتبالدوستان به سالمت نتایج کم 

می شود.
صفحه 6

مهندس رحیمی، رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

برنامه ریزی مدیریت شهری 
برای بازسازی کتابخانه تفکر

4
عدم توانایی بخشی از مردم حتی برای خرید مواد غذایی

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1900- سه شنبه 16  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آموزش موسیقي 

در کشور چه 
پیشرفتي داشته؟

6ورزش
استراتژی های تغذیه ای 

بدنسازان طبیعی حرفه 
ای و آماتور

یادداشت:  امیر شایان

هنگ 7فر

نادر مشایخی در ابتدای این الیو درباره تاثیر کرونا بر موسیقی 
بیان کرد: کرونا چند جنبه مهم داشت. گذشته از اینکه ما را 
مجبور کرد به زنده ماندن بیشتر فکر کنیم ما را به منشا زندگی 
کردن نیز سوق داد. خیلی مهم بود که عالوه بر جلوگیری از 
ابتالی شخصی از دیگری نیز در این دوره محافظت کنیم. در 

واقع به نوعی رفتار دموکراسی را به ما توصیه کرد. 

برای آماده شدن برای رقابت، بدنسازان از استراتژی هایی 
قلبی  ورزش  مقاومتی،  تمرین  انرژی،  محدودیت  بر  مبتنی 
عروقی، »ژست گرفتن« ایزومتریک و مکمل استفاده می کنند. 
گروه هایی از بدنسازان طبیعی حرفه ای )PRO( بینش هایی 
درباره نحوه اجرای این استراتژی ها توسط رقبای نخبه ارائه 

می دهند و در ادبیات علمی مستند نشده اند.

پرداخت  و  نام  ثبت  مهلت  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد 
تسهیالت به صاحبان کسب وکارهای به شدت آسیب دیده 
از کرونا در بخش فرهنگ، هنر و رسانه را تا پایان سال 

جاری تمدید کرد.

امهال بازپرداخت 
اقساط و تمدید مهلت 

ثبت  نام دریافت 
تسهیالت کرونایی

سه عامل منفی برای قیمت نفت در سال آینده فعال شدن مخازن انرژی شمال کشور
 با جدبت دنبال می شود

مدیرعامل شرکت نفت خزر، با بیان اینکه در دولت سیزدهم، 
دنبال می شود،  با جدیت  داخلی  از ظرفیت های  استفاده  رویکرد 
پژوهش هایی  کشور،  شمال  گاز  و  نفت  مخازن  درخصوص  گفت: 
توسط موسسات داخلی و بین المللی، انجام شده و در حوزه مطالعاتی، اقدامات 

کافی صورت گرفته است.
صفحه 2

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه 36 
میلیارد دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال 
جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به 
منابع ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته است. علی صالح آبادی 
در جمع خبرنگاران افزود: از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار 
خوبی هستیم و پیش بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع 

روبه بهبود خواهد رفت.رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای 
سال تاکنون 36 میلیارد دالر ارز عرضه شده است که برابر کل 
عرضه ارز در سال گذشته بود.  وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم 
نیما و  متشکل ارزی در حوزه ارز داریم، اضافه کرد: در سامانه 

نیما صادرکنندگان ارز خود را عرضه می کنند.  
صفحه 3

اوضاع ارز روبه بهبود خواهد رفت
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استاندار تهران جزئیات اجرای سامانه 
هوشمند امید را تشریح کرد. وی همچنین 
افراد  برای  برخی محدودیت ها  اعمال  از 

واکسن نزده خبر داد.
هفتاد  پایان  در  منصوری  محسن 
کرونا  با  مقابله  ستاد  جلسه  هشتمین  و 
استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران 
در  کرونا  وضعیت  آخرین  تشریح  در 
استان تهران گفت: خوشبختانه همچون 
هفته های گذشته آمار ابتال، بستری و فوت 
ناشی از کروناویروس در استان تهران رو 
حال  در  که  شکلی  به  است  کاهش  به 
حاضر آمار فوت در استان تهران ناشی از 
کرونا ویروس به زیر 2۰ نفر رسیده، هر 
چند که فوت حتی یک نفر هم زیاد است. 
یکی از علل تحقق این مهم سطح وسیع 
کمی  که  بوده  تهران  در  واکسیناسیون 
خوشبختانه  و  است  درصد   9۰ از  کمتر 
تزریق واکسن در این استان مورد استقبال 
گسترده مردم قرار گرفته است. در سطح 
کشور نیز متوسط تزریق واکسن تقریبا دو 

برابر متوسط واکسیناسیون در دنیاست.
وی افزود: دستورالعمل جدید وزارت 
به  ُدز سوم  تزریق  بهداشت در خصوص 
این شکل است که افراد باالی 4۰ سال 
که بیش از سه ماه است دز دوم را تزریق 
کرده اند باید برای تزریق دز سوم به مراکز 
مراجعه کنند و مراکز نیز برای تزریق دز 

یادآور در حالت آماده باش قرار گرفتند.
کنترل  در خصوص  داد:  ادامه  وی 
با  مدارس  در  ویروس  کرونا  به  ابتال 
توجه به اینکه ۱۰۰ درصد مدارس استان 
شاخص های بازگشایی را کسب کرده اند 
اما تنها 3۰ درصد متوسط دانش آموزان 

حضوری در مدارس هستند.
آمار  خصوص  در  تهران  استاندار 
ابتالی دانش آموزان به کرونا ویروس در 
سطح مدارس استان تهران گفت: در آمار 
تجمیعی دانش آموزان در حقیقت 2۰۰۰ 
ویروس  کرونا  به  هفته  دو  طی  در  نفر 
دو  جمعیت  مقابل  در  که  شده اند  مبتال 
میلیون نفری دانش آموزان این جمعیت 

معنادار نیست و به نوعی روزانه ۱5۰ نفر از 
دانش آموزان به این بیماری مبتال شده اند 
و متوسط جمعیت ابتالی دانش آموزان از 
متوسط ابتال عمومی مردم پایین تر است. 
این موضوع به صورت دقیق رصد می شود 
و اگر مشکلی در این حوزه وجود داشته 

باشد تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد.
اجرای  تشریح  در  تهران  استاندار 
ویروس،  کرونا  مدیریت  سامانه هوشمند 
گفت: سامانه هوشمند تحت عنوان »امید« 
در حقیقت سامانه رصد هوشمند، پیگیری 
مقرر  که  است  محدودیت ها  اعمال  و 
است از امروز اجرایی شود. اعمال برخی 
برای  خدمات  برخی  برای  محدودیت ها 
افرادی که واکسن تزریق نکرده اند در این 
سامانه انجام خواهد شد. یک هفته تا ۱۰ 
روز آینده این سامانه به صورت کامل در 
استان تهران اجرای عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه امید مبتنی بر 
فضای مجازی است و کسانی که واکسن 
برخی  از  آن  فرآیند  در  نکرده اند  تزریق 
هواپیما  بلیت  دریافت  همچون  خدمات 

محروم خواهند شد.
سامانه  این  در  منصوری،  گفته  به 
جهت  در  مختلف  دستگاه های  برای 

ضمانت اجرایی طرح موضوعاتی همچون 
شده  گرفته  نظر  در   ... و  جریمه  تذکر، 
صنعت،  حوزه  در  حاضر  حال  در  است. 
صدور  فرودگاه ها،  و  تجارت  و  معدن 
در  و  است  سامانه  براساس  بلیت ها 
مرحله بعد خدمات شهرداری ها و احتماال 
بانک ها برای افرادی که واکسن نزده اند 
محدود خواهد شد. در خصوص کارمندان 
است.  شفاف  کامال  ابالغی  دستورالعمل 
این بوده که همه  اینکه تقاضا بر  ضمن 
کارمندان واکسن را تزریق کنند اما کسانی 
که این کار را نکرده اند باید هر دو هفته 
یکبار تست منفی PCR خود را ارائه دهند. 
این طرح در ابتدا در سه استان کشور به 
آن  اجرای  و  اجرایی شد  پایلوت  صورت 
نیز مبتنی بر کد ملی اشخاص است. در 
بسیاری از جاها این طرح قابلیت اجرا دارد.

دیگری  بخش  در  تهران  استاندار 
سوالی  به  پاسخ  در  خود  از صحبت های 
نیز  تهران  هوای  آلودگی  خصوص  در 
گفت: مسئله آلودگی هوا مسئله تکراری 
آخرین جلسه  در  تهران شده،  تاریخی  و 
مرتبط با این موضوع در روز شنبه با حضور 
حضور  با  مرتبط  مسئولین  و  وزیر  شش 
تصمیماتی  جمهور  رئیس  اول  معاون 

کار  جنس  دو  حوزه  این  در  شد.  اتخاذ 
بخشی کوتاه مدت همچون جلسات کمیته 
اضطرار وجود دارد که واقعیت این است 
که تصمیمات این کمیته تنها تصمیمات 

مسکنی است.
این  ز  ا بخشی  د:  دا مه  دا ا وی 
تصمیمات قابل اجراست و بخشی دیگر 
قابلیت اجرا ندارد و همه آنها نیز بر اساس 

شاخص آالیندگی هوا اتخاذ می شود.
وی تاکید کرد: بی تردید یک نظام 
روز  جلسه  در  داریم.  نیاز  قوی  اجرایی 
شد  مقرر  کشور  وزیر  محوریت  با  شنبه 
استانداری  و صمت،  نیرو  وزارتخانه های 
روز   ۱۰ مدت  ظرف  تهران  شهرداری  و 
برنامه ای عملیاتی و اجرایی را مبتنی بر 
رئیس  اول  معاون  به  پاک  هوای  قانون 

جمهور ارائه کند.
منصوری ادامه داد: تاکید شده که در 
بودجه سال آینده برای موضوع آلودگی هوا 
رقم قابل توجهی اختصاص پیدا کند. البته 
بخشی از کار تامین بودجه است و بخشی 
دیگر موضوعات مدیریتی است. البته این 
اقدامات برای کوتاه مدت نخواهد بود و 
باید با اتخاذ تصمیمات مناسب این کار را 

به پیش ببریم.

استاندار تهران اعالم کرد؛

اعمال برخی محدودیت ها برای افراد واکسن نزده 

وزارت  اقلیم  تغییر  و  هوا  سالمت  گروه  رئیس 
هوای  ناسالم  شرایط  نسبت  هشدار  ضمن  بهداشت 
خطر  شرایط  این  در  گفت:  گروه ها،  همه  برای  تهران 
در  ریوی و مرگ زودرس  یا  قلبی  بیماری های  افزایش 
بیماران قلبی و سالمندان و افزایش عالئم تنفسی در کل 

جمعیت وجود دارد.
دکتر عباس شاهسونی، با اشاره به وضعیت آلودگی 
ایستگاه کیفیت  هوای تهران، گفت: در حال حاضر ۱9 
برای همه گروه ها«  »ناسالم  در وضعیت  تهران  در  هوا 
قرار دارند و این مناطق با شاخص باالی ۱5۰ در وضعیت 

اضطرار هستند.

 ۱4 و   ۱5 یک،  مناطق  در  اینکه  بیان  با  وی 
شدیدترین وضعیت آلودگی هوا را داریم، افزود: گروه های 
حساس، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و 
کودکان  تا حد امکان در سطح شهر تردد نکنند. همچنین 
ورزشکاران از ورزش در فضای باز پرهیز کنند و افرادی 
که باید در محل کار حاضر می شوند کمتر در فضای باز 
حضور داشته باشند.شاهسونی تاکید کرد: در این شرایط 
خطر افزایش بیماری های قلبی یا ریوی و مرگ زودرس 
در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش عالئم تنفسی در 

کل جمعیت وجود دارد.
دنیا،  در  شده  انجام  تحقیقات  طبق  گفت:  وی 

وضعیت مرگ و ابتال به بیماری های قلبی، ریوی، تنفسی 
و... که به مواجهه بلند مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 
میکرون منتسب هستند، به این صورت است؛ 2۰ درصد 
از مرگ های طبیعی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوای آزاد هستند. 
همچنین 34 درصد از بیماری های ایسکمیک قلبی، 24 
های  بیماری  از  درصد   33 مغزی،  سکته های  از  درصد 
انسداد مزمن ریوی، 46 درصد از عفونت دستگاه تنفسی 
تحتانی و 28 درصد از سرطان های ریه در دنیا منتسب به 
مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 

در هوای آزاد هستند.

هوای تهران ناسالم برای همه گروه ها؛

خطر مرگ در کمین بیماران قلبی و سالمندان

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی از حذف مالیات بر ارزش افزوده از 
اصل قیمت طال، جواهر و پالتین براساس 
قانون مصوب مجلس که به زودی اجرا می 
شود خبرداد و جزئیاتی از این قانون که قرار 

است از ۱3 دی اجرا شود را تشریح کرد.
در  ایران  اصناف  اتاق  گذشته  روز 
اطالعیه جزئیات اجرای قانون جدید مالیات 
جمله  از  کرد؛  اعالم  را  افزوده  ارزش  بر 
برای خرید »طال، جواهر  آن  اجرای  شیوه 
 ۱4۰۰ بهار  در  که  قانون  این  پالتین«.  و 
به تصویب مجلس رسیده و ۱3 تیر ۱4۰۰ 
برای اجرا ابالغ شده است قرار است از ۱3 

دی اجرا شود.
در این زمینه سید نظام الدین موسوی 
اتاق  اطالعیه  به  اشاره  با  گفت وگویی  در 
اصناف مبنی بر اجرای قانون جدید مالیات 

بر ارزش افزوده از ۱3 دی ماه گفت: مجلس 
شورای اسالمی اوایل سال جاری با اصالح 
مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن 
لحاظ کرد که از جمله می توان به فراهم 
شدن امکان شناسایی شرکت های کاغذی 
و معامالت صوری در این قانون خبرداد که با 
الزامی شدن ثبت معامالت در سامانه مودیان 
انجام خواهد شد و گام بزرگی برای شفافیت 

مالیاتی در این بخش است. 
و با اشاره به تغییر نحوه مالیات طال در 
قوانین پیشین گفت: هم اکنون هرکس طال، 
جواهر یا پالتین خریداری می کند، 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت می 
کند شامل وزن این اقالم نیز می شود و لذا 
هراندازه قطعه طالیی که خریداری می کند 
سنگین تر باشد، مالیات بیشتری هم شامل 
می شود اما با اجرای قانون جدید که از ۱3 

دی ماه خواهد بود، دیگر مالیات از وزن این 
فقط 9  و خریدار  نمی شود  دریافت  کاالها 
العمل  اجرت ساخت، حق  بر  مالیات  درصد 
و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که 
هزینه های خرید این اقالم را کاهش می دهد. 
گنجاندن  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گفت:  مالیات  اخذ  در  نسیه  فروش  شرایط 
براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛ 
پیمانکاران و فعاالن اقتصادی که به صورت 
نسیه با مشتریان  کار می کنند پس از اینکه 
در سامانه مودیان نحوه دریافت وجه معامله 
توانند  می  کنند  می  ضبط  و  ثبت  را  خود 
مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط 
آن از مشتری پرداخت کنند درحالی که تا 

کنون چنین نبوده است. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و 
اسالمشهر  همچنین از  جایگزین شدن سامانه 

به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از 
مودیان خبرداد و گفت: با اجرای قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی 
تسهیل و منصفانه می شود چراکه در حال 
حاضر یکی از مشکالت، اخذ مالیات از طریق 
ممیز است، اما با قانون جدید سامانه محوری 

جایگزین ممیز محوری میشود.
مجلس  ئیسه  ر هیئت  سخنگوی 
شورای اسالمی با اشاره به حمایت از تولید 
داخلی در این قانون گفت: در قانون جدید 
تولید  کاالهای  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
داخل در مقابل کاالهای وارداتی و خارجی 
وارداتی که  و کاالهای  است  حمایت شده 
داخلی  کاالی  آن  و  داشته  داخلی  مشابه 
می تواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ 
 9 یعنی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استاندار 

درصد می شود.

یک نماینده مجلس خبر داد؛

حذف مالیات بر اصل قیمت طال از 1۳ دی 

صفحه 3

فوتبال  فدراسیون جهانی  نامه  انتشار 
به فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
در جراید، حاوی نکات قابل توجه و هشدار 

دهنده ای برای فوتبال ایران است.
یادآوری  نوعی  به  که  نامه  این  در 
تعهدات معاون وزیر ورزش و سرپرست سابق 
فدراسیون فوتبال )بهاروند است( تاکید شده 
که در تمامی مسابقات فوتبال در ایران اعم از 
مسابقات ملی، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
و همینطور رقابت  های داخلی باید اجازه ورود 

بانوان صادر شود.

یکی از رسانه های کشور با این مقدمه 
از نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پرده 
می شود  مشخص  نامه  در  است:»  برداشته 
به  نامه ای  ارسال  با   ۱398 بهمن  فیفا، 
با  روزها  آن  که  ایران  فوتبال  فدراسیون 
سرپرستی حیدر بهاروند اداره می شد، دقیقا 
لیگ  بازی های  در  زنان  مسئله  ورود  روی 
است؛ موضوعی که  تأکید کرده  ایران هم 
فوتبال  فدراسیون  سوی  از  اگر  مشخصا 
از  الزم  مجوزهای  و  نشود  عملی  ایران 
سوی نهادهای باالتر صادر نشود، می تواند 

فوتبال  برای  عدیده ای  و  جدی  مشکالت 
ایران به وجود بیاورد.«

حیدر  به  خطاب  که  نامه  این  متن 
فوتبال  فدراسیون  سابق  سرپرست  بهاروند 
ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  فعلی  رئیس  و 

نوشته شده، به شرح زیر است:
»موضوع: پایان ممنوعیت حضور زنان 

در مسابقات در ایران
آقای رئیس/ سرپرست موقت

ما  سازمان های  اخیر،  ماه های  طی 
پایان دادن  را در مورد  پیشرفت های زیادی 

در  ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  موضوع  به 
ایران رقم زدند. در تاریخ ۱۰ اکتبر 2۰۱9، 
زمانی  را تجربه کردیم،  تاریخ  ما لحظه ای 
بخرند  بلیت  توانستند  زن  هزار  چندین  که 
و یک بازی مهم فوتبال را در کشور ایران، 
برای اولین بار بعد از حدود چهار دهه تماشا 
کنند. این گام مهم با تالش های فوق العاده 
و  ایران  فوتبال  فدراسیون  تیم  حرفه ای 
مقامات مربوطه امکان پذیر شد، اتفاقی که 
بابت آن تشکر خودمان را از شما و از دولت 

شما بار دیگر ابراز می کنیم.

نامه هشداردهنده فیفا به فدراسیون؛

زنان باید در مسابقات لیگ داخلی فوتبال هم حاضر باشند
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نماینده تهران:
گرانی  اخیر پس از مذاكرات، حباب است

اگر  باید تمام تحریم ها برداشته شود و  نماینده تهران گفت: ما می گوییم 
برداشته نشود دیگر مذاکره معنا ندارد.

اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، درخصوص گرانی 
نرخ دالر و افت برخی شاخص ها پس از پایان مذاکرات درحالی که دولت گفته  
بود معیشت مردم را به مذاکره گره نمی زنیم، گفت: ببینید این ها در اصل یک 
بازی است در بورس و سایر حوزه ها، اصل قضیه این است که مذاکره ای که ما 
می کنیم برای این است که تحریم ها را برداریم وگرنه ما مذاکره را با موضوعات 
داخلی گره نمی زنیم.وی ادامه داد: قطعا و یقینًا طرف مقابل می داند، از آنجا که 
خالف وعده هایی که داده بودند و تعهداتی که داشتند، عمل کردند و ما به تعهدات 
خودمان در برجام عمل کردیم، اکنون موضع منطقی، موضع جمهوری اسالمی 
ایران است. در نتیجه ما می گوییم باید تمام تحریم ها برداشته شود و اگر برداشته 
نشود دیگر مذاکره معنا ندارد، لذا اینکه در داخل یک ذره می برند باال و یک ذره 
می آورند پایین، این ها حباب است و ان شااهلل سیاست دولت این است که جلوی 

این ها گرفته شود و این موارد به آنجا]مذاکره[ گره نخورد.
کوثری همچنین درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهانی گفت: نیروی 
انتظامی بسیار صبورانه با معترضین برخورد کرد، حتی به مردم مدام می گفت فریب 
دیگران را نخورند و تذکر هم می دادند. اما افراد دیگری هستند که می خواهند 

زمینه را آماده کنند و بگویند که نظام این کار را کرده است.
وی ادامه داد: الحمدهلل نظام و نیروهای مسلح برای برقراری امنیت صبر و 
تحمل شان باالست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد، هیچ اشکالی نمی بینند و 
کاری هم با تجمع ندارند، اما اگر کسی بخواهد بیاید و تجمعات آرام و حق خواهانه 

را به جایی برساند که مسلحانه باشد، آن وقت برخورد می شود.
این نماینده مجلس افزود: نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس این ها از 
کجا می آید؟ این ها از جایی می آید که ضدانقالب دارد هدایت می کند و این ها 
را هم دستگیرشان می کنند. این ها چیزی نیست که خیال کنند کسی کاری به 

کارشان ندارد، حتما به سزای اعمالشان خواهند رسید.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مطرح کرد؛
كمبود پرستار عامل ارایه خدمات بی كیفیت در بیمارستان ها

خدمات  ارائه  به  نسبت  تهران  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  رئیس 
پرستار  کمبود  دلیل  به  دولتی  بیمارستان های  در  بیماران  به  بی کیفیت 

هشدار داد.
ارتباط  در  تهران  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  رئیس  زارعیان  آرمین 
ما  مطالبات  مهمترین  گفت:  پرستار  روز  آستانه  در  پرستاران  مطالبات  با 
همان هایی است که مقام معظم رهبری هم سال گذشته آن را مطرح کردند؛ 
یعنی تعرفه گذاری خدمات پرستاری، استخدام پرستاران، اجرای فوق العاده 
خاص برای کادر پرستاری و مراقبتی که به رغم وعده و وعیدهای دولت قبلی 
و فعلی هیچ کدام از آن ها هنوز تحقق پیدا نکرده است. در واقع هیچکدام از 

وعده ها محقق نشده و بعید هم می دانم که برسیم. 
او افزود: مسئوالن وزارت بهداشت اراده و توانایی برای انجام این کار 
ندارند. بنابراین نه فوق العاده خاصی محقق خواهد شد و نه تبدیل قراردادی ها 
استخدام  به  پرستاران طرحی  نه  و  افتاد  اتفاق خواهد  استخدام رسمی  به 
قراردادی تبدیل می شوند و نه تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرایی می شود. 
زارعیان گفت: ما پیگیری های بسیاری کردیم. رسما رئیس سازمان 
نامه نوشته اند که بودجه نداریم، نمی توانیم استخدام کنم  برنامه و بودجه 
برای تعرفه گذاری خدمات و فوق العاده خاص پول بدهیم. وزارت بهداشت 
گفته است تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه کاری نکند ما نیز نمی توانیم 
کاری کنیم، زیرا ما هم پول نداریم و باید سازمان برنامه و بودجه پولمان را 

بدهد و این سازمان هم پول ما را نمی دهد. 
او افزود: بنابراین وقتی پول نیست ماجرا تمام است و اتفاقی رخ نخواهد 
داد. در آستانه هفته پرستار حتی وعده ای هم در این زمینه ندادند و امسال 

رسما گفتند نمی توانیم کاری کنیم. 
زارعیان گفت: البته مجلس وعده  می دهد و می گویند پیگیری می کنیم 
اما در کمیسیون تلفیق و بهداشت و درمان به این دلیل که تعارض منافع 

وجود دارد هیچ چیز به نفع گروه پرستاری و مراقبتی تصویب نمی شود.
او افزود: در بودجه ۱4۰۱ هیچ اعتباری دیده نشده است و در نتیجه 
اتفاق جدیدی هم برای پرستاران رخ نمی دهد. پرستاران هم دلشان را به 
اتفاقاتی که می خواهد بیافتد خوش نکنند. بحث این بود که تعرفه گذاری 
خدمات، فوق العاده خاص و استخدام نیروهای طرحی از سوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس پیگیری شود، اما هیچ کدام از این ها انجام نشد. 
او در ارتباط با صدماتی که به پرستاران در دوران کرونا وارد شد، گفت: 
ما در حدود ۱5۰ شهید داشتیم و نزدیک به 4 تا 5 هزار نفر نیز به کرونا 
مبتال و خانواده هایشان درگیر شدند. نزدیک به 4۰۰ نفر از پرستاران جانباز 
شده اند و ریه شان به قدری درگیر شده است که باید در خانه بستری باشند. 
بسیاری کردند و خودشان و خانواده هایشان  ایثارگری های  و  جانفشانی ها 
بر روی همکاران دیگر  بار کاری شان  درگیر شدند. وقتی درگیر می شوند 
می افتد. در تمام این مدت که ما 5 پیک کرونا را گذرانده ایم یک لحظه پا 
به عقب نگذاشتند و کماکان نیز به خاطر مردم این کار را انجام می دهند. 
که خورده اند  به خاطر قسمی  است.  مردم شان  با  بستند  که  آن ها عهدی 

کارشان را انجام می دهند. 
زارعیان گفت: مسئوالن فقط میزان فوق العاده ویژه پرستاران را افزایش 
دادند و در ارتباط با مابقی مسائل هیچ اقدامی انجام نشده است و فقط وعده 
دادند. این در حالی است که مقام معظم رهبری در روز پرستار بیان کردند که 

استخدام و تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید صورت بگیرد.
او در ارتباط با وضعیت پرستارانی که به صورت رسمی جذب شده اند، 
گفت: نیمی از پرستارانی که در حال حاضر کار می کنند شرکتی، قراردادی و یا 
طرحی هستند و در بهترین حالت تنها 5۰ درصد استخدامی و پیمانی هستند. 
زارعیان با بیان اینکه وضعیت کمبود پرستار در کشور فجیع است، گفت: 
استاندارد تعداد پرستار به تخت در جهان دو است. ما هشت دهم هستیم 
و هنوز به یک هم نرسیده ایم. در کشورهای حوزه خلیج فارس استاندارد 
تعداد پرستار نزدیک به ۱.9 است. بدترین وضع را داریم و جزء ۱۰ کشور 

آخر جهان در نسبت پرستار به تخت های بیمارستانی هستیم. 
او افزود: قطعا معلوم است که وقتی مریضی به بیمارستان می رود و 
پرستار قرار است 3۰ بیمار را مدیریت کند، شرایط چگونه است. معلوم است 
که مراقبت خوبی نمی شود و آمار مرگ و میر بیمارستانی و خطا و قصور 
باال می رود، مردم از خدمات بی کیفیت برخوردار می شوند. به بیمارستان ها 
بروید و ببینید وضعیت مردم چگونه است. همه تبعات این اتفاق گریبانگیر 
مردم می شود، زیرا فردی که مریض است و به بیمارستان می رود انتظار دارد 
خدمات پرستاری مناسبی بگیرد، اما وقتی نیست و کمبود است، نمی گیرد 
و منزلت و کرامت بیمار حفظ نمی شود. آن ها را در راهرو ها می خوابانند و 

فرصت نمی کنند به آن ها رسیدگی کنند. 
زارعیان ادامه داد: پرستار بعضا خسته است و گاهی بدرفتاری می کند، 
زیرا تحت فشار است. پرستاری مانند این نیست که کارمندان پشت میز 
نشسته باشند، 24 ساعته تحت استرس هستند و پرستاری جزو مشاغل سخت 
و زیان آور در تمام دنیاست. معلوم است وقتی تعداد پرستاران کم باشد، در 
بیمارستان های  دارند  پول  که  کسانی  می بینند.  آسیب  مردم  فقط  نهایت 
خصوصی می روند و خدمات خوب دریافت می کنند و کسانی که وضعیت 

مالی مناسبی ندارند در بیمارستان های دولتی سردرگم می شوند.

یک عضو سابق شورای شهر:

اداره شهر نباید فدای نگاه سیاسی شود 

رم  چهـا دوره  عضـو 
شـورای شـهر تهـران درباره 
انتصابات در شهرداری گفت: 
برخـی افـراد کم تجربـه می آیند و بیت 
المـال را جـور دیگری ضایـع می کنند. 
شـاید در جهت منافع خودشـان نباشد، 
امـا تصمیمـات ناشـیانه کـه بـه دلیـل 
بـه  گرفتـه می شـود  تجربـه  نداشـتن 
گونـه دیگـری هزینـه بـه شـهر وارد 

می کنـد.
»ابولفضـل قناعتـی« عضـو دوره 
چهـارم شـورای شـهر تهران در پاسـخ 
بـه سـوالی دربـاره عملکـرد مدیریـت 
اینکـه  گفـت:  ششـم  دوره  شـهری 
دربـاره  مـاه  چنـد  ایـن  در  بخواهیـم 
فعلـی  شـهرداری  و  شـهر  شـورای 
اظهـار نظـر کنیـم کمـی زود اسـت، 
چـرا کـه جابجایی هـا مطرح اسـت، اما 
اگـر بـا همیـن رونـد که االن در شـهر 
می بینیـم حرکـت کننـد بـه نظـر مـن 

نمی افتـد.  خاصـی  اتفـاق 

مدیریت شهری به روزمرگی 
افتاده است

حاکـم  جریـان  از  داد:  ادامـه  او 
بـه  توجـه  بـا  شـهرداری  و  شـورا  در 
مدیریـت  در  حضـور  سـابقه  اینکـه 
شـهری را داشـته اند و انتظـار می رفت، 
بیشـتر فعالیـت و تـالش و پشـتکار را 
داشـته باشـد، امـا بـه نظر می رسـد به 

روزمرگـی افتـاده اسـت. 
کـه  در شـهری  گفـت:  قناعتـی 
در  میلیـارد  و ۷۰۰  هـزار  دو  متوسـط 
مـاه بـرای حقـوق و نگهداشـت خـرج 
می شـود، انتظـار این اسـت که شـاهد 
فعالیت هـای بهتـر و ریشـه ای تری در 

باشیم.  شـهر 
عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
تهـران اضافه کرد: اگـر برنامه ای برای 
سـال ۱4۰۱ دارنـد، امیدواریـم از االن 
بنـای کار را بگذارنـد کـه ایـن اتفـاق 
بیفتـد. اگـر ماننـد شـورای پنجـم تنها 
نگهداشـت  و  و روب  رفـت  بخواهنـد 
شـهر را انجـام دهنـد، ایـن هزینه هـا 
توجیـه اقتصـادی بـرای شـهر نـدارد. 
سـرمایه ای که در شـهر هزینه می شود 
باید به گونه ای باشـد که شـاهد تحول 

در حوزه هـای مختلـف باشـیم. 
بـه وضعیـت  اشـاره  بـا  قناعتـی 
حـوزه حمـل و نقـل گفـت: در توسـعه 
حمـل و نقـل عمومـی اتفاقـی نیفتاده 
اسـت و بـه ویـژه در بخـش اتوبـوس 
هنوز افزایشـی در این ناوگان نداشـتیم 
گذشـته  دوره هـای  اتوبوس هـای  و 

می شـود.  اسـتفاده 

او ادامـه داد: مـا از یـک طـرف 
توصیـه می کنیـم کـه جمعیـت کشـور 
بیشـتر شـود، امـا از آن طـرف اگـر به 
زیرسـاخت ها توجـه نکنیـم در آینده با 

مشـکل روبـرو می شـویم. 
عضو اسـبق شورای شـهر تهران 
گفـت: االن سـرفاصله حرکـت مترو و 
در  نیسـت.  رضایت بخـش  اتوبوس هـا 
توسـعه فضـای سـبز، فضـای ورزشـی 
و خدمـات شـهری فرایندهـا مناسـب 
نیسـت. بـا وزش بـاد و بـاران در برخی 
هـم  هنـوز  کـه  شـاهدیم  مناطـق  از 
زمیـن  روی  شـده  ریختـه  برگ هـای 
شـهرداری  و  شـده  انبـار  کوچه هـا  و 
آن را جمـع نکـرده اسـت. جمـع آوری 
از  کـه  پیمانـکاری  بـرای  برگ هـا 
کاری  می گیرنـد  حقـوق  شـهرداری 
نـدارد و ایـن کثیف بودن شـهر زیبنده 

پایتخـت نیسـت. 

وضعیت نظافت شهر با مشکل 
روبرو شده است

او بـا بیـان اینکـه ایـن مسـائل 
حداقـل کاری اسـت کـه بایـد توسـط 
شـود،  پیگیـری  شـورا  و  شـهرداری 
گفـت: ایـن حداقل فعالیت شـهرداری 
و شـورا اسـت و خیلـی از خیابان هـا 
نسـبت بـه گذشـته تمیـزی و پاکـی 
خـود را ندارند و بدتر هم شـده اسـت. 
من وابسـته بـه همین جریان هسـتم، 
امـا نمی توانـم کتمان کنـم که نظافت 
شـهر با مشـکالتی روبرو شـده است. 
شـورا و شـهرداری بایـد جدی تـر بـه 
حداقـل  اینهـا  کننـد.  ورود  مسـاله 
روش های نگه داشـت شـهر اسـت که 
االن در همیـن هـم مانده ایـم و شـهر 
در دوره انتقـال مدیریـت بـا مشـکل 

روبرو شـده اسـت. 
شـورای ششمی ها با شـعار و ایده 

آمدنـد و مردم به آنهـا اعتماد کردند
قناعتـی بـا اشـاره بـه انتظاراتـی 
که از شـورای اصولگرا مـی رود، اضافه 
کـرد: انتظار ما به جـز اینکه روش های 
جـاری باید به نحـو مطلوب تر مدیریت 
شـود، این اسـت کـه اتفاقـات دیگری 
نیـز در شـهر رقـم بزنیـم، چـرا کـه بـا 
شـعار و ایده آمده انـد و مردم به جریان 
اصولگرایـی اعتمـاد کردنـد و بایـد در 
توسـعه فعالیت هایـی کـه شـهر تهران 
در آن عقـب ماندگـی دارد، کار کنیـم. 
زمـان در حـال سـپری شـدن اسـت و 
هزینه هـا بـه شـهر تحمیـل می شـود. 

عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
تهـران ادامه داد: شـهر تهران ۷۰ هزار 
میلیـارد بدهـی دارد که سـال به سـال 

بـه رقـم آن اضافـه می شـود. انتظـار 
مـردم ایـن اسـت کـه اگـر بدهـی بـه 
شـهر تحمیـل می شـود، از آن طـرف 
آورده ای هـم داشـته باشـد و نمـود آن 
را در حمل و نقل، فضای سـبز، ورزش 
و غیـره ببیننـد. اینها مواردی اسـت که 
بایـد بـرای آن چاره  اندیشـی کنند، چرا 
کـه اگـر این اتفـاق نیفتد اعتمـاد مردم 

بـه ایـن جریـان از بین مـی رود. 
قناعتـی در پاسـخ بـه این سـوال 
که شـهرداری در دوره جدید سیاسـتی 
در پیـش گرفتـه اسـت و بـه مسـاله 
آسـیب های اجتماعی بـه صورت جدی 
ورود کـرده، در حالی که در حوزه حمل 
و نقـل شـهر بـا مشـکالت عدیـده ای 
روبرو اسـت اظهار کرد: شـورای شـهر 
بایـد نیازهـای شـهر را بـا توجـه بـه 
حداکثـر نیازهایـی کـه در شـهر احصـا 

می شـود، اولویت بنـدی کنـد. 
او ادامـه داد: اگـر اکثـر جمعیـت 
شـهر مطالبـه ای دارد، بایـد برنامه هـا 
بـا اولویـت نیـاز اکثریت مـردم تدوین 
شـود. رسـیدگی به معضالت اجتماعی 
نیـز یکـی از کارهایـی اسـت کـه باید 
دنبال شـود، اما شـکل پلیسـی نداشـته 
بـه  کارهایـی  بارهـا  و  بارهـا  باشـد. 
صورت نمایشـی توسـط مدیـران قبلی 
و کنونـی انجـام شـده، امـا اتفاقـی رخ 
نـداده و دلیلـش نیـز ایـن اسـت کـه 
مدیریـت  یـک  معتـادان  جمـع آوری 
یکپارچه می خواهد و سـایر سـازمان ها 
و نهادهـا نیـز باید کنار هـم قرار گیرند. 
اقـدام در حـوزه آسـیب ها بـدون 
همـکاری سـایر دسـتگاه ها باعث هدر 

رفـت منابع شـهر می شـود
قناعتـی بـا بیـان اینکـه اقدامات 
بـدون  و  یـی  تنها بـه  ری  شـهردا
باعـث  دسـتگاه ها  سـایر  هماهنگـی 
می شـود،  شـهر  منابـع  رفـت  هـدر 
گفـت: اگـر شـهرداری وظیفـه خود را 
انجـام دهـد و سـایر دسـتگاه ها کمک 
نکننـد هزینـه بی جایـی اسـت کـه در 
شـهر انجـام شـده و پـول شـهر هـدر 
مـی رود. اولویـت را باید براسـاس نیاز 
اکثریـت احصا کننـد و تصمیم بگیرند. 
آسـیب های  مسـاله  بـه  آن  کنـار  در 
اجتماعـی نیـز بپردازنـد. بایـد گزارش 
دهنـد که جمـع آوری معتـادان چگونه 
انجـام شـده و حضور دیگر دسـتگاه ها 
در ایـن پـازل چـه بـوده و چـه اتفاقی 

رخ داده اسـت. 
عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
افـزود: اگر شـهرداری بخواهد حرکاتی 
اینچنینی داشـته باشـد و بـه اولویت ها 
توجـه نکنـد و پول هـای شـهر هزینـه 

شـود و خروجی نداشـته باشـند باز هم 
خسـرانی به اقتصاد شـهر وارد می شود. 
را  بیت المـال  کم تجربـه،  افـراد 
بـا تصمیمـات ناشـیانه ضایـع می کنند

سـوال  بـه  پاسـخ  در  قناعتـی 
دیگـری دربـاره انتصابـات شـهرداری 
گفـت: بـه دنبـال افراد سـالم هسـتند. 
فضای شـهرداری به گونه ای اسـت که 
ارتبـاط بـا پـول و اقتصاد زیاد اسـت و 
افراد سـالمی را انتخاب کردند اما نباید 
از افـراد باتجربـه نیـز فاصلـه بگیرند. 
کـم  افـراد  برخـی  داد:  ادامـه  او 
را  المـال  بیـت  و  می آینـد  تجربـه 
جـور دیگـری ضایـع می کننـد. شـاید 
نباشـد  خودشـان  منافـع  جهـت  در 
امـا تصمیمـات ناشـیانه کـه بـه دلیـل 
بـه  گرفتـه می شـود  تجربـه  نداشـتن 
گونـه دیگـری هزینـه بـه شـهر وارد 

 . می کنـد
قناعتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در 
انتصابـات بایـد افـراد سـالم و باتجربه 
نیـز در کنـار ایـن افـراد در نظـر گرفته 
و  ناگهانـی  تصمیمـات  گفـت:  شـود، 
افـراد  همـه  جابجایـی  و  اینچنینـی 
کـه باعـث شـود افـرادی کـه تجربـه 
اداره شـهر را ندارنـد روی کار بیاینـد 
هزینه هایـی را در پـی دارد کـه شـهر 
مشـکالت  بـا  دیگـری  شـکل  بـه  را 

می کنـد.  روبـرو 
تصمیمـات غلطـی را بـا انتخـاب 
افراد کم تجربه در اداره شـهر شـاهدیم

عضـو دوره چهارم شـورای شـهر 
افـزود: بـه نظـر می رسـد، تصمیمـات 
صـورت  بـه  کـه  گرفته انـد  غلطـی 
یکنواخـت عـده ای افـراد کـم تجربـه 
را در برخـی حوزه هـا بـه کار می گیرند 
بـا تجربـه  افـراد  بایـد  در حالـی کـه 
متدیـن را نیـز بـا خـود داشـته باشـند. 
نمی تـوان گفـت همه کسـانی که قبال 
در شـهرداری بودند مشـکل دار بودند، 
افـراد سـالم و مدیـر در شـهرداری نیز 

بوده انـد. 
او بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد نگاه 
جریانـی داشـت و شـهر نبایـد فـدای 
نـگاه سیاسـی شـود، گفـت: شـهر باید 
دسـت افـراد متخصـص و بـا تجربـه 
باشـد کـه می توانـد از جریـان اصولگرا 
یـا اصالح طلب باشـد. اگر بـا این نگاه 
کار را پیـش ببرنـد می تواننـد توفیقات 
خوبـی داشـته باشـند. اما اگـر بخواهند 
سیاسـی به شـهر نگاه کنند و یکجانبه 
گرایانـه بـه مسـاله ورود کننـد، همـان 
مشـکالتی کـه در شـورای پنجـم رخ 
داد در شـورای ششـم به شکل دیگری 

اتفـاق می افتـد.

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه شهید بهشتی:
با تمامی مجوزهای درخواستی دانشجویان موافقت كردیم

رییس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه با توجه به روی کار 
آمدن دولت جدید، تغییری در رویکرد ما برای فعالیت های دانشجویی ایجاد 
نشده است، گفت: با تمامی مجوزهای درخواستی دانشجویان برای برگزاری 

مراسم گرامیداشت روز دانشجو موافقت کردیم.
دکتر سعداهلل نصیری قیداری ضمن بیان این مطلب به تشریح برنامه 
ها و سیاست های روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی پرداخت و اظهار 
کرد: ما هر ساله برنامه های خاصی را به این مناسبت در دانشگاه تدارک 
می بینیم اگر چه بیشتر کارهای اجرایی این برنامه بر عهده دانشجویان و 
تشکل های دانشجویی است اما دانشگاه شهید بهشتی همواره سعی کرده 
همراهی و همکاری خود را برای اجرای هر چه بهتر این برنامه ها اعمال کند.

رییس دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های 
دانشگاه برای روز چهارشنبه ۱۷ آذر  و با حضور دکتر حسینی معاون پارلمانی 
رییس جمهور تدارک دیده شده است که این برنامه نیز در پردیس شهید 

عباسپور دانشگاه شهید بهشتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
رفاه  صندوق  رییس  گنجی  دکتر  بازدید  از  قیداری  نصیری  دکتر 
دانشجویان از خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی در آستانه روز دانشجو خبر 
داد و گفت: در جریان این بازدید قرار شد یک خوابگاه خیرساز در این دانشگاه 

تاسیس شود که بخشی از هزینه های آن را وزارت علوم تقبل می کند.
 ۱۱ از  دانشجویی  خوابگاه   9 حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی به همراه تمامی موتورخانه های  گرمایشی 
و سرمایشی مورد بازسازی قرار گرفته است. ضمن اینکه توانستیم رستوران 
مرکزی دانشگاه را بازسازی اساسی کنیم. همچنین صندوق رفاه دانشجویان 

قول بازسازی دو خوابگاه دیگر این دانشگاه را داده است.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تغییری در رویکرد ما برای 
فعالیت های دانشجویی ایجاد نشده است، گفت: با توجه به اینکه دانشگاه ها 
به صورت هیات امنایی اداره می شوند و برنامه های مختص خود را دارند، 
تغییر دولت ها تغییری اساسی در رویکرد آنها ایجاد نمی کند. بنابراین ما 

در حوزه دانشجویی برنامه های خود را پیش می بریم.
اینکه با تمامی مجوزه های دانشجویان به  با بیان  نصیری قیداری 
مجوزهای  همه  کرد:  نشان  خاطر  کردیم،  موافقت  دانشجو  روز  مناسبت 
ارائه شده  نظارت مطرح شد و چون خواسته های  در هیات  دانشجویان 

معقول و منطقی بود تمامی برنامه ها مجوز برگزاری گرفتند.
رییس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: برنامه گرامیداشت روز دانشجو 
برای خود دانشجویان و تشکل ها است  و ما صرفا برنامه های آنها را از نظر 

امکانات سالن، فضاهای فیزیکی و دیگر امکانات حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: به طورکلی دانشجویان محور دانشگاه هستند. همه 
تالش های ما به منظور رشد و تقویت آنها صورت می گیرد و نمی توانیم 
در خصوص وظایف خود در مقابل دانشجویان قصور کنیم؛ اما با توجه به 
شرایط جدید و با محدودیت هایی مواجه هستیم. طبعا فعالیت های ما در 
همه حوزه ها اعم از آموزش، پژوهش، فرهنگی و سیاسی کاستی هایی را 

دارد با این حال سعی می کنیم این کاستی ها به حداقل برسد.
دکتر نصیری قیداری در پایان با تاکید بر اینکه سالمتی دانشجویان 
تعادلی بین  اولویت اساسی دانشگاه است، گفت: ما سعی می کنیم یک 
حضور و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه را برای برنامه های روز دانشجو 
ایجاد کنیم تا جایی که خط قرمز سالمتی اساتید، دانشجویان و کارمندان 
در دانشگاه شهید بهشتی آسیب نبیند برنامه های خود را ادامه خواهیم داد.

كشف 111 كیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس فرودگاه
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور، از کشف ۱۱۱ کیلو گرم مواد مخدر از نوع 

تریاک و دستگیری 2 نفر قاچاقچی در این پرونده خبر داد.
سرهنگ »محسن عقیلی« با اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس 
به  موفق  فرودگاهی،  حوزه  در  دار  سابقه  مجرمین  رصد  طی  شیراز،  فرودگاه 
شناسایی باندی شدند که قصد جابجایی مقدار قابل توجهی از مواد مخدر را از 

طریق فرودگاه به استان های مرکزی کشور داشتند.
سابقه  افراد  این  اینکه  به  توجه  با  داشت:  بیان  انتظامی  ارشد  مقام  این 
قضائی،  مجوز  اخذ  با  داشتند  مخدر  مواد  جرم حمل  به  فرودگاه  در  دستگیری 
اکیپی از همکاران آموزش دیده پلیس فرودگاه شیراز به محل فعالیت آنان اعزام، 
که در بازرسی بعمل آمده از مخفیگاه آنان مقدار ۱۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

تریاک کشف و ضبط شد.
باند  اصلی  اعضا  از  نفر   2 پرونده  این  در  اینکه،  بیان  با  عقیلی  سرهنگ 
دستگیر و تحویل مقام قضائی شده اند، خاطر نشان کرد؛ پیگیری برای شناسایی 

و دستگیری سایر عوامل در دستور کار این پلیس قرار دارد.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت: پلیس فرودگاه با استقرار در تمامی 
مبادی ورودی و خروجی فرودگاه ها به صورت شبانه روزی با هوشیاری تمام، 
ضمن جلوگیری از قاچاق هرگونه مواد مخدر، کاال و ارز در راستای تأمین امنیت 

مسافران صنعت هوایی از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.

تصادف مرگبار دانگ فنگ در بزرگراه مدرس
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ دو 

تن در تصادف بامدادی پایتخت خبر داد.
در  داده  رخ  رانندگی  حوادث  ترین  مهم  درباره  مومنی،  احسان  سرهنگ 
سواری  دستگاه  یک  دوشنبه  روز  بامداد   ۱:4۰ ساعت  حوالی  گفت:  پایتخت، 
بود که  بزرگراه مدرس  به جنوب  دانگ فنگ در حال حرکت در مسیر شمال 
در محدوده خیابان مطهری ناگهان از مسیر خود منحرف شده و با جدول های 

کناری بزرگراه برخورد کرد.  
وی با بیان اینکه در ادامه خودروی سواری با چندین اصله درخت برخورد 
کرد، گفت: این خودرو پس از شکستن درختان با پایه ستون تابلو هدایت مسیر 

برخورد کرده و متوقف شد.
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به 
حضور ماموران پلیس و امدادگران در محل گفت: متاسفانه بر اثر شدت ضربه 
وارده راننده که فردی حدوداً 2۰ ساله بود به تایید عوامل امدادی در دم جان خود 
را از دست داد. سرنشین دیگر این خودرو نیز در حالی که دچار آسیب دیدگی 

شده بود از سوی عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.  
مومنی علت وقوع این حادثه را ناتوانی راننده سواری دانگ فنگ در کنترل 

وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.
بزرگراه شهید  بامداد در  از ساعت 6:5۰  از حادثه ای دیگر  وی همچنین 
همدانی خبر داد و گفت: یک دستگاه سواری پژو در مسیر غرب به شرق این بزرگراه 
در حال حرکت بود که ناگهان دچار نقص فنی شده و در حاشیه بزرگراه متوقف شد.  
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه 
راننده سواری پژو هیچ یک از عالئم ایمنی را در محدوده توقف خودرو قرار نداده 
با قسمت عقب این خودرو  بود، گفت: در همین حین یکدستگاه سواری پراید 
برخورد کرد. متاسفانه در پی این حادثه  راننده سواری پژو که فردی حدودا 46 

ساله و در حال تعمیر وسیله نقلیه بود در دم جان خود را از دست داد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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ز  ا حدی  ر  هشدا حد 
قیمت  کاالهای منتخب است 
حد  از  قیمت  نوسانات  که 
ادامه  در صورت  و  مطلوب خارج شده 
منجر به افزایش تورم خواهد شد. این 
حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.5 
درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته 
شده که برای یک دوره یک ساله ۱8 
درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این 
برنامه ریزی خاص  بیانگر ضرورت  حد 

برای کنترل قیمت ها است.
به گزارش دنیای جوانان،  در حالی 
که رییس جمهوری در سومین گفتگوی 
تلویزیونی با مردم اعالم کرد که تورم 
کنترل شده و رو به کاهش رفته؛ گزارش 
رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اقالم  قیمت  متوسط  روند  بررسی  از 
خوراکی منتخب در مناطق شهری در 
آبان ماه امسال نشان می دهد؛ متوسط 
قیمت حدود 83.3 درصد اقالم منتخب 
در این گزارش فراتر از حد بحران است.

درجه  ایرانی  برنج  شامل  اقالمی 
مرغ  یک،  درجه  خارجی  برنج  یک، 
ست  ما  ، ه یز ر ستو پا شیر  شینی،  ما
پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم 
روغن  پاستوریزه،  کره  ماشینی،  مرغ 
گوجه  خیار،  پرتقال،  سیب،  موز،  مایع، 
فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، 
قند، شکر و چای خارجی بسته ای فراتر 
از حد بحرانی قیمت ها را دارند و به ویژه 
برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ 
ماشینی، شیر و انواع محصوالت لبنی و 
روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب زمینی 
و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه 
قبل مشاهده می شود و در صورت عدم 
اصالح سیاست ها، افزایش مجدد قیمت 

این کاالها دور از انتظار نیست.
همچنین در این گزارش آمده است 
که متوسط قیمت اقالم خوراکی مانند 
گوشت گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی 
در محدوده هشدار قرار دارد و با توجه 
به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و 
افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات 
محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی 
قیمت  متوسط  همچنین  دارد.  وجود 
اقالمی مانند گوشت گوسفند و پیاز در 

محدوده مطلوب است.
بحرانی  حد  گزارش،  این  طبق 
قیمت ها نشان می دهد که قیمت برخی 
اقالم از کنترل خارج شده که این امر 
منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. 
این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 
نظر  در  قیمت هر کاال  برای  2 درصد 
گرفته شده که برای یک دوره یک ساله 
24 درصد خواهد بود و در این شرایط 
عاجل  اقدام  و  سریع  تصمیمات  اتخاذ 
برای  بازار  در  مستقیم  مداخله  حتی  و 

کاهش قیمت ها ضروری است.
همچنین حد هشدار حدی از قیمت  
نوسانات  که  است  منتخب  کاالهای 
در  و  خارج شده  مطلوب  از حد  قیمت 
تورم  افزایش  به  منجر  ادامه  صورت 

افزایش  اساس  بر  این حد  خواهد شد. 
ماهانه حداکثر ۱.5 درصد برای قیمت 
برای  که  گرفته شده  نظر  در  کاال  هر 
یک دوره یک ساله ۱8 درصد خواهد 
بیانگر  حد  این  از  قیمت ها  عبور  بود. 
ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل 

قیمت ها است.
گزارش  این  در  هم  مطلوب  حد 
است  منتخب  کاالی  قیمت  از  حدی 
با توجه به شرایط کشور، نوسانات  که 
قیمت در اطراف آن برای مصرف کننده 
قابل قبول به نظر می رسد. این حد بر 
اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد 
برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده 
درصد   ۱2 ساله  یک  دوره  برای  که 

خواهد بود.
براساس گزارش وزارت تعاون در 
خوراکی  اقالم  قیمت  متوسط  مقایسه 
از  قلم   3 در  ماه  مهر  با  ماه  آبان  در 
کاالهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ 
درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت ها 
در کاالهای مربوط به گوجه فرنگی با 
افزایش 33 درصدی، رب گوجه فرنگی 
با افزایش ۱3 درصدی و سیب زمینی 
با افزایش ۱2 درصدی است. همچنین 
مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در 
آبان ماه با مدت مشابه در سال گذشته 
نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت 
 ۷9 افزاش  با  ایرانی  پنیر  اقالم  در 
درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش 
 ۷3 افزایش  با  ماست  و  درصدی   ۷5

درصدی است.    
اقالم  از  بسیاری  که  در شرایطی 
خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده 
که  هستیم  بازار  ارز  نرخ  رشد  شاهد 
سیگنال افزایش نرخ تورم را می دهد و 
این به معنای خالی شدن سبد خانوار به 
ویژه دهک های کم درآمد از حداقل های 

مواد غذایی است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی 
بر  آن  تاثیر  و  تورم  نرخ  رشد  درباره 
دولت  سیاست های  و  مردم  معیشت 
سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه در این 

شرایط اظهار داشت: متاسفانه با توسعه 
فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. 
امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی 
را  بقا  برای  غذایی  مواد  خرید  کفاف 
در  باشیم  داشته  توجه  باید  نمی دهد. 
این دوره دیگر بحث ناتوان بودن مردم 
برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد 
خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان 
هم  را  غذایی  مواد  حداقل های  خرید 
ندارند. کاالهایی مانند مسکن یا سایر 
ملزومات افزایش رفاه مردم سال ها است 
که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده 
است. مردم در این مدت فقیرتر شده اند 
و مختصر تولید ملی هم در انحصار و در 

اختیار عده ای خاص قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
مشابه  که  داریم  اَبرثروتمندانی  امروز 
آن ها آمریکایی هایی هستند که در نظام 
مالیاتی دقیق در وفور ثروت و سرمایه 
زندگی  می کنند. البته اگر در کشورهای 
بودن  ثروتمندن  امریکا  مانند  پیشرفته 
تولیدات  در  آنها  قابلیت  دلیل  به  افراد 
دلیل  به  افراد  ایران  در  اما  است  ملی 
نزدیکی به قدرت های سیاسی ثروتمند 
می شوند و این موضوع نارضایتی مردم 

را تشدید می کند.  
دولت  سیاست  به  اشاره  با  افقه 
گفت:   تومانی   42۰۰ ارز  حذف  برای 
حذف  از  هم  عده ای  شرایط  این  در 
نند  می ز حرف  نی  توما  42۰۰ رز  ا
یکسری  توصیه   ، د پیشنها ین  ا که 
که  درگیر  است  خوانده هایی  اقتصاد 
قدرت  و  هستند  وارداتی  تئوری های 
متاسفانه  ندارند.  را  شرایط  از  تحلیل 
مدیران  و  وزرا  مجلس،  نماینده های 
این تئوری های ضد تولید و  هم اسیر 

ضد توسعه شده اند.
ارز  حذف  صورت  در  افزود:  وی 
مردم،  خانوار  سبد  از  تومانی   42۰۰
خواهد  بدتر  مردم  معیشتی  شرایط 
دلیل  به  داده  نشان  دولت  چراکه  شد 
ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، 
در قسمت اول که افزایش قیمت ها است 

موفق عمل می کند اما در مرحله دوم 
و مهم که باز توزیع اقالم و کاال است، 
نمی تواند مدیریت داشته باشد و تجربه 

یارانه 45 هزار تومانی تکرار می شود.
وابستگی  اگر  د:  دا ادامه  افقه 
روابط  به  بخش ها  تمام  غیرطبیعی 
قطع  طور  به  بود  نشده  ایجاد  خارجی 
شرایط  در  کشورمان  خارجی  تجارت 
طبیعی می توانست به بهبود معیشت و 
افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز 
به صورت غیر طبیعی به نفت و واردات 
کاالهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف 
وابسته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر 
کشور هم به امید اینکه با به روی کار 
آمدن دموکرات ها در آمریکا تحریم ها 
از سوی  برداشته می شود مصرف شد، 
کشورمان  در  امروز  که  جناحی  دیگر 
گرفته،  دست  در  را  کشور  اداره  امور 
برای اینکه نشان دهد که رای مردم به 
دولت روحانی اشتباه بود وانمود می کند 
که مشکالت ارتباطی به تحریم ندارد 
و مشکل از مدیران و انتخاب مردم در 

8 ساله گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
اقدامات دولت مردمی برای بهبود رفاه 
مردم، گفت: حاال در این شرایط رییس 
اصرار  کابینه دولت سیزدهم  و  جمهور 
بر سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده 
دارند. سفرهای استانی در شرایطی در 
دوره دولت نهم و دهم انجام می شد که 
دولت هنوز پول نفت برای این هزینه ها 
در  می توانست  و  داشت  اختیار  در 
سفرهای استانی به بخشی از انتظارات 
مردم پاسخ دهد و مردم را راضی نگه 
دارد اما امروز دیگر پولی در بساط نیست 
که دولت بخواهد با خرج آن سفر های 

استانی داشته باشد.
میان  در  اتفاقا  کرد:  تاکید  وی 
مدت همین عدم براورده شدن وعده ها 
و انتظارات مردمی در سفرهای استانی 
و  می شود  تشدید سرخوردگی ها  باعث 
که  آنچه  از  زودتر  را  مردمی  حمایت 

فکر می کنند از دست می دهند.  

با حمایت بانك پارسیان؛ تولید جان تازه می گیرد
آذرماه   ۱۱ پنج شنبه  روز  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
۱4۰۰ با حضور در محل کارخانه های ریسندگی، بافندگی 
پوشاک جامعه، از مراحل مختلف تولید در این مجموعه 

بازدید کرد.
از  ادواری  بازدیدهای  ادامه  در  پرویزیان  کورش 
بنگاه ها و کارخانه ها تولیدی و صنعتی که باهدف پشتیبانی 
تولید  خطوط  از  می گیرد؛  صورت  تولید  از  زدایی  مانع  و 

کارخانه های ریسندگی، بافندگی پوشاک جامعه دیدن کرد و از نزدیک با فعالیت های 
مختلف این کارخانه آشنا شد.

وی همچنین در این بازدید مشکالت و مسائل این مجموعه را مورد بررسی 
و ارزیابی قرارداد و آمادگی این بانک را برای تأمین مالی طرح های توسعه ای در 

زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اعالم کرد.
دکتر پرویزیان در گفت وگو با مدیران و کارکنان این مجموعه با تأکید بر این 
اقتصادی در سال  دارای توجیه  تولیدی و صنعتی  از مجموعه های  اینکه حمایت 
“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها “، در دستور کار بانک پارسیان قرار دارد، افزود: 
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، سیاست بانک پارسیان رفع موانع تولید و کمک 

به ایجاد اشتغال در کشور است.
محمدرضا مصلحی مدیرعامل کارخانه پوشاک جامعه هم با قدردانی از حضور 
مدیرعامل بانک پارسیان در این مجموعه، مراحل مختلف تولید شامل ریسندگی، 

بافندگی و پوشاک را برای ایشان و هیات همراه تشریح کرد.
شرکت کارخانه ها ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه در سال ۱364 بر اساس 
نیاز جامعه ایرانی بنا گردیده و مجموعه ای کاماًل غیرانتفاعی است که با به کارگیری 
آخرین فناوری صنعت نساجی جهان و نیز نوآوری در تولید، توانسته است امروزه 
نقطه درخشانی از یک صنعت بزرگ شود، که تولیدات آن ازنظر کیفی با بهترین 

محصوالت فاستونی دنیا رقابت کند.

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 270 درصدی اعطای تسهیالت در هشت ماهه سال جاری 

ایران  صادرات  توسعه  بانک  مشهد  شعبه  رئیس 
مشهد  شعبه  در   ۱4۰۰ سال  پرداختی  تسهیالت  گفت: 
طی هشت ماهه نخست سال جاری مبلغ 2 هزار و 588 
میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل با 9۷5 میلیارد ریال تسهیالت پرداختی، 2۷۰ درصد 

رشد را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 

حامد گرجستانی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز ضمن اشاره به مانده تسهیالت 36 
هزار میلیارد ریالی شعبه مشهد در پایان آبان سال جاری، اظهار داشت: این شعبه در 
هشت ماهه نخست سال ۱399 مبلغ 2۱ 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.
پایان  رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات اظهار داشت: این شعبه در 
آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، در بخش اعتبار اسنادی 

وارداتی و بروات به رشدی بیش از 4۰۰ درصد دست یافته است.
ایران عمده محصوالت  توسعه صادرات  بانک  رئیس شعبه مشهد  گفته  به 
انواع  موکت،  و  فرش  ،پسته،  زعفران  شامل  رضوی،  خراسان  استان  صادراتی 
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 646 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 .

برگزار  ایران 23 آذرماه  بانك  پست  العاده  فوق  مجمع عمومی 
می شود

به  ایران،  بانک  پست  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
روز  سرمایه،  افزایش  درخصوص  گیری  منظورتصمیم 
سه شنبه 23 آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

یران،  پست بانک ا عمومی  بط  روا گزارش  به   
بنابراعالم معاونت مالی و سرمایه گذاری، مجمع مذکور با 
حضورسهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم 

روز سه  رأس ساعت 9 صبح  اشخاص حقوقی  نمایندگان  یا  نماینده  و همچنین 
شنبه بیست و سوم آذرماه سال جاری در تهران به نشانی؛ خیابان مطهری، باالتر 
از چهارراه میرزای شیرازی، کوچه عرفان، پالک یک ساختمان آموزش پست بانک 

ایران طبقه اول سالن کنفرانس برگزار می گردد.
بازرس  و  مدیره  هیات  توجیهی  گزارش  استماع  و  قرائت  گزارش:  بنابراین 
افزایش سرمایه،  اتخاذ تصمیم در خصوص  افزایش سرمایه،  قانونی در خصوص 
در  مواردی که  و سایر  افزایش سرمایه  در خصوص  اساسنامه  از  مواردی  اصالح 
صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد به عنوان دستور جلسه این مجمع می باشد.

همچنین با توجه به ابالغیه ۰5۰/44۰/ب/98 مورخ 26/۱2/۱398 سازمان 
بورس و اوراق بهادار منضم به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درخصوص 
نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان مذکور و محدودیت 
تعیین شده در تعداد سهامداران حاضر در مجامع عمومی، سهامداران محترم می 
توانند از طریق وب سایت این بانک به نشانی www.postbank.ir   نسبت به 
مشاهده آنالین جلسه مجمع اقدام نمایند.شایان ذکر است: برگزاری این جلسه با 

حضور حداکثر ۱5 نفر از سهامداران عمده امکان پذیر می باشد.
گفتنی است: با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در 
مجمع، به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران یا نمایندگان آنان جهت 
حضور درجلسه الزامی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه 
با امضای صاحبان امضاء مجاز همراه با تصویری از روزنامه رسمی که مبین تأیید 

صاحب امضای مجاز باشد را ارائه نمایند.

در هفت ماهه نخست 1400 رقم خورد؛
پرداخت 100 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط شعب بانك توسعه 

صادرات
توسعه صادرات  بانک  بازاریابی  و  امور شعب  مدیر 
ایران اعالم کرد که 38 شعبه این بانک در سراسر کشور در 
هفت ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز، حبیب احمدی در نشست 

مجازی با حضور سیدعلی حسینی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، کارکنان و روسای 
شعب این بانک به تشریح عملکرد هفت ماهه این شعب بانک توسعه صادرات پرداخت 
و گفت: در بخش اعطای تسهیالت ریالی در شعب، 99 درصد از اهداف تعیین شده 
بانک محقق شده که بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به دوره هفت ماهه 

سال گذشته نیز رشدی 2۷ درصدی را تجربه کرده است.
وی میزان تسهیالت ارزی پرداخت شده را نیز 2۱9 میلیون دالر عنوان کرد 
و گفت: این میزان تسهیالت ارزی پرداخت شده توسط شعب بانک توسعه صادرات 
در مقایسه با هفت ماهه سال ۱399 رشدی 6 درصدی داشته و از نظر دسترسی به 
اهداف نیز رقم ۱49 درصد را به ثبت رسانده است.احمدی مانده تسهیالت ریالی در 
هفت ماهه نخست امسال را هم 6۱۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این 
میزان 9۷ هزار میلیارد ریال در بخش ریالی و 3/2 میلیارد دالر در بخش ارزی بوده 
است؛ این رقم در هم سنجی با هفت ماهه نخست سال ۱399 رشدی 36 درصدی 

در بخش ریالی و رشد 3 درصدی در بخش ارزی داشته است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: 35 درصد 
از تسهیالت اعطا شده توسط شعب در هفت ماهه نخست امسال ارزی و 65 درصد 
ریالی بوده که ۷8 درصد این تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش و 22 درصد 

به بخش طرح ها تخصیص داده شده است.

سه عامل منفی برای قیمت نفت در سال آینده
قیمت نفت در پی شناسایی واریانت جدید اُمیکرون ریزش کرد اما ویروس 

کرونا تنها عامل منفی تاثیرگذار بر بازارهای نفت نیست.
اقتصاد و رفت و  درست هنگامی که جهان به سمت عادی شدن اوضاع 
شناسایی  جنوبی  آفریقای  در  اُمیکرون  جدید  واریانت  رفت،   می  اجتماعی  آمد 
از  دیگری  موج  مهیای  را  گذاران  سرمایه  و  سیاستگذاران  سیاستمداران،  و  شد 
از  مسافر  ورود  دیگر  و کشورهای  آمریکا  انگلیس،  کرد.  کرونایی  محدودیتهای 
بعضی کشورهای آفریقایی را ممنوع کردند. شیوع واریانت جدید بازارهای نفت را 
ملتهب کرد و نفت برنت پس از انتشار خبر این ویروس، در یک روز ۱۰.۷ درصد 
سقوط کرد که بزرگترین کاهش قیمت روزانه از آوریل سال گذشته بود. اُمیکرون 
موضوع مورد توجه بازارهای نفت در روزها و هفته های آینده خواهد بود اما تنها 
عامل منفی نیست که گریبانگیر بازارها شده است. سه عامل مرتبط شامل جنگ 
تجاری آمریکا و چین، رشد ارزش دالر آمریکا و افزایش تورم مانع صعود قیمت 
نفت به ۱۰۰ دالر خواهند بود که بسیاری از بانکها و موسسات پیش بینی کرده 

بودند به زودی اتفاق می افتد.
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در روز انتشار خبر شیوع اُمیکرون، 
ریزش کردند و پس از آن رخصت کوتاهی پیدا کردند اما به روند کاهشی خود 
ادامه دادند. کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا، برزیل، هند، ژاپن، استرالیا، تایلند و 
کانادا همگی ورود مسافران از آفریقا را ممنوع کرده اند. چنین اقداماتی نگرانیها 

نسبت به تجدید قرنطینه ها را برانگیخته است.
با این حال تحوالت مهمی در خصوص جنگ تجاری آمریکا و چین وجود 
داشته است. چین از آمریکا برای قرار دادن ده ها شرکت چینی در لیست سیاه 
تجاری انتقاد و اعالم کرده که این اقدام مانع پیشرفتهای صورت گرفته در خصوص 
بهبود روابط اقتصادی دو اقتصاد بزرگ جهان می شود. همزمان چین با استناد به 
نگرانیها نسبت به امنیت اطالعات، به سرویس تاکسی اینترنتی دی دی دستور 
داده است از بازار سهام نیویورک خارج شود. بعالوه چین موفق نشده است هدف 
واردات از آمریکا را طبق توافق با این کشور محقق کند و وارداتش تنها 56 درصد 

از میزان وعده داده شده بود.
سال  اکتبر  تا  سال 2۰2۰  ژانویه  از  چین  به  آمریکا  از  واردات  ارزش کل 
2۰2۱ به 2۰8.3 میلیارد دالر در مقایسه با 334.8 میلیارد دالر رقم هدف گذاری 

شده، بالغ شده است.
کاهش  ایده  پینگ،  جین  شی  و  بایدن  میان  اخیر  مجازی  دیدار  از  پس 
تعرفه های واردات سوال برانگیز مانده است. هر گونه تشدید تنشها ممکن است 
دوره دیگری از بی ثباتی اقتصادی را بین آمریکا و چین ایجاد کرده و مانند سال 

2۰۱8، بر قیمتهای نفت تاثیر بگذارد.
بر  منفی  تاثیر  و  باشد  داشته  بزرگی  نقش  تواند  می  که  دیگر  عامل  یک 
تقاضا برای نفت و متعاقبا قیمت نفت داشته باشد، رشد ارزش دالر است. با انتشار 
افزایش  از وضعیت مصرفی و چشم انداز  آمار مطلوب  امیدبخش،  اقتصادی  آمار 
نرخهای بهره بانک مرکزی آمریکا، شاخص دالر رشد کرده و به 96 واحد رسیده 
که باالترین حد از ژوئن سال 2۰2۰ است. جی پی مورگان و بانکهای دیگر پیش 

بینی می کنند ارزش دالر ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند.
رابطه معکوسی بین دالر و کاالهایی که به این ارز قیمت گذاری می شوند، 
وجود دارد. به این ترتیب افزایش ارزش دالر، خرید این کاالها مانند نفت را برای 
کشورهایی مانند اقتصادهای نوظهور که از شیوع کووید ۱9 تحت فشار مالی عظیمی 
قرار گرفته اند، گران تر می کنند. تهدید دالر قوی ممکن است در سال آینده ادامه 
پیدا کند که به دلیل عامل منفی سوم برای قیمت نفت یعنی افزایش تورم است.

اکنون تعجب آور نیست که شبح تورم بانکهای مرکزی سراسر جهان را می 
ترساند. نگرانیهای تورمی در نتیجه عوامل متعددی نظیر افزایش هزینه های حمل 
و نقل، شکاف عظیم بین قیمتهای پرداختی و قیمتهای دریافتی، فروش اندک 
نسبت به میزان موجودی، میزان کم سابقه نقدینگی در قالب بسته های حمایتی 
کرونایی و موارد دیگر به وجود آمدند. در برابر این فشارهای تورمی، کشورهای 
سراسر جهان با افزایش قیمتها به خصوص قیمتهای مواد غذایی مقابله می کنند 
که طبق اعالم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( به باالترین حد ۱۰ 

سال اخیر رسیده است.
تورم در آمریکا، یکی از باالترین نرخهای تورم در جهان است که به 6.2 
درصد رسیده و رکورد بزرگترین افزایش در 3۰ سال گذشته را شکسته است. تورم 
باال محدود به آمریکا نیست و نرخ تورم در انگلیس به 4.2 درصد رسیده و هزینه 
بازارهای  با سریع ترین روند در یک دهه گذشته رشد کرده است. برای  زندگی 

نوظهور، وضعیت از این هم وخیم تر است.
موج افزایش نرخهای بهره در جهان به راه افتاده و نیوزیلند در دو ماه گذشته 
دو دور نرخها را افزایش داده است. کره جنوبی نرخهای بهره را از اوت دو بار 
افزایش داده است. پاکستان هم اخیرا نرخها را افزایش داده است. افزایش نرخهای 
بهره مشکالت بازارهای نوظهور را افزایش داده و فشار مالی را تشدید می کند و 

بالطبع روی اقتصاد و تقاضا برای نفت تاثیر می گذارد.

هشدار یک کارشناس اقتصاد؛

عدم توانایی بخشی از مردم حتی برای خرید مواد غذایی
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مدیرعامل شرکت نفت خزر:
فعال شدن مخازن انرژی شمال کشور

 با جدبت دنبال می شود
مدیرعامل شرکت نفت خزر، با بیان اینکه در دولت سیزدهم، رویکرد 
استفاده از ظرفیت های داخلی با جدیت دنبال می شود، گفت: درخصوص 
مخازن نفت و گاز شمال کشور، پژوهش هایی توسط موسسات داخلی و بین 
المللی، انجام شده و در حوزه مطالعاتی، اقدامات کافی صورت گرفته است.

مراد کمالی در دیدار با استاندار گیالن، با اشاره به گزارش های ارائه 
انرژی  از فعال شدن مخازن  شده به وزیر نفت و استقبال مهندس اوجی 
شمال کشور، بیان کرد: در دولت سیزدهم، رویکرد استفاده از ظرفیت های 

داخلی با جدیت دنبال می شود.
وی ادامه داد: درخصوص مخازن نفت و گاز شمال کشور، پژوهش هایی 
توسط موسسات داخلی و بین المللی، انجام شده و در حوزه مطالعاتی، اقدامات 

کافی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت خزر، با تصریح بر اینکه برای به ثمر نشستن 
مطالعات، برنامه های کوتاه و بلندمدت مدنظر داریم، گفت: به صورت جهادی، 
این ظرفیت را که موجب افتخار و اقتدار کشورمان و مردم شریف شمال 

ایران عزیز است، فعال می سازیم.
در  گیالن  استاندار  رویکرد  از  خرسندی  اظهار  و  قدردانی  با  کمالی، 
انرژی، همکاری های استانی را در شتاب  از فعال سازی مخازن  حمایت 

بخشی انجام کار، موثر عنوان کرد.
با اشاره به سابقه نزدیک به دو  نیز،  اسداهلل عباسی، استاندار گیالن 
دهه ای از کشف میدان نفت و گاز در شرق استان، اظهار کرد: فعال شدن 
مخازن نفت و گاز شمال کشور و گیالن، از آرزوهای ماست و در زمان رای 

اعتماد دولت به اینجانب به عنوان استاندار، این موضوع را مطرح کردم.
وی ادامه داد: طی هشت سال گذشته مسئوالن مربوطه هیچ اهتمام و 
اعتقادی به پیگیری فعال سازی مخازن نفت و گاز در این منطقه نداشته اند 

که تاسف انگیز است .
استاندار گیالن عزم و اراده دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری در 
توسعه کشور را یادآور شد و گفت: ما نیز در استان، از این امر استقبال کرده 

و برای برقراری هماهنگی های الزم بین دستگاه ها، پای کار ایستاده ایم.
عباسی خاطرنشان کرد: در راستای فعال شدن میدان نفت و گاز استان، 

انگیزه و اراده کامل دارم چراکه به ثمر رسیدن آن، اهمیت زیادی دارد.
وی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن را مکلف کرد که 
در جهت انجام هماهنگی های بین دستگاهی در استان، اقدامات الزم را 

صورت دهد.
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رییس کل بانک مرکزی:
اوضاع ارز روبه بهبود خواهد رفت

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه 36 میلیارد دالر ارز از ابتدای 
امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی 

کشور به منابع ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته است.
علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران افزود: از نظر ورود ارز به کشور در 
شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع 

روبه بهبود خواهد رفت.
رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون 36 میلیارد دالر ارز 

عرضه شده است که برابر کل عرضه ارز در سال گذشته بود.  
وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم نیما و  متشکل ارزی در حوزه ارز داریم، 

اضافه کرد: در سامانه نیما صادرکنندگان ارز خود را عرضه می کنند.  
رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا ۱5 آذرماه برگشت ارز 
ارز  عرضه  و  دالر  میلیارد   22.4 نیما  سامانه  در  غیرنفتی  صادرات  از  حاصل 

صادرکنندگان در سامانه نیما 2۰ میلیارد دالر بوده است.  
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع  36 میلیارد دالر ارز برای 
کل کاالها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته است.  
صالح آبادی گفت: سال گذشته کمتر از 36 میلیارد دالر ارز عرضه شده 
است در حالی که امسال در کمتر از 9 ماه 36 ملیارد دالر عرضه ارز بانکی، نیما 

و ارز اشخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است.
وی با بیان اینکه روند عرضه ارز در بازار خوب و مطلوب است، گفت: 
روز گذشته 23۷ میلیون دالر با نرخ 23 هزار و 4۰۰ در نیما معامله شده است.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات 
به کشور جزو برنامه های جدی بانک مرکزی است و اخیرا جلساتی با تشکل ها 
داشتیم تا بین آنها، اتحادیه ها و واردکنندگانی که نیاز به عرضه ارز دارند ارتباط 

برقرار کنیم و از این طریق بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.
وی افزود: یکی از ضرورت هایی که به صورت جدی دنبال می کنیم تقویت 
عرضه ارز در بازار با مشوق هایی است که در نظر داریم.رییس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: همچنین تقاضاهایی که ممکن است خارج از بازار نیما باشد را نیز 

تسهیل می کنیم تا از طریق سامانه نیما ارز خود را دریافت کنند.
صالح آبادی تصریح کرد: موضوع ثبت سفارش و تعیین منشا ارز در حوزه 
واردات موضوع مهمی است که تالش می کنیم در تمام مناطق کشور، ارز از 

طریق سامانه نیما عرضه و تقاضا نیز از این طریق تامین شود.
رشد 3.۷ برابری معامله ارز در بازار متشکل ارزی

وی گفت: در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.3 میلیارد 
دالر از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 

3.۷ برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده است.
رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: در مقررات ارزی آمده است که اگر 
صادرکننده ای بخواهد بخشی از منابع حاصل از صادرات را به صورت اسکناس 

برگرداند مانعی ندارد و می تواند در بازار متشکل ارزی عرضه کند.
صالح آبادی با بیان اینکه ارز اصلی کشور از طریق سامانه نیما و حجم 
باال تامین می شود، گفت: روز گذشته 23۷ میلیون دالر معامله شده و این تداوم 
دارد و هیچ مشکلی در عرضه ارز در سامانه نیما نداریم. دسترسی خوبی به ارزها 

داریم و نیازها از این بازار، قابل تامین می شود.
وی افزود: در عرضه ارز صادرکنندگان در نیما نیز که ۷۰ درصد رشد داشته 
روند خوبی داریم و در ماه های آینده وضعیت خوبی را در بازار حواله و اسکناس 

خواهیم داشت و مشکلی برای تامین ارز نداریم.
پرداخت ۱.5 میلیارد دالر برای واردات واکسن کرونا

وی تاکید کرد: در کمتر از 9 ماه گذشته ۱۱ میلیارد دالر ارز برای واردات 
کرونا  واکسن  واردات  بر  رقم عالوه  این  و  تامین شده  دارو  و  اساسی  کاالی 

بوده است.
صالح آبادی افزود: ۱.5 میلیارد دالر برای واردات واکسن کرونا پرداخت 

شده است و مشکلی در این زمنیه نداریم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ۱۱ میلیارد دالری که برای واردات کاالی 
اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده بیش از رقم کل سال گذشته است و 

هم اکنون نیز مشکلی برای تامین ارز کاالهای اساسی نداریم.
کاهش رشد تورم

وی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: یکی از موضوعات مهم نرخ تورم است 
و سال گذشته و در دوران آغاز فعالیت دولت جدید، نرخ تورم در کشور باال بود.

در حال  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  اخیر  ماه  دو  در  اما  آبادی گفت:  صالح 
کاهش بوده و این به معنای این نیست که تورم نداریم، تورم داریم ولی رشد 

تورم کاهش یافته است.
وی افزود: در مهر و آبان ماه تورم نقطه به نقطه ۱3.9 درصد کاهش داشته 
است و نرخ تورم ۱2 ماهه نیز نزولی شده و 2.5 واحد درصد کاهش یافته است.

کنترل خلق پول توسط بانک ها
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد پایه پولی گفت: رشد پایه پولی 
در سال 99 برابر 3۰.۱ درصد و سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در رشد پایه پولی 34.8 واحد درصد بوده است یعنی بیش از کل رشد پایه پولی، 

رشد سهم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است.
وی افزود: این به معناست که بانک مرکزی ارزهایی را با نرخ نیمایی به دولت 
پرداخت می کرده در حالی که با نرخ 42۰۰ تومان به بازار عرضه می شده است

رییس کل بانک مرکزی گفت: امسال در هشت ماهه رشد پایه پولی ۱۷.8 
درصد بوده است که سهم خالص دارایی خارجی 6.5 واحد درصد بوده است که 
این امر حاکی از این است که سهم افزایش خالص دارایی خارجی در مقایسه 
با سال گذشته خیلی کمتر بوده است.وی در خصوص برنامه های بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ تورم، گفت: در نظر داریم رشد ترازنامه بانک ها را مدیریت کنیم.

صالح آبادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به صورت مداوم ترازنامه ها 
را رصد می کند و بانک هایی که آن را رعایت نکنند با افزایش سپرده قانونی 

مواجه می شوند.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعات جدی در راستای کنترل خلق پول، این 
است که خلق پول توسط بانک ها را کنترل کنیم و یکی از ابزارهای آنها رشد 

ترازنامه بانک هاست که به صورت جدی دنبال می کنیم.
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باغی-دنیای  قره  زهرا 
جوانان:مهندس رحیم رحیمی 
اسالمی شهر  رئیس شورای 
موضوع  اینکه  به  اشاره  با  باغستان 
د  با آ نصیر تفکر  نه  بخا کتا زسازی  با
مدیریت  مهم  دغدغه های  ز  ا یکی 
گفت:  است،  بوده  ششم  دوره  شهری 
طی  و  اعتبارات  جابه جایی  با  انشاهلل 
احداث  نخست  فاز  قانونی،  مراحل 
در  نصیرآباد  تفکر  فرهنگی  مجموعه 
باغستان  شهرداری  توسط  طبقه   3

آغاز خواهد شد.
وی در خصوص جلسات و اقدامات 
پیرامون کتابخانه تفکر نصیرآباد گفت: 
از ابتدای آغاز به کار دوره ششم شورای 
اسالمی باغستان، یکی از دغدغه های 
نمایندگان مردم تعیین تکلیف وضعیت 

کتابخانه تفکر بود .
اخیر  جلسه  طی  افزود:  رحیمی 
شورای کتابخانه های عمومی شهرستان 

شهرستان،  محترم  فرماندار  ریاست  به 
موضوع کتابخانه تفکر نصیرآباد مطرح 
شد و اعضا شورا و شهردار باغستان نیز 

پیگیر این مسئله هستند.
شهر  اسالمی  ی  ا شور ئیس  ر
نقشه های  تایید  به  اشاره  با  باغستان 
پروژه  مشاور  توسط  سازه  و  معماری 
و نهاد کتابخانه های عمومی بیان کرد: 

تخریب بنای قبلی که دچار حادثه شده 
بود، به طور کامل تخریب شده و آماده 
احداث پروژه با طراحی جدید و در 3 

طبقه هستیم.
این مسئول گفت: از طرفی ردیف 
بودجه ای جهت احداث این کتابخانه در 
بودجه سال ۱4۰۰ توسط شورای پنجم 
باغستان دیده نشده بود و حال در شورا 

به دنبال جابه جایی اعتبار و طی مراحل 
این  نخست  فاز  شروع  جهت  قانونی 
پروژه با اعتبار 4۰ میلیارد ریال هستیم.

وی ادامه داد: شورای شهر احداث 
بودجه  را که در  اداری  یک ساختمان 
و  ندید  الزم  بود،  شده  دیده   ۱4۰۰
این  احداث  جهت  آن  اعتبار  انشاهلل 
خواهد  تخصیص  فرهنگی  مجموعه 
ری  شهردا توسط  حداث  ا و  یافت 
کتابخانه ها  نهاد  نظارت  با  و  باغستان 

آغاز خواهد شد.
شهر  اسالمی  ی  ا شور ئیس  ر
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  باغستان 
سرانه های  حوزه  در  نصیرآباد  منطقه 
محرومیت  ز  ا آموزشی  و  فرهنگی 
برخوردار بوده و اقدامات بنیادین طی 
انجام  حوزه  این  در  گذشته  سال های 
نگرفته که امیدواریم طی دوره فعلی با 
همراهی شهردار محترم اقدامات مثبتی 

در این خصوص برداریم.

مهندس رحیمی، رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

برنامه ریزی مدیریت شهری برای بازسازی كتابخانه تفکر
دبیر ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان سمنان:

مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی برگزار شد
دبیر ستاد اقامه نماز و دارالقرآن شرکت گاز استان سمنان از برگزاری 

مسابقات قرآنی سال ۱4۰۰ به صورت کاماًل غیرحضوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ ابوالفضل قدرتی با اعالم خبر فوق، گفت: 
سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان، همسران و بیست و سومین 
دوره این مسابقات ویژه فرزندان کارکنان شرکت گاز استان سمنان در روز 
جمعه مورخ ۱2 آذرماه به صورت برقراری ارتباط تصویری و تماس تلفنی با 

شرکت کنندگان برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات مصادف با ایام ربیع الثانی، با هدف توسعه و 
ترویج فرهنگ قرآني به صورت غیر حضوری و با تعداد 65 نفر از کارکنان،39 

نفر از همسران و 56 نفر از فرزندان کارکنان برگزار شد.
قدرتی با اشاره به شرایط برگزاری این  دوره از مسابقات، گفت: این 
منظور  به  و  ایشان  خانواده  و  کارکنان  سالمتی  حفظ  هدف  با  مسابقات 
جلوگیری از شیوع کرونا همچون سال گذشته به صورت غیر حضوری برگزار 
شد؛ متسابقین با تعداد 56 نفر در مسابقات شفاهي  و ۱۰4نفر در مسابقه 
کتبي )تفسیر سوره حجرات، یوسف، حجر( به صورت کاماًل غیرحضوری و 
در2 رشته کتبی مفاهیم قرآن و مفاهیم نهج البالغه و 4 رشته شفاهی حفظ 
عمومی، حفظ تخصصی، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل باهم به رقابت پرداختند.

الزم به توضیح است نفرات حائز رتبه هاي برتر قرآني به مسابقات  
کشوری  در سطح شرکت ملی گاز ایران  اعزام مي گردند.

به  نزدیك  اجرا  از  دیلم  شهرستان  آبفای  امور  مدیر 
یك هزار متر نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی در دیلم 

خبر داد
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر آقای مهدی شولی با اشاره به اجرا عملیات نوسازی و توسعه 
شبکه آبرسانی با لوله 9۰۰ میلیمتری اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 
لوله ۱۱۰  با  به طول 6۰۰ متر  آبرسانی در دیلم  نوسازی شبکه  توسعه و 

میلیمتری اجرا شده است.
وی از عملیات توسعه و نوسازی 43۰ متر شبکه آبرسانی دیلم با لوله 
9۰ میلیمتری خبر داد و بیان کرد: این عملیات در روستاهای دیلم در نیمه 

نخست امسال اجرا شده است.
مدیر امور آبفای شهرستان دیلم طرح توسعه شبکه فاضالب در دیلم را 
مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در مدت یاد شده 4۰۰ متر عملیات خطوط 

شبکه فاضالب در دیلم به قطر 25۰ میلیمتر اجرا شده است.
با هدف خارج سازی  آبرسانی  نوسازی شبکه  و  توسعه  وی عملیات 
اقدامات  از مدار توزیع را ز جمله  خطوط و شبکه های قدیمی و فرسوده 

انجام شده دانست.
وی بیان کرد: توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی شهرستان دیلم مطابق 

برنامه و به صورت مداوم همچنان ادامه دارد .

شهرستان  برق  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده  انتصاب 
میامی

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج فجر مدیریت توزیع برق شهرستان میامی 
منصوب شد.

طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدار« ابوالقاسم کشاورزیان »، فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه میامی، »علی مسعودی«، از همکاران برق میامی 

را به مدت سه سال به عنوان فرمانده پایگاه فجر منصوب نمود.
در بخشی از حکم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میامی خطاب 
است:  آمده  میامی  برق شهرستان  توزیع  مدیریت  فجر  پایگاه  فرمانده  به 
امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوا، جهاد 
در راه خدا، رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی و موسس شجره طیبه 
بسیج حضرت امام خمینی)ره( و فرامین، تدابیر و منویات ولی امر مسلمین 
و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای »مدظله 
العالی« بتوانید با بهره گیری از امکانات مادی و معنوی، با همت و تالش 
هر چه بیشتر زمینه حضور سازمان یافته اقشار مختلف مردم را در بسیج 
فراهم آورده، آنان را در صحنه های مورد نیاز انقالب شکوهمند اسالمی در 
محدوده وظایف محوله به کارگیری نموده و در جهت پویایی بسیج ده ها 

میلیونی گامهای موثری بردارید.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:
شهرک صنعتی جدید در شهرستان گرمی مکان یابی و 

ایجاد می شود 
 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.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل، محمد اهلی در حاشه بازدید از شهرک صنعتی گرمی ضمن اعالم 
این خبر گفت: در حال حاضر 3 شهرک و ناحیه صنعتی در شهرستان گرمی 
وجود دارد که در دو شهرک گرمی و ناحیه شکرآب، زمین قابل واگذاری 
به سرمایه گذاران به پایان رسیده است و با توجه به مخالفت اهالی موران، 
امکان آماده سازی زیرساختها در ناحیه صنعتی این بخش از شهرستان امکان 
پذیر نمی باشد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تصریح 
کرد: در سالیان اخیر، حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی استان از 
رشد فزاینده ای برخوردار بوده است به نحوی که این موضوع در شهرستان 
سرمایه  استقبال  علل  از  یکی  داد:  ادامه  است.اهلی  مشهود  کاماًل  گرمی 
گذاران از شهرکهای صنعتی، ایجاد زیرساختها و ارائه مشوق های سرمایه 
گذارای بوده که سبب واگذاری چند برابری زمین در این چند سال اخیر شده 
است.وی نمونه بارز آن را حضور چندین برند معروف تولید شیرآالت در این 
شهرستان برشمرد و افزود:  با فعالیت این طرح ها، این شهرستان به عنوان 
قطب تولید شیرآالت ساختمانی کشور تبدیل شده است.وی افزود: واگذاری 
زمین به سرمایه گذاران مستلزم تملک زمین مورد نیاز در شهرکهای صنعتی 
است که این امر ضرورت توجه هرچه بیشتر به توسعه شهرک های صنعتی 
جدید را چند برابر می کند.مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
اردبیل از دیگر شهرک های موجود در این شهرستان را شهرک غیردولتی 
شیرآالت قهرمان برشمرد و افزود: این شهرک صنعتی نیز با مساحت 29 
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 42 هکتار، 
تعداد 42 قرارداد با سرمایه گذاران منعقد شده است که از این بین 2۰ واحد 
تولیدی با اشتغال زایی 35۰ نفر موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند 
و مابقی قراردادها نیز در حال ساخت و ساز واحدهای تولیدی خود هستند.

همچنین ناحیه صنعتی موران با مساحت 32 هکتار در نقطه صفر مرزی این 
شهرستان قرار گرفته است.

آزادگان  بوستان  ورزشی  و  تفریحی  فضای  توسعه 
شهرقدس

در ادامه پروژه ساماندهی و بازسازی بوستان بزرگ آزادگان شهرقدس و 
در پی تعطیلی و جمع آوری شهربازی قدیمی این بوستان، عملیات ساماندهی 
و پاکسازی محوطه شهربازی جهت توسعه فضای تفریحی و ورزشی بوستان 
آزادگان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس 

اجرایی شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس در راستای 
از تجهیزات لجستیکی سازمان  با استفاده  ساماندهی بوستان های شهری 
مدیریت پسماند شهرداری، اقدام به جمع آوری و پاکسازی نخاله های انباشه 

شده در محوطه شهربازی بوستان آزادگان کرد.
عملیات ساماندهی و پاکسازی محوطه شهربازی بوستان بزرگ آزادگان 
در ادامه پروژه ساماندهی و بازسازی این بوستان و در پی تعطیلی و جمع آوری 
شهربازی قدیمی آن، جهت توسعه فضای تفریحی و ورزشی بوستان آزادگان 

اجرایی شده است.

توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
قدس صورت گرفت؛

آغاز قلمه زنی گل های فصلی جهت طرح استقبال از بهار سال 
آینده

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس، به منظور آمادگی 
کامل در طرح استقبال از بهار سال ۱4۰۱ و جهت کاهش هزینه های مازاد تهیه 

گل های فصلی، قلمه زنی گل های موجود در گلخانه شهرداری را آغاز کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس به منظور تأمین 
گل های زینتی و فصلی جهت استفاده در طرح استقبال از بهار سال ۱4۰۱، اقدام 
به قلمه زنی گلهای رز، نسترن سفید، هفت رنگ، زرشک، رزماری، الوان و غیره 

در گلخانه شهرداری نموده است.

استاندار خوزستان در نشست ستاد استانی مدیریت كرونا تاكید 
كرد؛

نباید دچار عادی انگاری شویم / اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کنار واکسیناسیون / لزوم نصب تهویه در مدارس

می دهد  نشان  جدید  های  واریانت  شناسایی  گفت:  خوزستان  استاندار 
دچار  و  کنیم  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  باید  واکسیناسیون  کنار  در 

عادی انگاری نشویم.
به گزارش پایگاه خبری امید جنوب ، به نقل از اطالع رسانی استانداری 
خوزستان دکتر صادق خلیلیان روز شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا 
بازگشایی مدارس و زندگی  گفت: در حال حاضر سیاست های ملی به سمت 

عادی در حال حرکت است.
وی افزود: با توجه به فاصله 4 درصدی پوشش واکسیناسیون در خوزستان 
نسبت به میانگین کشوری در دوز اول سرعت واکسیناسیون در استان خوزستان 

باید افزایش یابد.
خلیلیان اظهار داشت: باید تاخیر در واکسیناسیون جبران شود؛ البته بخشی از 
این مساله مربوط به واکسیناسیون دانش آموزی یعنی تفاوت جمعیت دانش آموزی 

و افراد ۱2 تا ۱8 ساله است.
استاندار خوزستان یادآور شد: تاثیر رعایت پروتکل های بهداشتی در کنترل 
بیماری و مرگ و میر بسیار زیاد است و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی 

از واکسیناسیون باالتر است.
کنار  در  می دهد  نشان  جدید  های  واریانت  شناسایی  داد:  ادامه  خلیلیان 
واکسیناسیون باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم و دچار عادی انگاری 

نشویم.
که  دانش آموزی  زیاد  جمعیت  با  مدارس  کرد:  عنوان  خوزستان  استاندار 
در  را  تهویه  نصب  باید  است  بیشتر  این  در  کرونا  همه گیری  و  ابتال  امکان 

اولویت قرار دهند.
خلیلیان تاکید کرد: آموزش و پرورش خوزستان باید در روند اعطای مجوز 
بازگشایی مدارس، سرعت عمل داشته باشد و تا ۱5 آذرماه، بیشتر مدارس مجوز 

بازگشایی را اخذ کنند.

مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با ایلنا:
اهمیت كریدور KTI برای اتصال مستقیم ایران به چین و روسیه/ 

با كشورهای عضو اكو چسبندگی تجاری نداریم
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها در وزارت راه و شهرسازی 
اظهار داشت: علت اینکه از نظر ترانزیتی و حمل و نقل بین کشورهای عضو 
اقتصادی  ایجاد نشده، ریشه آن به میزان چسبندگی تجاری و  اکو همگرایی 
بین کشورهای عضو بر می گردد که چسبندگی محکمی بین کشورهای عضو 
به ویژه کشورهای آسیای مرکزی ایجاد نشده و تجارت بزرگی بین آنها وجود 

ندارد بنابراین طبیعی است که حمل و نقل و ترانزیت بین آنها شکل نگیرد.
امین ترفع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا توافقات تفاهمنامه سه جانبه 
ریلی بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان اظهار داشت: کریدور ریلی بین این سه 
کشور موضوع جدیدی نیست و از مجموع کریدورهای اکو، KTI از قدیمی ترین 

کریدورهای تعریف شده در این منطقه است.   
وی ادامه داد: اخیرا در نشست مشترک نمایندگان ایران، ترکمنستان و 
قزاقستان، در حاشیه نشست سران کشورهای عضو اجالس اکو، بر روی همگرایی 
کشورها برای افزایش ظرفیت های این مسیر تاکید شد وگرنه ایران دو مسیر 

ریلی به این دو کشور از گذشته داشته  است.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها در وزارت راه و شهرسازی 
با اشاره به دو مسیر ریلی بین سه کشور مذکور گفت: یک مسیر از سرخس به 
سمت ترکمنستان و از این کشور به قزاقستان وصل می شود و مسیر دیگر از 
اینچه برون به بندر آکتائو قزاقستان می رسد که از همین مسیر از حاشیه خزر به 

طور مستقیم به ترکمنستان متصل می شویم.
ایران به هر حال برای رسیدن به روسیه و آسیای  اینکه  بیان  با  ترفع 
عبور  قزاقستان  و  ترکمنستان  از  باید  خزر  دریای  شرق  از  تردد  و  مرکزی 
با دو کشور ترکمنستان و  افزود: شراکت و همکاری در این کریدورها  کند، 
قزاقستان موضوع عجیبی نیست و برای موفقیت جریان ترانزیت باید کریدور 

قدیمی KTI احیا شود.        
وی با بیان اینکه حجم ترانزیت از مسیر ریلی در کشورمان عدد باالیی 
با  ریلی  مسیر  در  محدودیتی  چند  هر  کرونا  دوران  در  داشت:  اظهار  نیست، 
ترکمنستان نداشتم اما در مسیر ترانزیت جاده ای با ترکمنستان محدودیت های 

اعمال شده است.     
بر تجاری سازی  تاکید  با  امور تشکل ها  و  مدیرکل دفتر تجاری سازی 
کریدورهای ترانزیتی گفت: برای تجاری سازی کریدور KTI تفاهمنامه ریلی 
ذیل جلسه اکو امضا شده که بر همگرایی کشورها در راستای احیای این کریدور 

و استفاده از ظرفیت آن تاکید شده است.  
می توان  دارد،  مسیر  چند  قزاقستان  به  رسیدن  برای  ایران  افزود:  ترفع 
ازطریق راه آهن اینچه برون به ترکمنستان رفت و از حاشیه دریای خزر به طور 
مستقیم وارد بندر اکتائو شد که این بندر یک شاخه به سمت شمال و روسیه 
و شاخه دیگر به طور مستقیم به چین می رود. دو سال گذشته هم در همین 
کریدور چند بار کشتی رو رو از بندر آکتائو وارد بندر کاسپین شد و از این مسیر 

به طور مستقیم به چین متصل می شویم.
وی ادامه داد: مسیر ریلی دیگر از سرخس به ترکمنستان و از این کشور 
به ازبکستان می رسد و بعد از ازبکستان، ایران را به قزاقستان وصل می کند و 
به چین می رسد بنابراین از سرخس می توانیم به جنوب قزاقستان دست یابیم و 

به سمت ازبکستان و چین برسیم.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها با تاکید بر اینکه مسیرهای 
ریلی ایران عبوری از ترکمنستان برای دسترسی به چین و کشورهای آسیای 
مرکزی اهمیت دارند، گفت: کریدور KTI مسیری برای رسیدن به بندر آکتائو 
و مقاصد مهم روسیه و چین است. البته همانطور که گفتم قدمت این تفاهمنامه 
به چند دهه گذشته برمی گردد و جلسه اخیر تنها تاکیدی بوده برای همگرایی 

کشورها جهت افزایش ظرفیت ها در این کریدور.
ترفع در پاسخ به این سوال که چرا تفاهمنامه های اکوچندان در ترانزیت 
نظر  از  اکو  پیمان  داشت:  اظهار  نبوده،  اثرگذار  چندان  عضو  کشورهای  بین 
اسنادی فوق العاده پیشرفته است و ذیل اکو توافقنامه های ترانزیتی تعریف شده 
که مهم ترین آن بحث آزادی ترانزیت بین کشورهای عضو است که یکسری 
از این کشورها عضو این توافق شده اند. اما علت اینکه از نظر ترانزیتی و حمل 
میزان  به  آن  ریشه  نشده،  ایجاد  همگرایی  اکو  عضو  کشورهای  بین  نقل  و 
چسبندگی تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو بر می گردد که چسبندگی 
محکمی بین کشورهای عضو به ویژه کشورهای آسیای مرکزی ایجاد نشده 
و تجارت بزرگی بین آنها وجود ندارد بنابراین طبیعی است که حمل و نقل و 

ترانزیت بین آنها شکل نگیرد.  
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در نظر بگیریم که ترانزیت از مسائل 
فاکتورهای  از  پذیری  تاثیر  این  و  می پذیرد  تاثیر  بسیار  المللی  بین  کالن 
کالن اقتصادی و سیاسی باعث می شود هر موضوعی در بحث حمل و نقل 
و ترانزیت نوسان ایجاد کند. باید توجه داشته باشیم که هر یک کشورهای 
موجود در یک مسیر و کریدور ترانزیتی قوانین متفاوتی دارند و اهداف تجاری 
نباشد  ان مسیر همسو  در  واقع  با سایر کشورهای  آنها می تواند  اقتصادی  و 
به همین دلیل است که اگر همگرایی بین کشورها ایجاد نشود، نوساناتی در 

بحث ترانزیت خواهیم داشت.   
ترفع با اشاره به یکی از موضوعات توافقات اخیر در تفاهمنامه سه جانبه ریلی 
بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان مبنی بر توسعه صادرات و ترانزیت، افزایش دو 
برابری مبادله و پذیرش واگن از مرز ریلی سرخس گفت: طبق آمارهای رسمی 
تناژ ترانزیت ایران به ترکمنستان در سال 98 حدود 28۷286 بوده که در سال 
گذشته به 444۷49 رسید و همچنین در شش ماه ابتدایی امسال تناژ ترانزیت 

به ترکمنستان 553۱34 بوده است.  

گاز  شرکت  مدیرعامل   - ایالم 
از  استفاده  فرهنگ  ایالم گفت:  استان 
گاز طبیعی، رعایت نکات ایمنی، صرفه 
پایه  مدارس  در  گاز  مصرف  در  جویی 

استان ایالم نهادینه می شود.
اظهار  للهی«  شمس ا عباس   «
نواحی  گاز  ادارات  همکاری  با  داشت: 
گازبان،  پرسنل  پتانسیل  از  استفاده  و 
گاز  از  استفاده  ایمنی  نکات  آموزش 
بهینه  مصرف  و  جویی  صرفه  طبیعی، 
برای مشترکین، طی برنامه هایی مستمر 
با حضور کارکنان شرکت گاز در مقاطع 
اولویت  با  مدارس  تحصیلی  مختلف 
مناطق گازدار شده جدید، بخصوص در 

مناطق روستایی برگزار شد.
و  آگاه سازی  اینکه  بیان  با  وی 
گاز،  تاریخچه  از  مشترکین  آشنایی 

در  و  گاز  پاالیش  برداشت،  مراحل 
نهایت تحویل گاز مصرفی به مشترکین 
از اهداف این آموزش ها بوده است، افزود: 
آموزش نکات ایمنی مصرف به منظور 

و  مالی  خسارتهای  و  حوادث  کاهش 
جانی و نیز کاهش هزینه های خانوار از 
دیگر اهداف اینگونه آموزش ها می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 

راهکارهای  آموزش،  با  اینکه  بیان  با 
بهینه مصرف کردن گاز  برای  مناسب 
فرهنگ سازی می شود، تصریح کرد: در 
راستای آموزش و فرهنگ سازی، شرکت 
گاز استان ایالم اقدام به تهیه بسته های 
آموزشی و فرهنگ سازی برای توزیع در 

بین دانش آموزان نموده است.
اینکه  به  اشاره  با  »شمس اللهی« 
استان،  در  آموزش ها  اینگونه  انجام 
استمرار  روستایی  مناطق  بخصوص 
منظور  به  ساخت:  خاطرنشان  دارد، 
احتمالی  حوادث  کاهش  از  جلوگیری 
راههای مصرف  مالی،  و  جانی  از  اعم 
بهینه گاز، آگاهی بخشی به مشترکین در 
زمینه های مختلف گاز، برنامه های قابل 
توجهی در دست اقدام است که به مرور 

زمان اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در مدارس ایالم نهادینه می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
از  بیش  ثبت  از  ایالم  استان  جاده ای 
نقلیه  وسایل  تردد   634 و  میلیون   25
از اول سال جاری تاکنون در محورهای 

مواصالتی استان خبر داد.
نوراهلل دلخواه« با بیان این مطلب 
اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون 
بیش از 25 میلیون و 634 تردد وسایل 
محورهای  در  سنگین  و  سبک  نقلیه 
مواصالتی استان ایالم  به ثبت رسیده 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷ درصد افزایش داشته است.

محورهای  به  ه  ر شا ا با  وی 
کمترین  و  بیشترین  که  مواصالتی 
است،  رسیده  ثبت  به  ها  آن  در  تردد 
از  بیش  با  –ایالم  ایوان  محور  گفت: 
یک میلیون و 26۱ هزار و محور بدره 
– ایالم با بیش از یک میلیون و ۱5۰ 
هزار تردد، دارای بیشترین میزان تردد 
وسایل نقلیه در این بازه زمانی بوده اند.

نتایج  اساس  بر  افزود:  دلخواه 
استخراج شده از سامانه های ترددشمار 
سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد 
 2 استان  مواصالتی  محورهای  در 
نسبت  که  است  هزار   886 و  میلیون 
به مدت مشابه سال گذشته ۱6درصد 

افزایش را نشان می دهد.
 ۱۰۷ از  بیش  شد:  یادآور  وی 
تردد  و  تخلف  ثبت  دوربین  دستگاه 
در  متغییر  تابلو  سه  همچنین  و  شمار 

ایالم  استان  مواصالتی  محورهای 
فعال است.

و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  ایالم  ای  جاده  نقل 
سامانه و تلفن گویای ۱4۱ به صورت 
ن  هموطنا پاسخگوی  وزی  نه ر شبا
وضعیت  نی  سا طالع ر ا درخصوص 
جاده های استان است و به مردم توصیه 
وضعیت  از  حتمًا  سفر  پیش از  می شود 

راه ها مطلع شوند.

ثبت بیش از ۲۵ میلیون تردد وسایل نقلیه در محور های مواصالتی ایالم

طرح زیر آسمان با خدا در زندان 
دشتستان برگزار می شود.

واحد  مسئول  خرم  احمدی 
این  در  دشتستان  زندان  سالمت 
این طرح  در  داشت:  ابراز  خصوص 
به  توجه  با  و  روحانیون  حضور  با 
مساعد بودن هوا ایامی در طول هفته 
هواخوری  در  نماز جماعت ظهرین 
اندرزگاه ها برگزار می شود که عالوه 
بر تنوع در این فریضه واال موجب 
ترویج و فرهنگ سازی گرایش دیگر 
نماز  خصوصا  و  نماز  به  مددجویان 

جماعت می شود. 

مسئول واحد سالمت زندان دشتستان خبر داد:

اجرای طرح زیر آسمان با خدا با محوریت نماز جماعت در هواخوری ها

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
حجت االسالم اصغر توسلی با اشاره به 
مالکیتی  اسناد  صدور  وضعیت  آخرین 
اظهار  اصفهان  استان  موقوفات  برای 
داشت: سهمیه در نظر گرفته شده برای 
دریافت سند مالکیت در استان اصفهان 
بوده  فقره  هزار  دو  جاری  سال  برای 
ابتدای سال  از  اینکه  با بیان  است.وی 

جاری تاکنون یک هزار و 8۰۰ رقبه در 
استان اصفهان سند دارد شده است، ابراز 
داشت: می توان گفت حدود 8۰ درصد از 
برنامه دردستور کار استان در این زمینه 

محقق شده است.
اداره  حقوقی  و  ثبتی  امور  معاون 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اسناد  مورد  پنج  در  اینکه  بر  تاکید  با 
مهمی را برای موقوفات استان اصفهان 

دریافت کرده ایم، افزود: مهم ترین آنها 
سند قلعه زینبیه بوده است که اخیرا سند 

آن را دریافت کرده ایم.
قلعه  موقوفه  کرد:  تصریح  وی 
هکتار   556 از  بیش  دارای  زینبیه 
کمک  نیز  آن  نیت  که  است  مساحت 
)س(  زینب  حضرت  مقدس  آستان  به 

اصفهان به ثبت رسیده است.
حجت االسالم توسلی در خصوص 

آخرین وضعیت تبدیل به احسن موقوفه 
حصه نیز ابراز داشت: در این زمینه ما 
دستگاه ها  همه  به  را  خود  پیشنهادات 
ارائه کردیم، برای این امر نیز جلسه ای 
را با فرماندار جدید اصفهان داشتیم که 
نظر مساعد در خصوص پیشنهادات ما 
دستگاه های  دیگر  وامیدواریم  داشتند 
را  اقدامات الزم  زودتر  اجرایی هر چه 

در این راستا انجام دهند.

از ابتدای امسال؛

1800 سند برای موقوفات اصفهان صادر شد

امامی  یونس  که  دیداری  طی 
کشورمان  کشــتی  ارزنده  پوش  ملی 
اندیشه  شهری  مدیریت  مجموعه  با 
اندازی  راه  برای  الزم  اقدامات  داشت 
باشگاه کشتی شهرداری اندیشه مطرح 

و بررسی شد.
باغی-دنیای  قره  اندیشه-زهرا 
اندیشه  شهردار  کاویانی  جوانان:بهروز 
حضور  از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در 
کشــورمان  قهرمان  مامی  ا یونس 
داشت:  اظهار  اندیشه  شــهرداری  در 
به  که  است  عناصری  از  یکی  ورزش 
جرات می توان گفت رابطه مستقیم و 
موثر با سالمت جسمی و فیزیکی داشته 

و باعث تندرستی می شود. 
نه  ا سر یش  ا فز ا ی  ستا ا ر ر  د
های  آسیب  کاهش  ورزشــی،  های 
اجتماعی و همچنیــن با توجه به وجود 
درخواســت و انگیزه در میان جوانان و 
نوجوانان برای ایجاد باشــگاه کشــتی، 
الزم  حمایتهای  اندیشه  شــهرداری 
اجرا  به  مسیر  این  در  را  خود  جدی  و 

خواهد گذاشت. 

وی در ادامه افزود: به منظور حفظ 
شــور و نشاط جوانی و توسعه روحیه 
شهر،  این  جوانان  میان  در  پهلوانی 
کشــتی  باشگاه  اندیشه  شــهرداری 
با  که  چرا  کرد  انــدازی خواهد  راه  را 
فعالســازی این ســالن عالقه مندان 

به رشــته کشــتی می توانند به راحتی 
بــه فعالیتهای ورزشی خود بپردازند و 
تواند  ارزشمند می  اقدام  این  همینطور 
در جهت پیشرفت این رشته مدال آور 
و المپیکی هم تاثیر بسزائی داشته باشد. 
یجاد  ا مقدمات  ر  دیدا این  در 

اندیشه  شهرداری  کشــتی  باشــگاه 
به  توجه  با  شد  مقرر  و  بررسی 
و  شهر  این  در  الزم  زیرساختهای 
داشتن جوانان مســتعد و عالقه مند به 
ورزش کشــتی، موانــع موجود هر چه 

سریعتربرطرف شود.

باشگاه کشتی شهرداری اندیشه راه اندازی می شود
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این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از كتاب درسی كه مطالب 
كسب و كار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد كه 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.، ۲008(. 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 ۲008، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 760،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال ۲008، حتی اپل، شرکتی که طی 
۵ سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، ۲008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

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

سنین 16 تا ۲4 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

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

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

پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز كسب و كار) قسمت پانزدهم(

فرصت های شغلی در امور مالی

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

13.6 تأمین مالی نگرانی

هدف یادگیری
۱. ارزش سهام و بدهی را تعریف کنید و در مورد مزایا 

و معایب هر یک از روشهای تامین مالی صحبت کنید.
بیایید فرض کنیم که شرکت شما عموم مردم یک حرکت 
هوشمندانه است: در مطرح کردن سواالت مانند کسانی 
که ما فقط لیست کرده ایم، سرمایه گذاران تصمیم گرفته 
اند که کسب و کار شما یک خرید خوب است. با هجوم 
کوچک  کار  و  کسب  گذاری،  سرمایه  گذاری  سرمایه 
شستشو که در دهکده های خود در ۱۰ سال گذشته آغاز 
شده است، با عملیات بسیار بزرگ با لباس های شسته 
شده در بیش از هفتصد کالج در سراسر کشور رشد کرده 
و شما دو یا سه شستشو هفته اما هنوز بازار بی نظیری 
وجود دارد و شما فقط با هیئت مدیره خود مالقات کردید 
که تصمیم گرفته شد که به دنبال کمک های اضافی برای 
رشد بیشتر باشید. هر کس موافق است که شما نیاز به 
حدود 8 میلیون دالر برای گسترش پیشنهاد دارید، اما بین 
اعضای هیئت مدیره شما اختالف نظر در مورد چگونگی 

گرفتن آن وجود دارد. شما دو گزینه دارید:
۱. تامین مالی سهام: افزایش سرمایه مورد نیاز از طریق 

فروش سهام
2. تامین مالی بدهی: افزایش سرمایه مورد نیاز با فروش 

اوراق قرضه
را  شما  های  گزینه  اولیه  اصول  از  برخی  دهید  اجازه 

بررسی کنیم.

موجودی
خود  مالی  گسترش  برای  سهام  فروش  به  تصمیم  اگر 
دارید، درآمد حاصل از فروش ارزش سهام خود را افزایش 
می دهد - مبلغ سرمایه گذاری شده توسط این صاحبان 
صاحب  که  است  چیزی  )همان  کار  و  کسب  صاحبان 
مالکیت در فصل ۱2 »نقش حسابداری در کسب و کار 
خوب  سهام  صاحبان  حقوق  افزایش  کلی،  طور  به   .)"
افزایش  نقد شما  است. دارایی شما به طور خاص، پول 
خواهد یافت، زیرا شما پول بیشتری برای گسترش و کار 
تجارت خود دارید )که همچنین خوب است(. اما اگر سهام 
اضافی سهام خود را فروختید، سهامداران بیشتری خواهید 
داشت، وضعیتی است که، همانطور که بعدا خواهیم دید، 

همیشه خوب نیست.

ریسک / پاداش تجارت
برای صدور سهام اضافی سهام، شما باید خریداران را که 
مایل به خرید آنها هستند پیدا کنید. شما باید این سوال را 
بپرسید: چرا کسی می خواهد سهام خود را در شرکت خود 
بخرد؟ سهامداران، همانطور که می دانیم، صاحبان سهام 
شرکت هستند و به همین ترتیب در خطر و پاداش مربوط 
به مالکیت سهیم هستند. اگر شرکت شما به خوبی کار 
کند، ممکن است از درآمد حاصل از سود تقسیمی سود 
ببرند - یا از طریق قدردانی از ارزش سهام آنها یا هر دو. 
احتماال  آنها  ارزش سهام  باشد،  اگر شرکت شما ضعیف 
کاهش خواهد یافت. از آنجا که تقارن ریسک / پاداش با 
توجه به نوع سهام معمول یا ترجیح داده می شود، ما باید 

کمی بیشتر در مورد تفاوت بین دو مورد بدانیم.

منابع مشترک
را  نهایی و خطرات مالکیت  پاداش  دارنده سهام عادی، 
می  آنها  آنها،  مالکیت  میزان  به  بسته  کند.  می  تحمل 
توانند برخی از کنترل های شرکت را کنترل کنند. آنها 
به اعضای هیئت مدیره و دیگر  معموال حق رای دادن 
مسائل مهم را دارند. اگر این شرکت خوب عمل کند، به 
نفع آنها بیشتر از سهام داران ترجیح داده می شود؛ اگر 
آن را بد می کند، آنها ضربه سخت تر. اگر از کسب و 
آنچه  از فروش  آنها آخرین هستند که  بیاید،  بیرون  کار 
که به دست می آیند پول می گیرند و می توانند سرمایه 

گذاری خود را به طور کامل از دست بدهند.
این  کند؟  می  خریداری  را  عادی  سهام  کسی  چه  پس 
یک گزینه خوب برای افراد و موسسات است که مایل 
شانس  برای  هستند:  غواصی  گذاری  سرمایه  گرفتن  به 
برای به اشتراک گذاشتن در رشد و سود یک شرکت )یو 
پی اس(، آنها باید مایل به خطر از دست دادن تمام یا 

بخشی از سرمایه گذاری های آن )کاهش(.

سهم ممتاز
سهام مورد نظر امن تر است، اما این احتمال بالقوه را ندارد. 
بر خالف دارنده سهام معمول، که بازده سرمایه گذاری 
آن بستگی به عملکرد شرکت دارد، سهامداران ارجح هر 
سال سود سود ثابت را دریافت می کنند. به طور معمول، 
معایب و مزایای وجود دارد. آنها معموال حق رای ندارند، 
و مگر اینکه شرکت به خوبی کار کند، سود سهام آنها به 
مقدار ثابت محدود می شود. از سوی دیگر، آنها نسبت 
به سود سهام ترجیح داده می شوند: این شرکت می تواند 
بدون پرداخت سود سهام به سهامداران معمول، تا زمانی 
باشد.  نکرده  پرداخت  را  نظر  مورد  سهام  سود  تمام  که 
سهامداران  گیرد،  قرار  پوشش  تحت  کامال  شرکت  اگر 
تا شرکت هاي  نیز پول خود را پس مي گیرند  منتخب 
سهامدار هریک از آنها را بفروشند. در بسیاری از موارد، 
آنها بیشتر شبیه اعتباردهندگان نسبت به سرمایه گذاران 
در سهام هستند: گرچه معموال معموال درآمد ثابت و نسبتا 
امن را حساب می کنند، آنها فرصت کمی برای موفقیت 

در یک شرکت دارند.

تجمعی و قابل تنظیم سهام ترجیحی
چند راه برای ایجاد سهام ترجیحی جذاب تر وجود دارد. 
با سهام ترجیحی تجمعی، اگر یک شرکت نتواند پرداخت 
سود سهام به سهامداران ارجح را در یک سال معین انجام 
دهد، می تواند هیچ سود سهامی را بپردازد تا سهامداران 
مزبور به طور کامل برای سود سهام جاری و ناپدید شده 
پرداخت شوند. هر کسی که دارای سهام ترجیحی قابل 
تبدیل است، ممکن است آن را برای سهام معمول مبادله 
کند. بنابراین، سهامداران ترجیح می توانند به سهام عادی 

تبدیل کنند، زمانی که و اگر عملکرد شرکت قوی باشد، 
زمانی که سهام معمول آن احتماال در ارزش افزوده باشد.

اوراق قرضه
سرمایه  کنیم:  نگاه  دوم  گزینه  به  دهید  اجازه  اکنون، 
اوراق  فروش  طریق  از  سرمایه  بدهی  افزایش  گذاری 
قرضه. همانطور که با فروش سهام، فروش اوراق بهادار 
دارایی شما را افزایش می دهد )به ویژه پول نقد شما(، 
زیرا شما پول نقد دریافت خواهید کرد )که، همانطور که 
گفتیم، خوب است(. اما همانطور که خواهیم دید، بدهی 
های شما - بدهی های شما به طرف های خارجی - نیز 
افزایش می یابد )که بد است(. و همانطور که شما نیاز 
به پیدا کردن خریداران برای سهام شما، شما نیاز به پیدا 
باید  باز هم  را.  اوراق قرضه خود  برای  کردن خریداران 
سوال بپرسیم: چرا کسی می خواهد اوراق قرضه شرکت 

شما را بخرد؟
پیش بینی های مالی شما نشان می دهد که برای ترویج 
گسترش خود، 8 میلیون دالر نیاز دارید. اگر تصمیم به 
قرض گرفتن پول زیادی دارید، احتماال فردی یا موسسه 
ای را پیدا نخواهید کرد که به شما قرض دهد. اما اگر 
شما وام 8 میلیون دالری را به هشت هزار وام کوچکتر از 
۱۰۰۰ دالر تقسیم کنید، احتمال بیشتری دارید که مبلغی 
را که نیاز دارید، به دست آورید. این استراتژی در راستای 
که صادر  بدهی  بهادار  اوراق  است:  قرضه  اوراق  صدور 
کننده را مجبور به پرداخت بهره به سهامداران )به طور 
کلی به صورت دوره ای( و بازپرداخت اصلی زمانی که 
اوراق قرضه بالغ شود. به عبارت دیگر، اوراق قرضه یک 
IOU است که سود را پرداخت می کند. سرمایه گذاران 
سهام، دارندگان اوراق قرضه می توانند اوراق بهادار خود 

را در بازار مالی به فروش برسانند.
از دیدگاه سرمایه گذار، خرید اوراق بهادار یک راه برای 
است  پول  بازپرداخت  خوب  نسبتا  نرخ  آوردن  دست  به 
که او برای مدتی نیاز ندارد. منافع بهتر از آنچه آنها در 
حساب پس انداز یا صندوق پول پول دریافت می کنند. 
اما برخی از خطرها وجود دارد. سرمایه گذارانانی که عالقه 
مند به اوراق قرضه شما هستند، قدرت مالی شرکت شما 
را ارزیابی می کنند: آنها می خواهند احساس اعتماد به 
نفس داشته باشند که شما می توانید پرداخت های بهره 
می  پایان  به  زمان  که  زمانی  و  آورید  دست  به  را  خود 
رسد، اصل را بپردازید. آنها احتماال به داده هایی که از 
 & Standard و s’Moody سوی موسساتی مانند
s’Poor ارائه می شوند، تکیه می کنند، که نرخ اوراق 
 D به احتمال زیاد به طور پیش فرض( به( AAA قرضه

)به طور پیش فرض( است.

خزانه داری و مونس
همچنین به یاد داشته باشید که اگر شما تصمیم به صدور 
اوراق قرضه می کنید، با وام های دیگر، از جمله دولت ها 
و دولت های محلی و دولت فدرال رقابت می کنید. در 
حقیقت، دولت ایاالت متحده، که اوراق قرضه را از طریق 
وزارت خزانه داری صادر می کند، بزرگترین بدهکار کشور 
داری، در یکسال  مثال، صورتحساب خزانه  برای  است. 
بالغ می شود، خزانه داری یک تا ده سال طول می کشد 
و اوراق قرضه خزانه داری بیش از ده سال است. دولت 
های محلی و دولت های محلی اوراق قرضه )که اغلب 
نامیده می شوند(  "شهرداری"  برای  "موین"  عنوان  به 
برای حمایت از خدمات عمومی مانند مدارس و جاده ها 
و یا پروژه های خاص صادر می شود. هر دو خزانه داری 
به طور  آنها  از  زیرا درآمد حاصل  امنی جذاب هستند  و 

کلی در سطوح دولتی و محلی آزادانه است.

انتخاب روش تأمین مالی شما
بیایید بگوئیم که پس از انتخاب گزینه های افزایش پول 
خود، سرمایه گذاری در برابر بدهی ها، تصمیم می گیرید 
به هیئت مدیره پیشنهاد دهید که شرکت سهام عمومی را 
برای تأمین مالی آن گسترش دهد. تصمیم شما را چگونه 
توضیح می دهید؟ انتشار اوراق قرضه یک گزینه جذاب 
است زیرا مالکیت شما را تضعیف نخواهد کرد، اما ایده 
بازپرداخت وام های بهره را دوست ندارید: در این مرحله، 
از  شما تمایلی به تعهد مالی آینده، و پول دریافت شده 
طریق فروش سهام الزم نیست که پرداخت شود. اعطا 
شده است، با افزودن سهامداران اضافی، شما را مجبور 
را کنار بگذارید:  از منافع مالکیت  خواهد کرد که برخی 
سهامداران جدید به هیئت مدیره خود رای خواهند داد و 
می توانند بر تصمیمات مهم تاثیر بگذارند. به طور خالصه، 
شما ترجیح می دهید گزینه فروش سهام خاص، سهام 
عادی باشد. چرا سهام ترجیح داده نمی شود؟ از آنجایی 
مالی  تعهدات  با  مشابه  نقایصی  دارای  مسائل  این  که 
هستند، شما مجبور خواهید بود مبلغ سود تقسیمی دوره 
ای را پرداخت کنید و نیاز به خروج پول نقد داشته باشید. 
هنگامی که موضوع حل شده است، شما یک تعطیالت 
شایسته را می گیرید. متاسفانه، شما نمی توانید متوقف 
بعد که می خواهید  دفعه  که  آنچه  مورد  در  فکر کردن 
انجام دهید. به طور خاص، به نظر می  گسترش دهید، 
این چیزی  ایده ای جذاب است.   franchising رسد 
است که شما باید فرصت تحقیق و بررسی داشته باشید.

گیرنده های کلیدی
از طریق سهام سرمایه  را  پول  توانند  می  ها  • شرکت 
گذاری و فروش سهام یا اوراق قرضه تأمین بدهی جمع 

آوری کنند. هر گزینه دارای مزایا و معایب است.
• سهام ممکن است سهام عادی یا سهام مورد نظر باشد.

• سهام مورد نظر امن تر از سهام معمول است، اما این 
امکان بالقوه وجود ندارد، یعنی این احتمال وجود دارد که 
سهامداران در صورت موفقیت شرکت بسیار موفق باشند.

با این وجود، بر خالف سهامداران معمولی، که سود سهام 
آن متفاوت است با توجه به سودآوری شرکت، دارنده سهام 

ترجیحی سهام سود ساالنه ثابت را دریافت می کند.

تمرین
)AACSB( ارتباط برقرار می کند

اکنون شما  و  اید  بوده  کالج  از  پانزده سال گذشته  شما 
فقط  شما  مدیرعامل  است.  بزرگ  شرکت  برای   CFO
برنامه ای برای گسترش یک کارخانه چند میلیارد دالری 
را به شما نشان داد و به شما یادآوری کرد که این شغل 
شما برای جمع آوری پول است. شما سه انتخاب دارید: 
مورد  سهام  یا  عادی  سهام  قرضه، صدور  اوراق  فروش 
نظر. یک گزارش مختصر را که مزایا و معایب هر گزینه 
نظر  بیان  با  گیری  نتیجه  بنویسید.  دهد،  می  توضیح  را 
شما در مورد بهترین انتخاب در محیط اقتصادی امروز.

13.7 شغل در امور مالی

هدف یادگیری
۱. بحث فرصت های شغلی در امور مالی.

جالب،  از  تعدادی  دهد  می  ارائه  مالی  شغلی  مسیر  یک 
قابل  موقعیت  به  تواند  می  که  سطح  ورودی  کارهای 
توجهی در سطح باال توسعه. عالوه بر آموزش های مالی 
قوی، شما باید با حسابداری و اقتصاد آشنا شوید. عالوه 
ارزیابی  توانایی  و  قوی  تحلیلی  های  مهارت  داشتن  بر 
با همکاران خود  باید به طور موثر  اطالعات مالی، شما 
در سراسر یک سازمان کار کنید. بنابراین شما به مهارت 
به  باید  داشت:  خواهید  نیاز  ارتباطی  و  فردی  بین  های 
بتوانید  باید  ویژه،  به  کنید،  صحبت  و  نوشتید  روشنی 
اطالعات مالی پیچیده را در شرایطی که همه می توانند 

درک کنند، ارائه می دهند.
به طور کلی، بسیاری از موقعیت های مالی به یکی از سه 
امور مالی  بانکی تجاری،  حوزه وسیع تقسیم می شوند: 

شرکت ها و صنعت سرمایه گذاری.

موقعیت در بانکداری تجاری
با  کار  برای  وام  مامورین  عنوان  به  تجاری  های  بانک 
مشتریان درخواست وام های شخصی یا تجاری کار می 
برنامه  ارائه یک  البته، مسئولیت وام گیرنده برای  کنند. 
را  وام است که آن  افسر  این  و  یکپارچه است  واضح و 
گیرنده  وام  آیا  که  گیرد  می  تصمیم  و  کند  می  ارزیابی 
بتواند شرایط وام را برآورده کند. متخصصین امور مالی 
را  تجاری  های  بانک  در  شده  ساخته  های  سپرده  نیز 
مدیریت می کنند و با سرمایه گذاری صندوق هایی که 
بانک  این  از درآمد اضافی  استفاده  با  به وام نمی روند، 

را تامین می کنند.

موقعیت در امور مالی شرکت
هر سازمان نیاز به تخصص مالی دارد. شرکت های بزرگ 
به متخصصین امور مالی برای مدیریت نقدینگی، نیازهای 
بدهی و سرمایه گذاری های بازنشستگی خود نیاز دارند. 
آنها مسئول تأمین سرمایه )چه از طریق بدهی و چه از 
طریق سهام( مسئولیت دارند و ممکن است برای هر یک 

از وظایف زیر دعوت شوند:
• تجزیه و تحلیل روند صنعت

• ارزیابی سرمایه گذاری شرکت ها در کارخانه های جدید، 
تجهیزات و یا محصوالت
• انجام برنامه ریزی مالی

یک  خرید  مثال،  برای  گیری،  )تصمیم  خرید  ارزیابی   •
شرکت دیگر(

• بررسی نیازهای مالی مدیریت ارشد
در شرکت های کوچک، تمام این وظایف ممکن است به 
یک حرفه مالی واحد برسد. عالوه بر این، هر دو شرکت 
بزرگ و کوچک ممکن است گاهی از خدمات مشاوران 
بانکداران  توسط  است  ممکن  آنها  کنند.  استفاده  مالی 
سرمایه گذاری، توسط شرکت های مشاوره تخصصی یا 
توسط ادارات مالی مشاوره ای از یک شرکت حسابداری 

بزرگ ارائه شوند.
از یک موقعیت ابتدایی - معموال تحلیلگر یا تحلیلگر جوان 
به نام - کارشناس امور مالی از تحلیلگر ارشد به سمت 
مدیریتی پیش میرود. با هر مرحله، شما در معرض بیشتر 
قرار گرفتن در معرض مدیریت ارشد هستید و با مسائل 
مهم تر و پیچیده تر مواجه خواهید شد. در عرض ده تا 
پانزده سال، شما ممکن است یک مدیر یا معاون رئیس 
جمهور شوید. رگوالت در نردبان شغلی تقریبا در بانکداری 

مشاوره و سرمایه گذاری یکسان است.

موقعیت در صنعت سرمایه گذاری
در صنعت سرمایه گذاری، متخصصین امور مالی می توانند 
نمونه  یا مدیران  تحلیلگران سرمایه گذاری  سهامداران، 
توانایی  به  نیاز  این موقعیت ها  از  باشند. هر یک  کارها 
جمع آوری مقادیر زیاد اطالعات، نه تنها در مورد شرکت 
های خاص و اوراق بهادار آنها، بلکه در مورد کل صنایع 

و در واقع، اقتصاد خود نیز دارد.
مستقیم  طور  به  گذاری  سرمایه  متخصصان  از  برخی 

که  از کسانی  دیگران  کنند.  کار می  فردی  مشتریان  با 
پیشنهادات فروش یا خرید می کنند حمایت می کنند. با 
این حال، دیگران سهامداران را در صنعت سرمایه گذاری 
متقابل مدیریت می کنند. یک صندوق متقابل جمع آوری 
پول از چند صد دالر - از هزاران یا حتی میلیون ها سرمایه 
گذار و جمع آوری آن را در اوراق بهادار بزرگ سهام و 
دیگر اوراق بهادار سرمایه گذاری. متخصصین امور مالی، 
مدیران شرکت  به  را  نگری  آینده  های  گذاری  سرمایه 

ها توصیه می کنند.
از آنجا که امالک و مستغالت )هر دو تجاری و شخصی( 
از  بسیاری  هستند،  گذاری  سرمایه  حوزه  در  بیمه  و 

متخصصان مالی نیز در این زمینه ها کار می کنند.

تحصیالت تکمیلی و صدور گواهینامه
پس از تکمیل مدرک کارشناسی ارشد یا متمرکز در امور 
ممکن  مالی  کارمند  یک  اقتصاد،  یا  و  حسابداری  مالی، 
است شروع به فکر کردن در مورد مدرسه فارغ التحصیل 
کند. مسیر معمول MBA با یک مسیر مالی است. اگر 
چه بعضی از مدارس مدرک کارشناسی ارشد را در رشته 
امور مالی ارائه می دهند، چنین برنامه ای بسیار تخصصی 
است و نیازهای ریاضی دقیق دارد که ممکن است برای 
هر کسی که عالقه مند به امور مالی است تجدید نظر کند.

در  ای  حرفه  تمایز  به  دستیابی  ابزار  گواهینامه  صدور 
شامل  ترین  محبوب  های  گواهی  است.  مالی  حرفه 

موارد زیر است:
CFA یا دائمی )معموال به عنوان یک  • تحلیلگر مالی 

تحلیلگر سرمایه گذاری(
تجاری  نام  یک  )معموال  خبره  مالی  مدیر  یا   CFM  •

مالی شرکتی(
شرکت  یک  )معموال  رفاه  گواهی صندوق  یا   CCM  •

خزانه داری(
 Planner  Financial  Certified یا   CFP  •

)معموال یک نام تجاری سهامدار(
صنایع بیمه و امالک دارای گواهینامه های خود هستند. 
هر  به  نیاز  فدرال  دولت  اینکه  دلیل  به  این،  بر  عالوه 
کسی که اوراق بهادار را به فروش می رساند مجوز می 
گیرد، مجموعه کامل روش های صدور مجوز وجود دارد 

که باید دنبال شود.

گیرنده های کلیدی
• بیشترین موقعیت در امور مالی به یکی از این سه حوزه 
تقسیم می شود: بانکداری تجاری، امور مالی شرکت ها و 

صنعت سرمایه گذاری.
مشغول  تجاری  بانکداری  در  مالی  امور  متخصصین   •
کمک به مشتریان وام های شخصی یا تجاری می شوند. 
آنها همچنین پول اضافی بانک را سرمایه گذاری می کنند.

نقد،  پول  کنند،  مالی شرکت می  امور  در  که  افرادی   •
بدهی و سرمایه گذاری شرکت خود را به دست می گیرند 
و مدیریت می کنند. آنها تجزیه و تحلیل مالی و مشاوره 

را برای مدیریت ارائه می دهند.
مشاوره  گذاری  سرمایه  صنعت  در  مالی  متخصصین   •
مالی خود را به مشتریان خود ارائه می دهند و به آنها در 

خرید و فروش سهام کمک می کنند.
• برای دنبال کردن حرفه ای در امور مالی، به تحصیالت 
مالی قوی و همچنین آشنایی با حسابداری و مالی نیاز 

خواهید داشت.

تمرین
هنگامی که شما در خبر می شنوید که بانک ها در سراسر 
جهان 33۰،۰۰۰ شغل را کاهش می دهند و انتظار می 
رود ۱8 ماه دیگر به ۱8 هزار نفر دیگر صدمه بزنند، شما 
باید بدانید که آیا این امر در مورد امور مالی مهم است 
یا خیر. اگر شما به سرمایه گذاری در امور مالی فکر می 
کنید، این دو مقاله شما را تشویق می کند: »امور مالی: 

بحران پس از بحران، هنوز هم یک سرمایه گران« 
۱. اگر شما انتخاب خود را داشتید، پس از فارغ التحصیلی، 

چه نوع مالی را می خواهید؟ چرا؟
2. اگر شما نتوانستید موقعیتی را در منطقه مورد نظر خود 

پیدا کنید، انتخاب دوم شما چه خواهد بود؟ چرا؟
انجام  دانشجو  یک  عنوان  به  توانید  می  چیزی  چه   .3
دهید تا خودتان را متمایز سازد و در یک بازار کار سخت 

رقابت کنید؟

13.8 موارد و مشکالت

چقدر باید در پلیبوی افشا کنید؟
اگر شما در اطراف اتاق خوابگاه خود نشسته اید، چه کاری 
می توانید انجام دهید )یا حداقل چیزی که می خواهید 
انجام دهید(؟ درباره شروع یک کسب و کار چطور؟ برای 

مایکل دل، که مونتاژ و فروش کامپیوتر را جلب کرد بیشتر 
از شرکت در کالس های دانشگاه تگزاس، کار می کرد. 
استانفورد،  لیسانس  فوق  دانشجوی  دو  برای  همچنین 
ایده  با یک  آنها  کرد.  کار می  پیج  لری  و  برین  سرگی 
رمان )اگر چه نسبتا ساده( برای یک موتور جستجو که با 
توجه به تعداد بازدیدها و پیوندهای آنالین رتبه بندی شده 
اند، وب سایت ها را معرفی کردند. از آنجا که هدف آنها 
سازماندهی مقادیر وسیع داده های الکترونیکی بود، آنها 
می خواستند نامی را بنویسند که به نظر می رسد حجم 
 "googol" اطالعات بی حد و حصر است. آنها کلمه
را دوست داشتند )یک سکه برای کودک یک عدد بزرگ 
 "Googol" و یک عدد(، اما متأسفانه کسی نام دامنه
را به خود اختصاص داده بود. بنابراین برین و صفحه یک 
ما هم  که همه  )همانطور  زدند  و محکم  حرف کوچک 

اکنون می دانیم( برای "گوگل".
تا سال 2۰۰4، شرکتی که در سال ۱998 شروع به کار 
کرد، موتور جستجوگر شماره یک در جهان بود. گام بعدی 
آنها، مانند بسیاری از کارآفرینان موفق قبل از آنها، عمومی 
شدن بود و این همان جایی است که تمرین ما شروع می 
شود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این قسمت در 
داستان حماسی گوگل و پیدا کردن آنچه که نقش مجله 
 Google« :پلیبوی در آن نقش دارد - مقاله را بخوانید
.money//:http(  »IPO میلیارد   2.۷  $ مجموعه 

 /  technology  /  29  /  )2۰۰4/۰4/com .cnn
بخوانید  را   Google پلیبوی  مصاحبه   ،)google
/org .watch -goog le .www / / :http (

 ،BusinessWeek مقاله  و   ،)html .playboy
کنید  مطالعه  را   "Bullet  a  Dodges  Google“
 com .  businessweek .www //  :http (
 /  jan2۰۰5  /  content  /  technology  /

.)htm.tc۱۱9_tc2۰۰5۰۱۱4_۰۷8۱
زیر  سواالت  به  کردید،  تمام  را  مقاالت  خواندن  وقتی 

پاسخ دهید:
را  خود  شرکت  صفحه  و  برین  چرا  چیست؟   IPO  .۱
عمومی می کنند؟ چه مزایائی از طریق رفتن به عمومی 
از  را  کنترل شرکت خود  احتماال  آنها  آیا  آمد؟  به وجود 

دست می دهند؟
2. چگونه مصاحبه پلیبوی وارد داستان گوگل می شود؟ 
برین و صفحه اشتباهی انجام دادند؟ )به هر حال، مصاحبه 
زیرا گوگل  پلیبوی ظاهر شد؛  آگوست 2۰۰4  در شماره 
کرده  متوقف   IPO شده  اصالح  پرونده  در  را  متن  این 
دسترس  در  و  است  عمومی  مالکیت  در  اکنون  است، 

آنالین است.(
3. آیا بنیانگذاران گوگل از قالب خارج شدند؟ مجازات 
)یا فقدان آن( مناسب بود؟ خروج از مدرسه برای اجرای 
شود.  می  پرداخت  صفحه  و  برین  برای  بزرگ  گوگل 
IPO به طور ناگهانی به  ارزش منصفانه آنها در نتیجه 
8 میلیارد دالر افزایش یافت. اما چطور؟ آیا می توانستید 
غول بزرگی را به دست آورید اگر شما در حال پخش در 
توانستید حداقل  آیا می  Wagon هستید؟   Google
هزینه تحصیل یک سال دیگر را به دست آورید؟ برای 
بدانید:  را  باید دو مورد  این سؤالها، شما  به  دادن  پاسخ 
 )2( و  دالر   85  -  Google سهام   IPO قیمت   )۱(
به  فعلی،  قیمت  کردن  پیدا  برای  گوگل.  فعلی  قیمت 
تا  کنید  مراجعه   com .yahoo .finance//:http
به بخش مالی وب سایت com.Yahoo پیوند داشته 
باشید. نماد سهام گوگل-GOOG را وارد کنید و روی 
Go بروید. وقتی قیمت سهام فعلی را پیدا می کنید، به 

سواالت زیر پاسخ دهید:
a اگر شما سهام Google را در تاریخ IPO خریداری 
کرده اید و امروز آن را فروخته اید، چه تعداد سهام گوگل 
هزینه  پرداخت  برای  کافی  اندازه  به  خرید  برای  باید 

تحصیل در این سال، خریداری کرده اید؟
آیا  دارید،  اختیار  در  را   Google سهام  امروز  اگر  ب 
را  خود  پاسخ  دارید؟  نگه  را  آن  یا  فروختید  را  آن  شما 

توضیح دهید.

فرصت های شغلی
آینده مالی

برای  را  شما  که  است  این  مالی  بزرگ  مزیت  یک 
از فارغ  از حرفه ها آماده می کند. بعضی  طیف وسیعی 
بانک  تا  برند  به سر می  استریت  برای وال  التحصیالن 
های بزرگ سرمایه گذاری کنند. دیگران امنیت کار در 
را  بزرگ  شرکت  یک  بزرگ  های  شرکت  مالی  اداره 
ترجیح می دهند، در حالی که دیگران مالیات و فروش را 
در زمینه هایی مانند بیمه یا امالک و مستغالت ترکیب 
می کنند. اگر دوست دارید که با امور مالی دیگران کار 
برنامه ریزی  یا  بانکداری تجاری  در  کنید، ممکن است 
طیف  از  خود  شناختن  بهتر  برای  کنید.  شرکت  مالی 
.www//:http به  موجود،  مالی  کارهای  از  وسیعی 

به  تا  کنید  مراجعه   /com.finance-in-careers
کنید.  مراجعه   Finance  in  Careers سایت  وب 
پس از بررسی توصیف هر گزینه شغلی، دو حوزه ای را 
دو  و  است  توجه  به طور خاص جالب  کنید که  انتخاب 
مورد غیرقابل جذابیت پیدا کنید. برای هر یک از چهار 

انتخاب خود، به سواالت زیر پاسخ دهید:
توجه(  غیرقابل  )یا  جالب  شده  داده  منطقه  یک  چرا   .۱

را پیدا کنید؟
منطقه  یک  در  ای  حرفه  در  تخصص  و  تجربه  چه   .2

خاص قرار دارد؟

داستان درونی
بیوتکنولوژی  شرکت  یک  مدیرعامل  و  بنیانگذار  شما 
سرطانی  داروی  یک  اخیرا  که  است  معروف  تجاری 
امیدوار کننده را ارائه کرده است. در حال حاضر، زندگی 
در شرکت  است: سرمایه گذاران  استریت خوب  وال  در 
شما باال هستند، و قیمت سهام خود را افزایش می دهد. 
در عوض ثروت شخصی شما در حال افزایش است زیرا 
شما مالکیت زیادی از سهام در شرکت دارید. شما فقط 
منتظر شنیدن از FDA هستید که انتظار میرود محصول 
را تایید کنید. اما زمانی که فراخوانی می آید، خبر بد است: 
FDA تصمیم گرفته تا تأیید را به دلیل داده های کافی 
در مورد اثربخشی دارو به تاخیر بیاندازد. شما می دانید 
که وقتی سرمایه گذاران اخبار را می بینند، قیمت سهام 
شرکت کاهش خواهد یافت. خانواده و دوستان که شما 
از  را  را تشویق به خرید در شرکت خود می کنند، پول 
دست می دهند و شما یک ضربه بزرگی خواهید گرفت.

به سرعت، سفارش خود را برای فروش حدود 5 میلیون 
به  انجام می دهید. سپس شروع  از سهام خودتان  دالر 
برقراری تماس تلفنی می کنید. شما دختر خود را به سهام 
خود را تخلیه می کنید و به دوستانتان توصیه می کنید که 
همین کار را انجام دهید. هنگامی که به خبرنگار بورس 
خود میگویید، او با تلفن تماس میگیرد و به مشتریهای 
یک  به  نمیتواند  او  متأسفانه  کند.  می  هدایت  دیگرش 
مشتری دسترسی پیدا کند )که اتفاق می افتد که دوست 
خوبی از شما باشد(، به طوری که او دستیار خود را با او 
تماس می گیرد و به او می گوید که اتفاق افتاده است. به 
عنوان نتیجه، مشتری سفارش می دهد که فروش چهار 

هزار سهام سهام را با ارزش بازار 225،۰۰۰ $.
چند سوال  به  تا  کنیم  مکث  مرحله  این  در  دهید  اجازه 

پاسخ دهیم:
قانونی  غیر  کاری  یا  هستید  مرد خوب  یک  شما  آیا   .۱

انجام می دهید؟
2. آیا سهامداران شما غیرقانونی هستند؟

را  سفارشات  صرفا  یا  غیرقانونی  کاری  دستیار  آیا   .3
انجام می دهد؟

4. آیا مشتری مشتری سهامدار غیرقانونی است؟
چند ماه پیش به جلو بروید محققان فدرال عالقه مند به 
از  فروش سهام شما و فروش سهام دختر شما هستند. 
آنجا که تمام نشانه ها حقیقت را به عنوان یک دعوت به 
دردسر نشان می دهند، دروغ می گویید. هنگامی که آنها 
با دوست خود درباره فروشش صحبت کردند، متقاضیان 
می گویند، او یک توافق دائمی را اعالم کرد که کارگزار 
خود را به فروش سهام پس از آنکه قیمت بازار پایین تر 
از سطح مشخص شد، به او آموزش داد. این به نظر می 
رسد یک توضیح خوب، بنابراین شما همراه با آن بروید.

حاال، به این سوال پاسخ دهید
5. شما اشتباه انجام داده اید؟ دوست شما مشتری شما 

اشتباه انجام داده است؟

نسخه واقعیت داستان
گناه  بی  چندان  نه  محافظت  از  بیایید  نقطه،  این  در 
شرکت  ببریم.  نام  را  ها  نام  بعضی  و  کنیم  جلوگیری 
ImClone Biotech است و بنیانگذار و مدیر عامل آن 
 Lynch Merrill دکتر ساموئل واکسال است. کارگزار
فاینویل  داگالس  او  دستیار  و   Bacanovic  Peter
را  که محصولش  مشتری  دوست  است.  نامگذاری شده 

تخلیه کرده است مارتا استوارت است.
زندگی  استوارت  مارتا  بنیانگذار  استوارت،  بر  ما  تمرکز 
Omnimedia، امپراتوری شیک زندگی است. اقدامات 
و عواقب آن در مقاله ای با عنوان "سقوط مارتا"، که شما 
.newsweek.www//:http می توانید با رفتن به

 MSNBC سایت  وب  به  پیوند  و   53363/id/com
دسترسی پیدا کنید. مقاله را بخوانید و سپس به سواالت 

زیر پاسخ دهید:
6. آیا شما معتقدید استوارت می گوید که او به دلیل یک 
نه  را فروخت،  سفارش فروش پیش فروش، سهام خود 
به این خاطر که متوجه شد که داروهای سرطانی مورد 
تایید نیست؟ چه کاری انجام دادی غیر قانونی بود؟ چه 

اتفاقی افتاد؟
۷. واکسال برای تجارت داخلی )و چندین طرح غیر قانونی( 
هفت سال زندان به دست آورد. Bacanovic )کارگزار 
استوارت( پنج ماه در زندان و پنج ماه محاکمه در منزل 
برای دروغ گفتن و جلوگیری از تحقیق در مورد فروش 
دادستان  به  کمک  برای  عوض  در   .ImClone سهام 
یک  کارگزاری(  )دستیار   Faneuil استوارت،  محکوم 
اما  کرد،  دریافت  زندان"  از  آمدن  "بیرون  فدرال  کارت 
مبلغ 2۰۰۰ دالری برای پذیرش بازپرداخت )یعنی یک 
هفته اضافی تعطیالت و ضربه در کمیسیون او( جریمه شد 
( به محققان stonewall. استوارت پنج ماه به زندان 
رفت و پنج نفر دیگر تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. 
اگر شما قاضی  بود؟ خیلی سخت؟  مجازاتش خیلی کم 

هستید، چه جمله ای را به او داده اید؟
یا  وضعیت  کرد؟  اجتناب  زندان  از  استوارت  چگونه   .8
آیا  یا آسیب رساند؟  او کمک کرد  به  او  شهرت مشهور 
بعضی از افراد ادعا می کنند، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی 

برای شرکت های غیر قانونی شده است؟
9. چرا سازمان های دولتی، مانند SEC، نگران تجارت 
دیده است؟ چه  از آن صدمه  خودی هستند؟ چه کسی 
کسی در اجرای قوانین تجارت داخلی خود کمک می کند؟
ادامه دارد



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1900- سه شنبه 16 آذر 61400 ورزش دنیای 

استراتژی های تغذیه ای بدنسازان طبیعی 
حرفه ای و آماتور

 امیر شایان

برای آماده شدن برای رقابت، بدنسازان از استراتژی هایی مبتنی بر محدودیت 
انرژی، تمرین مقاومتی، ورزش قلبی عروقی، »ژست گرفتن« ایزومتریک و 
 )PRO( مکمل استفاده می کنند. گروه هایی از بدنسازان طبیعی حرفه ای
بینش هایی درباره نحوه اجرای این استراتژی ها توسط رقبای نخبه ارائه می دهند 

و در ادبیات علمی مستند نشده اند.
عنوان  به  خود  شناسی  زیبایی  اساس  بر  ورزشکاران  رقابتی،  بدنسازی  در 
مثال اندازه ماهیچه ها، نسبت ها و ظاهر کم چربی بدن مورد قضاوت قرار 
می گیرند. بدنسازان سال ها برای ایجاد توده بدون چربی )LBM( تمرین 
می کنند، سپس رژیم های دقیق قبل از مسابقه را برای ماه ها دنبال می کنند 
تا چربی بدن را کاهش دهند تا هیکل خود را به نمایش بگذارند . برای آماده 
شدن برای مسابقات، ورزشکاران از تغذیه و استراتژی های تمرینی در طول 
سال بر اساس یک فصل، »مرحله آماده سازی مسابقه« و یک دوره خارج 
بر  . عالوه  کنند  استفاده می  ریکاوری/ حجیم سازی«  از فصل، »مرحله 
تمرینات مقاومتی منظم، در طول آماده سازی مسابقه، اکثر بدنسازان از پروتئین 
باال، رژیم های غذایی با کالری محدود، تمرینات هوازی و »تمرین ژست« 
ایزومتریک پیروی می کنند تا برای ژست های بدنی اجباری که داوران برای 

قرار دادن رقبا استفاده می کنند، آماده شوند .
 با نزدیک شدن به رقابت، بدنسازان تمایل به افزایش فعالیت بدنی و درجات 
بیشتری از محدودیت انرژی دارند . گذشته از از دست دادن چربی بدن، هدف 
اصلی آمادگی برای رقابت، جلوگیری از از دست دادن LBM مرتبط با کمبود 
انرژی و در دسترس بودن انرژی کم )EA( است. به عنوان مثال، یک بدنساز 
آماتور )AMA( که از دست دادن توده بدن او در طول آماده سازی مسابقه 
شامل بیش از LBM ٪4۰ بود، در حالی که در بدنسازی بدون آزمایش دارو، 
چنین تلفاتی ممکن است توسط استروئیدهای آنابولیک کاهش یابد . بنابراین، 
استراتژی های حفظ LBM در بدنسازی »طبیعی« یا بدون دارو اولویت دارند. 
اخیراً، یک مطالعه مقطعی روی بدنسازان بریتانیایی حرفه ای نشان داد که 
بدنسازان با رتبه باالتر از رژیم های غذایی با پروتئین باال )3.3 گرم بر کیلوگرم 
وزن بدن(، کم چرب )۰.6 گرم بر کیلوگرم وزن بدن( و مصرف کربوهیدرات 
و انرژی بیشتری نسبت به همتایان کمتر موفق خود پیروی می کنند. این 
یافته ها همراه با تحقیقات قبلی، توصیه های تغذیه ای مبتنی بر شواهد را برای 
آماده سازی مسابقات طبیعی بدنسازی، با ارائه زمینه های دنیای واقعی برای 

چگونگی تأثیر استراتژی های رژیم بر عملکرد بدنسازی ، اصالح می کنند.
 با این حال، تحقیقات کمی در مورد بدنسازان وجود دارد. اکثر تحقیقات در 
مورد وضعیت عاری از دارو گروه غیر اختصاصی هستند و به مقاطع کوچک 
یا مطالعات موردی محدود می شوند. از موارد قبلی، اکثر مقاطع در اواخر دهه 
8۰ و اوایل دهه 9۰ به جز چند مورد اضافه اخیر انجام شد . عالوه بر این، به 
استثنای مطالعه میچل و همکاران روی 9 بدنساز طبیعی استرالیایی و مطالعه 
ماستو و همکاران روی ۱4 بدنساز استونیایی، مشاهدات مبتنی بر آزمایشگاه به 
عنوان مطالعات موردی انجام شده است که این شیوه ها را گزارش می کند. 
یکی از حوزه های ناشناخته، استراتژی های تغذیه ای رقبای حرفه ای »نخبگان« 
)PRO( است. ورزشکاران حرفه ای به عنوان نمونه های نخبه ورزش خود 
در نظر گرفته می شوند. عالوه بر این، بدنسازان طبیعی به طور کلی در نظر 
گرفته به دنبال »بر اساس شواهد و مدارک ثابت« نزدیک، در مقایسه با کسانی 
که در رقابت در دسته فیزیک مردان . با این حال، مشاهده نویسندگان - که 
 PRO فعاالنه درگیر بدنسازی طبیعی رقابتی هستند - است که وضعیت
ممکن است همیشه منعکس کننده »نخبگان« نباشد. به طور خالصه، در هر 
نمایش آماتوری به اندازه کافی بزرگ، »کارت های PRO« را می توان به 
برندگان کالس داد و به آنها وضعیت PRO را اعطا کرد. بنابراین، وضعیت 
PRO تضمین نمی کند که فرد در سطح PRO رقابتی است و تمایز بین 

رقبای نخبه و غیر نخبه دشوار است. 

یک انتخاب عجیب؛
بارسا امیدوار به داور بنفیکا و دیناموكیف!

دنیز آیتکین داور جنجالی آلمانی، قضاوت مسابقه ای را بر عهده خواهد داشت 
که برای بارسا کاماًل تعیین کننده است.

در مرحله یک هشتم نهایی فصل ۱۷-2۰۱6 لیگ قهرمانان اروپا بود که دو تیم 
پاری سن ژرمن و بارسلونا به مصاف یکدیگر رفتند. در مسابقه رفت این تیم فرانسوی 
بود که با چهار گل بارسا را در هم کوبید تا در آستانه صعود به یک چهارم نهایی 
قرار گیرد اما در بازی برگشت یکی از دراماتیک ترین بازگشت های تاریخ فوتبال 
رقم خورد و بلوگرانا با کسب پیروزی 6-۱ تیم صعود کننده به دور بعد لقب گرفت.

قضاوت مسابقه برگشت بارسلونا و پاری سن ژرمن در نوکمپ را دنیز آیتکین 
آلمانی بر عهده داشت؛ داوری که یک قضاوت جنجالی را از خود به جای گذاشت و 
در چندین صحنه به اشتباه علیه پاریسی ها سوت زد تا به نوعی راه را برای بازگشت 

بزرگ بارسلونا هموار کرده باشد.
در واقع چند تصمیم فاجعه بار و عجیب و غریب از سوی این داور آلمانی باعث 
شد که بارسا در آن مسابقه بازگشت فوق العاده ای را رقم بزند و به مرحله بعدی 
لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند؛ دیداری که هنوز هم از آن و قضاوتش به عنوان 

یکی از ناعادالنه ترین رقابت های تاریخ چمپیونز لیگ یاد می شود.
اما حاال راه آیتکین و بارسلونا یک بار دیگر به هم رسیده است. بارسلونا امشب 
در هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرن مونیخ خواهد رفت 

و برای صعود بدون اما و اگر محکوم به پیروزی مقابل تیم آلمانی است.
در واقع اگر شاگردان ژاوی نتوانند در این بازی به پیروزی دست پیدا کنند و در 
مسابقه دیگر گروه بنفیکا بر دیناموکیف غلبه کند، این تیم پرتغالی خواهد بود که به 
مرحله بعدی چمپیونزلیگ رفته و بارسا در کمال ناباوری راهی لیگ اروپا خواهد شد.

رانگنیک ستاره پرتغالی را سربه راه کرد؛
عجب دنیایی شده؛ رونالدو هم پرس می كند! 

عملکرد کریستیانو رونالدو در دیدار مقابل کریستال پاالس مورد توجه هواداران 
فوتبال قرار گرفته است.

رالف رانگنیک برای اولین بار روی نیمکت منچستریونایتد حضور پیدا کرد و تیم 
تحت هدایت او با تک گل فرد در نیمه دوم موفق به کسب سه امتیاز شد. اما بسیاری 
در انتظار برخورد این سرمربی آلمانی با کریستیانو رونالدو و نحوه استفاده از این ستاره 
پرتغالی بودند، اما به نظر می رسد در اولین دیدار که همه چیز راضی کننده بوده است.

در همان روزهای ابتدایی انتشار شایعات حضور رانگنیک در اولدترافورد، اخبار 
حاکی از عدم عالقه این سرمربی با کار کردن با بازیکنانی مانند عملکرد کریستیانو 
رونالدو بود. در واقع سهم پایین این بازیکن 36 ساله در پرس بازیکنان حریف و 
کاهش طبیعی قدرت دوندگی او در سال های اخیر باعث شده بود بسیاری تصور 
کنند کریستیانو رونالدو جایی در اندیشه های رانگنیک نخواهد داشت. اما سرمربی 
جدید یونایتد در پایان مسابقه برابر پاالس به تمجید از این مهاجم باتجربه پرداخته 
و مدعی شد به احترام کریستیانو رونالدو و تالش او هنگام عدم مالکیت توپ، کاله 

خود را از سر بر می دارد.
به نظر می رسد بهترین گلزن این فصل یونایتد با حضور رالف رانگنیک از 
انگیزه باالیی برای درخشش برخوردار بوده و می خواهد ثابت کند هنوز هم قادر 
است در باالترین سطح بازی کند. باید دید آیا رونالدو در ادامه فصل و با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی نیز قادر به حفظ این سطح انرژی و شرکت در پرس بازیکننان 
یونایتد خواهد بود یا نه. اما اگر اینگونه باشد، رالف رانگنیک نیز به صف عالقمندان 

به این ستاره پرافتخار اضافه خواهد شد.

PSG توضیح سوارس درباره وضعیت مسی در
مهاجم اتلتیکو مادرید که رابطه بسیار خوبی با مسی دارد تاکید کرد که این 

بازیکن هنوز با شرایط موجود در فرانسه سازگار نشده است.
به گزارش  TNT، لیونل مسی بعد از دو دهه حضور در بارسلونا تصمیم به 

جدایی از این تیم گرفت و راهی پاری سن ژرمن شد.
این فوق ستاره آرژانتینی هنوز نتوانسته است که انتظارات را در پاری سن ژرمن 
برآورده کند و درحالیکه تنها دو بازی تا پایان نیم فصل لیگ فرانسه باقی مانده مسی 

تنها یک گل به ثمر رسانده است.
سوارس درباره وضعیت مسی گفت: من رابطه بسیار خوبی با مسی دارم و 
روزانه با او در ارتباط هستم. با هم درباره فوتبال و همچنین اوضاع خانواده صحبت 
می کنیم. مسی به من گفت که وقتی در هوای سرد فرانسه به میدان می رود اذیت 
می شود به ویژه در هوای برفی که به آن عادت نکرده است. مسی هنوز به شرایط 
آب و هوایی در فرانسه عادت نکرده و همین باعث شده تا نتواند خوب ظاهر شود.

ن  سیو ا ر فد ییس  ر
مربیان  کانون  در  ایران  فوتبال 
صحبت های تند و تیزی را درباره 

مخالفان خود انجام داد.
رئیس  خادم  عزیزی  الدین  شهاب 
فدراسیون فوتبال ایران در کانون مربیان و در 
حالی که پشت میکروفن و روی استیج قرار 
داشت، صحبتهای نسبتا طوالنی را انجام داد.

او در این سخنرانی به ماجرای وی ای آر 
اشاره می کند و می گوید که از بین ۱5 شرکت 
برای  فقط یکی  بودند،  دارای الیسنس  که 
حضور در ایران اعالم تمایل کرد که به گفته 

او پس از امضای قرارداد »صد انگ زدند«.
با  هایش  صحبت  اواسط  از  که  او 
صدای بلند درباره مشکالت فدراسیون فوتبال 
صحبت می کرد، با کنایه نسبت به برخی موارد 
موضع گیری کرده و از تالش برخی افراد برای 

تعطیلی اردوی بانوان گفته است.
مشروح صحبت های رئیس فدراسیون 

فوتبال ایران را می خوانید:
* وی ای آر آوردیم و صد انگ زدند

دیپلماسی در باالترین سطح که رییس 
فیفا باشد، در اینجا اصال شخص معنا ندارد. 
خادم  عزیزی  هست؟  خادم  عزیزی  مگر 
نماینده ایران است. اگر امروز اینفانتینو  به 
ایران می آید برای ایران است. همه باید به 
یک  که  فوتبالی  کنیم.  افتخار  ایران  اسم 
ساختمان از خودش نداشته و ندارد را همه 
بگیریم  یاد  باید  ما  برایش مدعی می شوند. 
که بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم برای جام 
ما  است.  )نزدیکمان(  کنارمان  که  جهانی 
قرارداد چهار ساله بسته ایم؛ از پرواز اختصاصی 
و... که البته وظیفه ام است. مردم جانشان را 
یک  خانواده  یک  داده اند.  کشور  این  برای 
برای  بوده  پسر  یک  وجودش  و  داشته  نفر 
این  می کشم  خجالت  من  و  داده  مملکت 
حرف ها را بزنم اما همین دلیلی است که ما 
می توانیم، همه جامعه فوتبال. تخریب کردن 
و حرف زدن راحت است، به عمل کار برآید. 
هر کسی می خواهد با آمار و ارقام بیاید و من 
قانعش کنم یا او ما را قانع می کند یا ما او را. 
بهترین گفتار، عملکرد است. االن در فضایی 
ایران  به  بگیریم  یاد  همه  که  گرفتیم  قرار 
افتخار کنیم، کمک کنیم و راه را باز کنیم. ما 
وظیفه داریم. عمر مثل برق و باد می گذرد. 
فدراسیون فوتبال چه کاری باید انجام می داد 
که نداده؟ VAR می آوری، می خواهند صد تا 
انگ بزنند. برای هزینه های VAR هر نفر 
چیزی حدود ۱۰ هزار یورو باید هزینه بدهد و 

بیانیه هم دادند. چهل داور ما االن باید بروند 
و اگر نروند حذفشان می کنند. مسئولیت این 

کار با چه کسی است؟ پاسخ بدهند.
* فقط یک شرکت برای VAR می آمد

متاسفانه جامعه فوتبال هم بعضی جاها 
سکوت می کند. ۱5 شرکت در استاندارهای 
تا نمی توانی  از ۱5  بودند و گفتند غیر  فیفا 
برداری. ۱4 تا از آنها نمی آمدند. برای چه این 
بتوانیم  که  بازی  چهار  برای  آمده؟  شرکت 
داورها را آموزش بدهیم. بعد از آن هم بتوانیم 
این فضا را ایجاد کنیم که ببینیم خدمات آن 

درست است؟
* شاید یک قرارداد تاریخی امضا کنیم

همه باید به اسم ایران افتخار کنیم. 
ایران عزیز  از  الهی  به لطف  هر چه داریم 
دالر  میلیارد   25۰ تا   2۰۰ باالی  است. 
میلیارد دالر  سرمایه گذاری کرده اند، 2۰۰ 
در زیرساخت ها در قطر ولی 6۰-۷۰ میلیارد 
هم زیرساخت های غیر فوتبالی. به یکی از 
دوستان می گفتم، با تمام احترامی که قائل 
شدم و الحمداهلل تفاهم  نامه ای امضا شد تیم 
بسیار سنگین و مجربی را گذاشتیم که برنامه 
ریزی می کنند و انشااهلل ظرف دو ماه آینده 
و حتی شاید کمتر به یک قرارداد تاریخی 
تبدیل می شود. قراردادی در تمام حوزه ها 
و تمام امکانات. فقط ما بتوانیم خودمان را به 
دوحه برسانیم، اسکان، تغذیه و تیم ملی ما از 
همه چیز استفاده می کند. اتفاقا یک بخشی 
از آن آموزش است که همه مربی های ما 
استفاده کنند. فدارسیون باید چه کار می کرد؟ 
باید دیپلماسی می کرد که انجام داده. باید 
نتیجه می گرفت که گرفته. باید حفظ وضع 
موجود می کرد که کرده. باید فوتبال بانوان 
به سمتی می رفت که علیرغم مشکالتی که 
از قبل بوده و همه هم آگاه هستند و خیلی 

ها لب باز نمی کردند و حاضر نبودند در این 
نقش  از  بعضی  حتی  بردارند.  قدم  حوزه 
فدراسیون  برنداشتند.  دست  هم  مخربشان 

باید چه کار می کرد؟
را  بانوان  اردوی  می خواهید  چرا   *

تعطیل کنید؟
همه یاد گرفته اند یک لطمه به منافع 
ملی می زنند. یک جاهایی ما الگو هستیم 
فضای حرص  این  که  بدهیم  فضا  باید  و 
و حسادت رخت ببندد. حتی اگر ایراد هم 
که  ما  می زنند؟  جار  را  ایراد  مگر  باشد 
5۰۰ سال پیش نبودیم. این فوتبال اکنون 
تعطیلی  که  ماه   4-3 ماه   9-8 در  آمده. 
بوده بخاطر کرونا و عید و ... فوتبالی که 
زدن  رسیده  این وضعیت  به  ماه   5-4 در 
ندارد. اینها قلیل هستند و بازندگان بزرگ 

مسیرند. این 
* فضا را برای باشگاه ها باز کردیم

ما جلسات متعددی داشتیم. همانطور که 
در برنامه های انتخاباتی بود، برای اینکه نگاه 
حرفه ای به فوتبال داشته باشیم برنامه ریزی 
کرده ایم و یک قدم بزرگ را در این زمینه 
برداشتیم و به این قدم افتخار هم می کنیم. 
بر عهدی که بستیم پایبندیم. فوتبال ملی از 
انحصار بری است و برای همه است. امروز 
بعد از دهه ها اولین بار است که بحث های 
حاشیه ای وجود داشته، ما امروز فضا کامال 
منطبق و برنامه ریزی شده، برای باشگاه ها 
 2۰ باید  اتفاق  این  شاید  کرده ایم.  باز  فضا 
سال پیش می افتاد، این مساله اصال به من 
مربوط نیست. وظیفه حرفه ای خودم است، 
مثل بعضی ها در تاریکی پشت مسائل شرعی 
و اعتقادی می روند نیستم. اعتقاد و مسائل 
شرعی سر جای خودش و مسائل حرفه ای 

سر جای خودش.

* با زیر دو میلیون دالر صعود کردیم
بعضی عادت کرده اند و بقایشان را در 
تخریب و بحران می دانند. در فوتبال ملی چه 
قبل  از  تمام مربی هایی که  افتاده؟  اتفاقی 
آمده اند حداقل سالی 5/2 تا 3 میلیون دالر 
باید پول داده می شد؛ یعنی ۱2 میلیون دالر 
هزینه می شد که تیم به جام جهانی صعود 
کند. امروز با زیر 2 میلیون دالر تیم ملی ما 
صعود کرده و آن هزینه باید صرف توسعه 
فوتبال ملی ایران شود و مناطق محرومی که 

در امکانات حداقلی مانده اند.
* فوتبال ایران ۱۰۰ میلیون دالر پول 

می خواهد
آقایانی که این همه مدعی هستند 3۰ 
استان داریم، 3۰ تا 5۰ میلیارد تومان بگذارند. 
چه ایرادی دارد؟ اینهمه موسسه فرهنگی پول 
و  انتقال  سرعت  موسسه  کدام  می گذارند. 
کارکردش بیشتر از فوتبال است؟ سی تا ۱۰۰ 
میلیارد تومان می شود می شود ۱۰۰ میلیون 
دالر. فوتبال ملی ایران اگر بخواهد به سمت 
حرفه ای گری برود حداقل سالی ۱۰۰ میلیون 
عظمت  مقابل  در  که  می خواهد  پول  دالر 
فوتبال ایران، جمعیت ایران، عالقمندان به 
فوتبال و غرور ملی که ایجاد می کند پولی 
امکانات  این  دارد؟  اشکالی  چه  نیست.  هم 
را ایجاد کنند. برای امکانات حداقلی که ما 

می گیریم باید پاسخگو هم شویم.
را  کار  این  افتخار  با  فدراسیون   *

انجام داد
ای  روز مساله  این چند  در  کنید  باور 
که من بخاطر آن بسیار خوشحال و خرسندم 
که  است  محیطی  تبلیغات  همین  بحث 
مناسب  کار  و  ساز  یک  اول  قدم  توانستیم 
این  در  و  کنیم  ریزی  برنامه  را  متناسبی  و 
خصوص خودم را مکلف دیدم. از برادر خودم 
آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش واقعا 
و  است  من  خوب  دوست  می کنم ،  تشکر 
همیشه کنار ماست. جلسات متعددی را داشتیم 
که فضایی را ایجاد کنیم که انشااهلل قدم های 
بزرگ را برای باشگاه ها داشته باشیم و به همه 
باشگاه  ها تبریک می گویم و انشااهلل مبارکشان 
باشد. اولین قدم اقتصادی را برداشتیم و کار 
و  مالی  باید ساز و کار  و  بود  بسیار سختی 
حقوقی و... می شد. شما اگر بخواهی کار اول 
را انجام بدهی سختی های خودش را دارد ولی 
فدراسیون فوتبال همانطور که تعهد کرده بود، 
این کار را با افتخار انجام داد که انشااهلل این 
یک قدم بزرگ و بسیار مهم در عرصه حرفه 

ای کردن فوتبال خواهد بود.

بهترین گفتار عملکرد است؛

عزیزی خادم: فوتبال ایران 100 میلیون دالر پول می خواهد

اشتباهات داوری در هفته هشتم و اعتراضات تیم ها به 
تصمیمات گرفته شده فراتر از حد استاندارد بود.

اشتباهات داوری در مسابقه فوتبال به اصطالح رایج آن 
جزئی از این بازی است و عالج و درمان قطعی برای آن وجود 
ندارد ولی این اشتباهات اگر از حد استاندارد و طبیعی خود خارج 
شوند با باالرفتن حجم اعتراضات شکل ناخوشایندی به خود 
گرفته و اعتماد فوتبالدوستان به سالمت نتایج کم می شود.

آن  دنبال  به  و  داوری  اشتباهات  ایران  فوتبال  در 
داشته  وجود  همیشه  مسابقه  داور  تصمیمات  به  اعتراض 
باالتر  گفت  می توان  جهانی  سطح  از  آن  میزان  حتی  و 
بوده است. درست است که این اعتراضات همیشه به حق 
نیست و بعضًا برای تحت فشار قرار دادن قاضی مسابقه 

در زمین یا فرار از مسئولیت نتیجه بازی این اعتراضات از 
میزان  اگر  ولی  می گیرد  مربیان صورت  و  بازیکنان  سوی 
معمواًل  می بینیم  شود  بررسی  داوری  تاثیرگذار  اشتباهات 
حتی در سرنوشت قهرمانی یا کسب سهمیه و بقا و سقوط 

تیم ها این اشتباهات تاثیر بسزایی گذاشته است.
استفاده از تکنولوژی در داوری مسابقات چند دهه ای است 
که مطرح شده ولی سپ بالتر، رئیس پیشین فیفا با آن مخالف 
بود و تا پایان دوران حضورش در فدراسیون جهانی مانع آن 
شد ولی وقتی اینفانتینو جانشین او شد این پروژه کلید خورده 
 VAR و اجرایی شد. استفاده از کمک داور ویدویی یا همان
ابتدا به طور ازمایشی در برخی دیدارهای اروپایی شروع شد و 
پس از آن در سطح گسترده در جام جهانی 2۰۱8 روسیه مورد 
استفاده قرار گرفت و تاثیر آن را روی نتایج مسابقات خصوصًا 

صعود فرانسه به فینال و قهرمانی این تیم دیدیم.
بعد از جام جهانی کشورهای صاحب فوتبال رو به استفاده 
از این تکنولوژی آوردند و به مرور پایش به قاره آسیا هم باز شد. 
در ایران با وجود اینکه چند سالی است مطالبه ورود VAR و 
استفاده از آن از سوی تیم ها مطرح می شود ولی تا کنون اقدام 
عاجلی در خصوصش صورت نگرفته و تمام مسائل مطرح شده 

هنوز در حد حرف و وعده وعید باقی مانده است.
در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر شاهد اوج اشتباهات 
و  اشتباهات  میزان  این  و  بودیم  تیم ها  اعتراضات  و  داوری 
اعتراض ها چیزی در حد فاجعه را رقم زده که به مرور این 

تصمیمات شبهه برانگیز می پردازیم:
* دربی 9۷؛ دو تیم شاکی از تصمیمات بنیادی فر

در  و حدیثی  پر حرف  و  روز سخت  بنیادی فر  موعود 
شدید  اعتراض  با  مشکوک  آفساید  یک  ابتدا  داشت.  دربی 

کادرفنی استقالل همراه بود و حتی فرهاد مجیدی عنوان 
کرد اگر مهاجم تیمش واقعاً در آفساید بوده باشد مربیگری 

را کنار می گذارد.
پس از آن یک خطای چسبیده به محوطه جریمه روی 
عالیشاه گرفته نشد که اعتراض شدید سرخ ها را به همراه 
داشت و شدت این اعتراضات به حدی بود که بنیادی فر برای 

کنترل بازی مجبور شد دست به جیب شود.

اوج تصمیمات بحث برانگیز داوری صحنه مشکوک 
به پنالتی در دقیقه 8۷ روی رودی ژستد بود که بنیادی فر 

برخالف استقاللی ها عقیده ای به پنالتی نداشت.
جریمه  محوطه  در  پنالتی  به  مشکوک  صحنه 

پرسپولیس که اعتراض استقاللی ها را به همراه داشت.
در نشست خبری پس از بازی گل محمدی اعتراضش را 
به تصمیمات داور مسابقه اعالم کرد و از او تندتر فرهاد مجیدی 
بود که اعالم کرد به جز مسائل داوری در مورد موضوع دیگری 

حاضر به صحبت نیست.
داور  از  شکایت  با  استقالل  باشگاه  بازی  این  از  بعد 
مسابقه از فدراسیون فوتبال خواستار ورود تکنولوژی VAR به 

مسابقات لیگ برتر شد.
* گل گهر - سپاهان؛ 6 گل و بی نهایت اعتراض

پر گل ترین دیدار هفته هشتم هم بی نصیب از اعتراض 
به تصمیم داور مسابقه نبود و حتی تیمی مثل سپاهان که 
عدم اعتراض به داور را سرلوحه خود قرار داده بود بعد از بازی 
اعتراض تندی به تصمیمات حسن اکرمی، داور بازی داشت.
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نورآباد مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری ساینا  به مالکیت  امین مهدویان 
مدل  ۱396 شماره شهربانی: 4۱ایران - 426ص 48 شماره تنه: 
 M۱5 84۷۱34۰ :شماره موتور NAS83۱۱۰۰H5۷4۱356

باشد اعتبار ساقط می  از درجه  و  / مفقود گردیده 

آگهی دعوت به افراز پالک ۱86 فرعی از 36- اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد 
نظر به اینکه آقای علی خسروی برابر وکالت نامه شماره 5834۷- ۱399/۰۷/۱2 
دفترخانه ۱6۰ سرخرود از سوی موکل خویش آقای مسعود مهربان از مالکین مشاعی 
پالک ۱86 فرعی از 36- اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد واقع در قریه سرخرود تقاضای 
افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکل خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از این 
اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و 
عجز نموده است لذا به استناد ماده ۱8- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
به دیگر مالکین مشاعی پالک مزبور )بپیوست لیست اسامی مالکین مشاعی( اخطار و 
ابالغ می گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ 
۱4۰۰/۰9/29 توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد در محل وقوع ملک 

حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/9/۱6

مرتضی خواجوی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد
محمد   رباطی   همت اله   خوشرویان   رضا   خداداد  مژده   ربانی   همت اله   
خوشرویان   حمید   خدادادی نسرین   کربالیی حسن   قدسیه   خیاط زاده شهری   رضا   
خداوردی تهمینه   رجب زاده طبری     خیجه قوام پور   محمد علی   خراسانی زهرا   
رحمانی سرخرود   رحمت اهلل   خیری   عباس   خسروی محمود   رحمانی سرخرودی   
مسعود   داداشی   عباس  خسروی   رحمت دیلم کتولی   فاطمه   دادمهر   عباس   
خسروی   رحمت دیلم کتولی   منیژه   دانائی   عباس   خسروی  فاطمه   رحیمی آبکنار   
نقی   دانش   علی   خسروی  مهوش   رحیمی دانش   مهدی   دانش   مجتبی   خسروی  
اردشیر   رحیمیان   زهرا سلطان   داودی   نیلوفر   خسروی مرضیه   رزاق زاده   علی   
داودی   ولی   خسروی سهیال   رزم ارا   محمد رضا   دباغیان   ازاده السادات   خسروی 

حسینی جواد   رستگار   محمد سعید   دریائی   شعبان   خسروی فر 
ابوالقاسم   رستم رودی   محمد سعید   دریائی   روح اله   خلیلی احمد   رسولی   
حسن   درستکار   مهدی   خلیلی مجید   رسولی   محمد علی   درویش   عباس   خمسه 
یکتا سارا   رضائی   محمد علی   درویش   حامد   خموشیان فاطمه   رضائی   احمد   
دمیزچی   سید صدرالدین   خواجه الدین  محسن   رضائی   داود   عزیززاده   نیلوفر   
خواجه الدین علی   رضائی نژاد   ابراهیم   دهقان   نیلوفر   خواجه الدین  فاطمه   رضائی 
یزدی   امید   دهقان تبری     خورشید نوع پرست امامی  محمد رضا   رضائی یزدی   

بهزاد   دهقان تبری   عزیز اهلل   خورشیدی 
محمد   رضا سلطانی   عصمت   دوستی   مهین   خورشیدی روزبهائی  مریم   رضا 

سلطانی   احمد   دیلم کتولی   علیرضا   خوشرویان 
نیلوفر   رضا سلطانی   مرجان   ذاکری   همت اهلل   خوشرویان نیلوفر   رضا سلطانی     

ذکر اهلل گل   همت اهلل   خوشرویان نرجس خاتون   رضایانی   الهه   ذهبی مشهدی   
همت اهلل  خوشرویان سید احمد   رضوی   اعظم   رازقی   همت اهلل  خوشرویان سید 
احمد   رضوی   مرضیه   رامش پور   همت اهلل  خوشرویان رضا   بابایی   مهدی   اسمعیلی 
بنویدی   کاظم   اصغری  سیروس   بازوق   مهدی  اسمعیلی بنویدی  انعام   اصفهانی 
غفاری اسدااله   باسلیقه   جعفر   اسکندری   بابک   اصالنی شادلو مریم   برزیده بروجنی  
علی   اسکندری   سامان   کاظمی  سعیده   برهانی ایرائی   زهرا   کاشانی   سامان   
کاظمی محمد جعفر   برومند   ابوالفضل   اشراق   جالل   کاظمی تبار امیر کالیی حسام 
الدین   برومند راد   همایون   اشراق جهرمی   محمد رضا   کاظمیان  فرشته   بستان 
منش نیک   میترا   اشرقی   سید رضا   اعجازی فرشته  بستان منش نیک  میترا   اشرقی     
اعظم عظیمی لولتی  میترا   اشرقی   علی   افتاده محمد جواد   نصیری   کیوان   افضلی     
اقدس اکبری  محمد مهدی   بنی هاشمی   فرشاد   افق    الهام   اگاه مسعود   بهرامی     
افالطون فرهمند     ام ابنین پاک نژاد    بهروز امیدی   قربان   آقائی   حمید رضا   
امجدی   بهروز جعفری   عین اله   آقائی   سید منصور   امیر کالئی صغری   بهمنش   
سپیده   اقبالی     امنه کمالی محمد   کبیری کناری   محمد رضا   اقبالی     امید 
بهرامی روش  محمد   کبیری کناری   محمد علی   اقتداری   حسن   امیدی منوچهر   
پاکار   مسعود   اقتصادی   ناصر   امیدی  محمد   پارسا مجیدی بوالیت قهری پدرش 
امیر حسین اقبالی  حسین   پارسی   سید علی رضا   اوصیاء  قدرت اهلل   امین تفرشی  
ابوالقاسم   پازکی     ایت اهلل گل   قدرت اهلل   امین تفرشی  شهرام   پازکی   عبدالرضا   
ایرانپور   قدرت اهلل   امین تفرشی  فریده   پاسبان   نصراهلل   ایزدخواه   فاطمه   امینی 
لبچائی  پروانه طاهری   محسن   ایلدرابادی   علی   انصاری فرد  پروین موسوی   مریم   
ایمانی قر   علی   انصاری فرد  خدیجه   بلوئی   مجتبی   ایمانیان     انوشیروان دوآباد 

خلیل   پهلوان   منوچهر   پاکار   محمد رضا   اوجاقی آریاطان 
شوکت   پهلوان   رضا   بابائی رودبارکی   محمد کاظم   اوجی  ابوالقاسم   پازکی   
سوسن   کاوندی   ارام   اوری  منیژه   حسین زاده فر   حسین   جدلی   صابر   پور 
جعفر  زهرا سادات   حسینی   حالی بی بی   جرجانی فارقی   صابر   پور جعفر  سیده 
تارا   حسینی   بیوک   جعفر زاده     پوران غدیری  سیده مریم   حسینی پور   کوروش   
جعفر زاده   سیده مریم   پور باقر کردی الهام   حسینی مدنی   بردیا   جعفری   سیده 
معصومه   پور باقر کردی مهرداد   حق پرست   سید محمد   جعفریان امیری   محمد 
رضا   پور دانشیان سید حمید رضا   حقیقی   امیر   جاللی   مسعود   پور عباس عزیزی  
سید حمید رضا   حقیقی   امیر   جاللی   محمد حسین   پور قاسم شعبانعلی   حقیقی   
سپیده   جاللی   محمد حسین   پور قاسم  حمید احفریان   ذبیح اله   جلیل زاده   پانیذ   
پویان راد  حمید رضا مشیری   عسگری   حاجی زاده   گلیا   پویان راد کتایون   حمیدی   
منصوره   حاجی زاده   محمود   پیر حسینلو   حوراطباطبایی قمی  منصور   حاجی زاده   
بهنام   پیش قراول منصور   حیدری   فاطمه   حبیب زاده بیژنی   قربانعلی   ترائی  
نسرین   حیدری   عباس   حبیبی   هوشنگ   ترابی زهرا   حیدری فرد   مینو   حجتی  
سینا   تقدیسیان عبداهلل   حیدری فرد     حسن رضا جوکار   نگار   تقی پور ناهید   خادم 

اله آبادی   فریدون   حسن زاده   ابراهیم   تقی زاده 
نوشین   خادم اله آبادی   عذرا   حسن زاده قصاب   مریم   توپچی زاده  لیلی   
خاکسار فرد     حسن عزیمی   حسین   توحیدی کریمی  محمد رضا   خاکسار فرد     
حسنعلی گل   محمد   توسلی  مینو   خاکسار فرد   شهین   حسنی افشار   احمد   توکلی  
محمد حسین   خامسی طهرانی     حسین جوکار   کارن   توکلی  داود   خانلرزاده عمرانی     

حسین حسین نیا   هومن   توکلی جویباری کلثوم   خانلرزاده عمرانی     حسین کریم پور   
رهام   تیز بندپی  خانم توکلی   جاوید   حسین زاده   فرزاد   تیزبندپی  امیر رضا   خجسته   
محمد رضا   حسین زاده   فرهاد   تیز پندپی  امیر رضا   خجسته   محمد کریم   حسین 
زاده   جمشید   کثیری  جواد   خجسته   الهام   حسین زاده اسدآبادی   ثریا   جانباز جواد   
خجسته   کتایون   حسین زاده اسدابادی حسن   سیفی  چرمی     زینب آشوبی   سیده 
پری   رضوی  شهرزاد   شاکری   سیده افسانه   ساداتی   سیده زلیخا   رضوی  فاطمه   
شانه ساز   بیگم   سادتی ساروی   سیده مریم   رضوی عطیه   شجری ایزدی   هدایت   
سازگار   سیده مریم   رضوی  سید نواهلل   شکرابی   سعید   ساعدی     کرم یداللهی  

داریوش   شکر خدا     ساناز ایمانی فوالدی   عباس   رمضان پور 
ایرج   شکرزاده   اشکبوس   سبحانی   کبوتر   رمضانی  پوران   شکرزاده   احمد   
سبز علی   قاسمعلی   رمضانی مریم   شکرزاده     سحر اقبالی   سید علی   کرمی  حکیمه   
شکری     زین العابدین حبیبی   محمود   رهنمائی دکاوت خدیجه   شریفی   حسین   
سرایدار منصور   غالمرضا   روشندونی  سمیه   شریفی   احمد رضا   سرمدی   سیف 
اهلل   ریاضی مهر  زینب   شعبان زاده   مهدی   سرمدی   سیف اهلل   ریاضی مهر محمود   
شعله   مهر انگیز   سرمدی   عبدالکریم   کریمی    شعله اسالمی سرشکه   شهال   سعید 
شمسی   عقیل   کریمی فریبا   شفایی  رضا   سالمت   محمد   کریمی  سعید   شفیعی فر   
رضا   سلطانی   محمد   کریمی  مریم   شمس اعباد   سهیل   سلطانی   پیمان   زائری 
  شمسی همتی برشت   فریده   سلیمان زاده   افسانه   زابلی  مصطفی   سنائی فر   
محمود   رهنمائی ذکاوت شهال میرزاخان خمسه   سید ایمان   اسکانی واقعی   عصمت   
زارع  شهال میرزاخان خمسه  سید جالل   حسینی جوشفائی   فرهاد   زارع  ملیحه   
شهیدی   سید جواد   مظاهری   منیره   زارع شحنه  الهه   شیخ زاده   سید مریم   حسن 
پور   منیره   زارع شحنه  زهرا   شیخی نیا   سید مصطفی   سید ابراهیمی   سید محمد   
زاهدی نیاکی زهرا   شیروی  سید مصطفی  سید ابراهیمی  محمد   زحمت کش لمجیزی 
فریدون   شیری   سید مصطفی  سید ابراهیمی  مرتضی   زرین اقبال عقیل   صادقی   
سید محمود   سیدی اندی   نسرین   زندی قاسم   صادقی   سید نظام   سیدی اندی   
نسرین   زندی  محمد رحیم   صادقی     سیف اهلل دور   محمد   زهری  مریم السادات   

قدسی مفیدی   سهیل   گتابی شومیا   راضیه   کفاش 
مژده   مشیری   سکینه   گل   راضیه   کفاش  حسن   مصدق   علی   گل   موسی   

فاضل نیا  آرزو   مصطفی   آیت اله   گلی   مریم   فاضلی 
مظاهر   عبدی   حسنعلی   گلی   فاطمه    زرکایی  طاهره   مظاهری   ذکر اهلل   
گلی   فایزه   نیک پور رحمت ابادی فاطمه   مظاهری بودانی   عباس   گونه فراهانی   
زهرا   فتح اللهی  علی   معتمدی   احمد علی   گیالنی   اقاجان   فتحی معصومه   مال 
باقرکتابفروش   عبداوحید   لکائی اندی   علیرضا   فرتاج حسن   مصدق   نسرین   الله 
آبادی %فروزنده ابراهیمی ایرائی  الهه سادات   فرجی  الهام   معظمی فرهانی   محمد 
جواد   متکلم    الهه سادات   فرجی  سید علی   مقتدالی   علیرضا   مجیدی نوائی    
فاطمه سادات   فرجی  ناصر   مقدس   رامین   محب سعادت   قاسم   فرجی  فریبا   
مقدسی   رامین   محب سعادت   میترا   فرح بخش حامد   مال داودی   رامین   محب 

سعادت   سامان   فرزانگان 
محمد رضا   ملکی   رحمت اله   محسنی   فرزانه   خوشروری مهربانی منصوره   
شیبانی   قاسم   محسنی   فرهاد   علی نژاد میترا   منظری   محمد باقر   عبدلی   سعید   
فروزان کمال علی   منبویی   محمد تقی   نقی فراش زاده   فریده   احمدی مصطفی   

مهدوی   محمد حسین   بنی صفار   علی اکبر   فقفور مغربی  فاطمه   مهدوی شجاعی    
محمد   خسروی   پریوش   فالح پائین رودپشتی  رسول   مهدی پور    محمد   خبری   
حمید رضا   فالح دوست  جمشید   مهدی نژاد نوری    محسن   محمد زاده الماسی   حمید 
رضا   فالح دوست عزت بانو   مهرابی   محسن   محمد زاده الماسی   فلورا   داودزاده  
عزت بانو   مهرابی    محمد   محمد صایبی امیری   فلورا   داودزاده مسعود   مهربان   
محمد باقر   اردالن   کامران   فیروزی پروین   موسوی   غالم احمد   محمد پرست   
فرشته   قاسم زاده کاشانی پروین   موسوی   محمد   رحمانی سرخرود   فریبا   قاسم 
زاده کاشانی  پروین   موسوی   زینب   محمد رحیمی آزاد   احمد   قاسمی سید مهدی   
موسوی   محمد رضا   عبدالرزاق قمصری   پروین   قاسمی  طاهره سادات   موسوی   اصغر   
محمدی   مجید   قانع ساسان   موسویان   رمضان   محمدی   شیداهلل   قبادی الریمی 
سهیل   موسویان   مصطفی   محمودزاده   فضل اهلل   قدسی  علی   موسی پور 
کوتنائی   جانعلی   محمود ی   قربان   آقائی علی   موسی پور کوتنائی   جانعلی  محمودی   
جعفر   قربان پور  میترا   اشرقی   مجید   مدانلو جویباری   جابر   قلی زاده اندواری سید 
محمود   میثاقی   مهدی  مرادی   محمود   قنادان محمد علی   میر شمسی   زیبده   

مرحمتی   صدیقه   قنبری شهال   میرزاخان خمسه   محمد رضا   مختاری
امیر   عطائی دوست   منوچهر   ظهوریان شهزادی   محمد زمان   صادقی مهناز   
عطائیان دهکردی   محمد علی   کظیمی شره جبنی   مرتاه  صادقی  عظما  جعفر زاده   
عادل   عبدلی   نادیا   صادقی  اعظم   عظیمی لولنی   حمید رضا   عارفی   نازیال   
صادقی عفت   نهایتی   مهرداد  عارفی   ندا   صادقی  علی اکبر   اژدر افشار   مهناز   
عارفی   شهال   صادقی پوربروجنی علی اکبر   پارسی   عباداهلل   عبادی   یوسف   صارمش 
علی اکبر   صائمی سوزکالئی  فاطمه   عبادی   پروین   صدرالسادات  علی اکبر   
مهاجر   عباس   رمضانپور   صدیقه   نوروزی زهره   علی اکبر زاده   عباس   رمضانپور   
فاطمه   صدیقی  معصومه   علی اکبری   عبدااله   عباسی   صغری   نرمی قومی  علی 
اصغر   علی نژاد   اسمعیل   عباسی مقدسی   علی   صفایی ناینیی شیوا   علی اصغرزاده   
عبدالعظیم   پاک نژاد    لیال  صفت جو  علی   علی پور   فاطمه   عبدالرحیمی   نادر   
صالحی پور  علی   خرازی   عبدالعلی   عبدالعلی اقایی   معصومه  صلواتی علی   خرازی   

علی   عبدی   علی اصغر   صمدی جندی 
شراره   علی زاده   علی   عبدی    سیده زهرا   صمصامی علی   غریبی   عذرا   
اروکانیان   پروین   طالبی علی   معنوی قرقی   عزیز اهلل   خورشیدی   سید جالل   
طاهایی علی   نادرپور   سید محمد رضا   عزیزی کناری   طاهره   پژوهش سید محمد 
رضا   عزیزی کناری   حمید   طاهریان   محمد   علیپور سید محمد رضا   عیزی کناری    
علی   طپسی   علیرضا   عاشقیان امیری  علیرضا   عسکری   احمد   طهرانی پور   احسان   
غربا ابراهیم   عسگری   امیر   طهماسبی   حسن   غریبی سعید   عسگری   طوران   
حبیبی   فرانک   غزنوی راد صادق   عسگری   حامد   طوسی   نبر دخت   غفاری  
عسگری   حاجی زاده   مژگان   ظریف فرد   حمید رضا   غالم دانائی  نوید   عسگری 
فراهانی   مهری سادات   ظفرمند   زهرا  غالم زاده صفار مینو   عشیر   منوچهر   ظهوریان 
شهرزادی   غالمرضا   غالمی  عصمت   لسان صدق  علیرضا   طاهری پسند   نعمت اله   
غالمی بتول اخباری طاهره اخروی ذبیح اهلل اخوان علی اخوان قدرت اله اخوان مجتبی 
اخوان تورج آذری فرهاد اسدی ساریقه نظام علی اسفندیاری فیروزکوهی فریبا اسالزرم 

آرا عبدالرضا اسماعیلی مرتضی اسمعلیان علیرضا اسمعیلی مریم اسمعیلی نیره اسمعیلی

لطفاً VAR بیاورید؛

فاجعه داوری تنها نکته مهم هفته هشتم لیگ برتر 



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1900- سه شنبه 16 آذر 1400 فر

مدیریت  ملی  د  ستا  
و  نام  ثبت  مهلت   ، کرونا
پرداخت تسهیالت به صاحبان 
کسب وکارهای به شدت آسیب 
دیده از کرونا در بخش فرهنگ، 
پایان سال  تا  را  رسانه  و  هنر 

جاری تمدید کرد.
به گزارش دنیای جوانان 
از روابط عمومی دفتر توسعه 
هنروزارت  و  فرهنگ  اقتصاد 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، با درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، در نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 
پرداخت تسهیالت  و  ثبت نام  تمدید مهلت  با   ،۰6/۰9/۱4۰۰
به صاحبان کسب  و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه  ای به 

کرونا  از  دیده  آسیب  شدت 
اقساط  بازپرداخت  امهال  و 
یی  عطا ا نکی  با تسهیالت 
کرونایی،  تسهیالت  از  )اعم 
صندوق کارآفرینی امید و ...( 
موافقت و طی مصوبات ستاد 
به دستگاه  های اجرایی ذی ربط 

ابالغ شد.
بر همین اساس صاحبان 
مشاغل آسیب دیده فرهنگی، 
از  بهره  مندی  و  نام  ثبت  برای  کرونا  از  رسانه  ای  و  هنری 
تسهیالت حمایتی کرونا می  توانند به سامانه کارامراجعه کنند 
و موسسه  های مالی و اعتباری نیز موظف به اجرای کلیات 

این مصوبه هستند.

به درخواست وزیر فرهنگ انجام شد؛

امهال بازپرداخت اقساط و تمدید مهلت ثبت  نام دریافت 
تسهیالت کرونایی

دولتی،  دستگاه های  تعدد 
ا  ر فرهنگ  غیررسمی  بخش 

تضعیف کرده است
در نشست نقد کتاب »رصد سازمان های 
فرهنگی ایران«، عنوان شد: تعدد دستگاه های 
دولتی باعث تضعیف بخش غیررسمی فرهنگ 
و نهادهای خصوصی شده است؛ این موضوع 
که بخش دولتی فرهنگ اهمیتی روزافزون 
یافته، فعالیت های غیردولتی فرهنگی را به 

حاشیه رانده است.
کتاب رصد سازمان های فرهنگی ایران 
تالیف ابراهیم حاجیانی که به تازگی از سوی 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
منتشر شده، پژوهشی است در حوزه سازمان ها 
و نهادهای فرهنگی که در نشست برخطی 
امروز دوشنبه )۱5 آذرماه( به همت پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد مورد نقد 

و بررسی قرار گرفت.
در  کتاب(  )نویسنده  حاجیانی  ابراهیم 
و  ماهیت  توضیح  در  و  نشست  این  ابتدای 
محتوای کتاب، بیان کرد: در چهار دهه گذشته 
نهادهای  حوزه  در  را  رصدی  نتوانسته ایم 
فرهنگی داشته باشیم و اولویت ما در مرکز 
رصد انجام گزارشی مانند این کتاب بوده است.

وی ادامه داد: گزارشی از این دست به 
این دلیل صورت گرفته است که مرکز رصد 
در خدمت راهوری نقشه جامعه سیاستگذاری 
کشور بوده است. در حوزه نهادهای فرهنگی 
برای  چهارچوب  یک  تعیین  مهم  آنچه 

بررسی است.
بررسی  در  داد:  توضیح  حاجیانی 
مطالعاتی از این دست باید توجه داشته باشیم 

که آنان مخاطب محور نیستند.
مولف کتاب رصد سازمان های فرهنگی 
ایران در تحلیل چهارچوب نظری این کتاب 
ما سه وضعیت  کتاب  این  در  کرد:  تصریح 
محوری را تعریف کردیم که از جمله وضعیت 
بهره  معادل  فرهنگی  های  سازمان  درونی 
وری، وضعیت بیرونی سازمان های فرهنگی 
معادل مفهوم کارآمدی و اثربخشی و درنهایت 
است  ایران  در  ما  وضعیت سوم که معضل 
دستگاه  هماهنگی  میزان  رصد  یا  سنجش 
های فرهنگی بود که خود این وضعیت به 
دو دسته قابل تقسیم است ازجمله همراهی 
هم  با  فرهنگی  دستگاه های  هماهنگی  و 
و همراهی و هماهنگی همه دستگاه های 
فرهنگی با نهادهای بیرونی.در این پژوهش 
تالش کردم تا چهارچوبی مفهومی را برای 
رصد تعیین کنم و این موضوع در جای خود 
می  موضوع  این  که  چرا  بود  بسیار سخت 
توان جزئیات متعدد و متکثری را در بر بگیرد 
و چهارچوب می بایست تمام اعضای اساسی 

فرهنگی را پوشش می داد
حاجیانی در ادامه و در توضیح مبحث 
روش شناسی این گزارش گفت: شوربختانه 
فصل  در  ما  های  داده  و  ها  بررسی  نتیجه 

چهارم امیدوارکننده نیست.

دهه  سه  حدود  شخصا  افزود:  وی 
دانشگاه  فرهنگی  سازمان های  و  نهادها  در 
و  ام  داشته  فعالیت  و  حضور  زیسته  تجربه 
را  خودم  مشاهدات  حاصل  مطالعه  این  در 
این  ام.  گرفته  کار  به  دیگران  کار  نتایج  با 
وضعیت نشان می دهد که چرخه سیاستگذاری 
فرهنگی ضعیف است و عمده دستگاه ها بدون 
مسئله شناسی فرهنگی کار می کنند؛ البته در 
زمان متاخر برخی از نهادها به سمت بهبود 

حرکت کرده اند.
این نویسنده ادامه داد: تغییر مدیریت و 
تحوالت ساختاری متعدد در دستگاه ها باعث 
بی ثباتی فراوان دستگاه ها شده اند و این یکی 
نهادهای  و  سازمان های  جدی  مسائل  از 

فرهنگی بوده است.
موضوع دیگر این است که در فرهنگ، 
هنر و رسانه تعدد بازیگران وجود دارد و این 
تعدد منجر به انسجام نمی شود. از سوی دیگر 
مدیریت فرهنگی دو فشار دارد: فشاری از سوی 
نهادهای باالدستی )ارزشی  و هنجاری( و فشار 
افکار  و  اجتماعی  اقشار  مطالبات  از  دیگری 
عمومی و مردمی. در تالش برای رفع فشار 
نهادهای باالدستی نهادهای فرهنگی هرچه 
بیشتر از مردم فاصله می گیرند این موضوع 

توسط محققان دیگر هم تایید شده است
حاجیانی در توضیح یکی دیگر از نقاط 
کرد:  خاطرنشان  فرهنگی،  نهادهای  ضعف 
تعدد دستگاه های دولتی باعث تضعیف بخش 
غیررسمی فرهنگ و نهادهای خصوصی شده 
است؛ این موضوع که بخش دولتی فرهنگ 
اهمیتی روزافزون یافته فعالیت های غیردولتی 
از سوی  است.  رانده  حاشیه  به  را  فرهنگی 
دیگر عدم شایسته گزینی در نهادهای دولتی 
فرهنگی وجود داشته که کیفیت و خروجی 

فرهنگی را متاثر ساخته است.
مولف کتاب رصد سازمان های فرهنگی 
و  کارآمدی  های  داده  کرد:  بیان  ایران 
از  های  خروجی  و  علمکردها  اثربخشی 
بوده  مثبت  روبه  موارد  )همه  خوداظهاری 
است( خود دستگاه ها به دست آمده است و 
براین اساس به دلیل رسمی بودن این آمار 

و ارقام احتماال باید موثق باشند. البته که در 
این گونه موارد ما باید از صحت و دقت آمارها 

اطمینان داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نقاط ضعفی 
که در این گزارش به آن رسیدیم این بود که 
تعارض دستگاه های دولتی فرهنگی موجب 
و  تداخل  تشتتت،  و  است  تعادل شده  عدم 
تعارض در میان این دستگاه ها را می بینیم.

باید  نهایت  در  گفت:  نویسنده  این 
سازمان  در خروجی  است  طبیعی  که  گفت 
های فرهنگی هماهنگی نداشته باشیم چرا 
که سازوکارش را نداریم و مطالعات و تجربه 
زیسته و ظرفیت و توان دستگاه های فرهنگی 
و غیرفرهنگی موید این نکته است. البته در 
سازوکارهایی  پیوست  برای  اخیر  سالهای 
مسئله  و  نشده  اجرا  هنوز  که  شده  تعریف 

پیوست هنوز به جایی نرسیده است
این  به  پاسخ  در  و  انتها  در  حاجیانی 
پرسش که چه پیشنهادی از دل این پژوهش 
میتوان ارائه داد گفت: گزارش های رصدی 
لزوما  هستند  موجود  وضعیت  بررسی  چون 
پیشنهاد دهنده نیستند اما به عنوان پیشنهاد 
که  گفت  توان  می  گزارش  این  در  کلیدی 
تغییر اساسی در سازوگارهای نهادهای رسمی 
و غیررسمی فرهنگی می تواند راهگشا باشد.

)معاون  طالب زاده  خسرو  آن  از  پس 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  ملی  اسناد 
مورد  در  و  پرداخت  سخن  ارائه  به  ایران(، 
این کتاب یادآور شد: در حوزه رصد نهادهای 
فرهنگی کار پژوهشی و ادبیات غنی نداریم؛؛ 
و  ندارد  وجود  بسیاری  مطالعات  در حقیقت 
اینها قدم های اولی است و باید این ها ادامه 

پیدا کنند و  موضوع بیش از این رصد شود.
وی ادامه داد: کلمه فرهنگ کلمه ای 
معاصر است و بیش از یک صد سال سابقه 
ندارد؛ البته این بدان معنا نیست که ما سیاست 
مطالعات  گفت  باید  بلکه  نداشتیم  فرهنگی 

فرهنگی در کشور ما جوان است.
طالب زاده تاکید کرد: در اینجا باید ببینیم 
منظور از رصد چیست؟ و نکته این است که 
دولتی  فرهنگی  نهادهای  عملکرد  رصد  در 

دسترسی به اطالعات محدود است مگر بر 
اساس داده های خودمان قضاوت و داوری 
کنید که این علمی و قابل اتکار نیست و تنها 
به عنوان یک قدم در بررسی این موارد قابل 
اکتفا است اما این که این روش به شناخت 
رسد،  می  فرهنگی  نهاهای  دقیق  و  عمیق 
نکته ای دیگر است. آمار خود پدیده ای است 
که باید به صورت مجزا بررسی شود که آیا 

فریبنده هستند یا راهگشا؟
در یک رصد فرهنگی صحیح به جای 
این که ببینیم مدیران درباره یک عملکرد چه 
میگویند باید ببینیم مردم چه می گویند و باید 
داده های خود  را در جامعه و در مقایسه با 

بازخوردهای مردمی اندازه گیری کنیم
و  اسناد  سازمان  ملی  اسناد  معاون 
نهادهای  مسله  گفت:  ایران  ملی  کتابخانه 
فرهنگی پدیده جدیدی است اما نه معاصر؛ 
دوره  در  فرهنگی  نهادهای  مفهوم  این  در 
پهلوی به صورت جدی برجسته شد و دوره 
پهلوی دوم دوره نهادسازی نهادهای فرهنگی 
)تاسیس جشنواره ها، فرهنگستان ها، بنیادها 
پهلوی  دوره  دغدغه  حقیقت  در  است.  و...( 
و  عامرانه  فرهنگی  نهادهای  تاسیس  دوم 
خودساخته و تاسیس یک شبه مدرنیزاسیون 
ملحوظ  ماندگی  عقب  رفع  برای  فرهنگی 
نظر ایشان است.البته در دوره بعد از انقالب 
نهادهای  و  داریم  سروکار  وارنه  روندی  با 
فرهنگی و نهادهای دینی و اسالمی که در 
این کتاب به آنها توجه شده است هدفها و 
آرمان های دینی دارند و در این روند پس از 
انقالب نوعی گسست داریم و که گسست 

تاریخی و جغرافیایی بوده است.
وی افزود: ما در ایران سنتی دیرپا در 
نهادهای فرهنگی خودجوش بیرون از نهاهای 
دولتی داریم که مثال آن هییات و حتی آیین 
های عرفانی است و از سوی دیگر از لحاظ 
جغرافیایی در کشور تنوع و تکثر زیادی داشته 
ایم؛ اینها زمانی دچار نقصان شدند که بحث 
آمارها برای مدیران فرهنگی بسیار مهم شده 
بود.طالب زاده تصریح کرد: نهادهای فرهنگی 
ما زمانی بامردم و برای مردم بود اما از زمانی 
دیگر آنان به موسسات بروکرات دولتی یا شبه 
دولتی که با مردم برای دولت کار میکردند بدل 
شدند و در این میان ما نقاط قوت تاریخی را 
از دست دادیم و از لحاظ جغرافیایی هم، همه 
چیز تهرانی و در تهران متمرکز شد؛ یعنی 
نهادها شبیه هم شدند. بر این اساس امروز 
تعدد نهادهای فرهنگی داریم اما تنوع نداریم.

و  اسناد  سازمان  ملی  اسناد  معاون 
کرد:  تاکید  انتها  در  ایران  ملی  کتابخانه 
دوگانه  دل  در  باید  را  فرهنگی  نهادهای 
با  و  تاریخی  زمینه  یک  در  دولت-ملت، 
استفاده از نظریه نهادهادگرایی بررسی کرد. 
مباحث زمینه ای و تاریخی هم در این بررسی 
اثرگزارند و باید بیش و پیش از بررسی صرف 
سازمان های فرهنگی، در ریشه یابی وضعیت 

فرهنگی موردتوجه باشند.

در نشست برخط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مطرح شد:

 تشتتت، تداخل و تعارض در میان دستگاه ها

»وبالگ  نویسی« خواندنی شد
و  تالیف  نویسی«  »وبالگ  کتاب   
گردآوری مصطفی محمودی و ندا الماسیان 

طهرانی به زیور طبع آراسته شد.
وبالگ  نشگاهی  دا آموزشی  کتاب 
نویسی که به صورت مشترک توسط مصطفی 
ای،  نه  رسا و  فرهنگی  مدیر  محمودی 
ندا  و  دانشگاه  مدرس  و  هنری  کارشناس 
علوم  ارشد  کارشناس  طهرانی  الماسیان 
درآمده،  تحریر  رشته  به  اجتماعی  ارتباطات 

منتشر شد.
تالیف  چرایی  توضیح  در  نویسندگان 
این کتاب نوشته اند: امروزه وبالگ نویسی 
فراگیر  با  وب  فضای  در  محتوا  انتشار  و 
و  اجتماعی  شبکه های  در  عضویت  شدن 

استفاده از نرم افزارهای پیام رسان با استقبال کمتری مواجه شده و روز به روز 
می تواند  کار  این  اصلی  دلیل  البته  می شود.  کاسته  حوزه  این  فعاالن  تعداد  از 
شبکه های  در  عضویت  و  پیام رسان ها  از  استفاده  سمت  به  مردم  عامه  هجوم 
انتشار  و  نویسی  وبالگ  مزایای  از  نبایستی  میان  این  در  ولی  باشد.  اجتماعی 

محتوا در فضای وب غافل شد.
در ادامه این توضیح آمده است: وبالگ ها را می توان بر اساس محتویات و 
یا نحوه نوشتن آنها تقسیم بندی کرد، ساده ترین نوع وبالگ همان نوع نوشتاری 
با محتوای  ویدئو بالگ  با محتوای تصویری،  فتوبالگ  امروزه  ولی  است.  عادی 
پا به عرصه  پیام های کوتاه لحظه ای است،  فیلم و میکروبالگ که برای نوشتن 
فضای مجازی گذاشته اند. کتابی که در دست دارید تالش دارد شما را با ساده ترین 

روش های ممکن با این امکانات آشنا کند.
در تالیف این کتاب جدیدترین سر فصل های آموزشی درس وبالگ نویسی 
رشته های کاردانی و کارشناسی مد نظر قرار گرفته و از این رو می تواند به عنوان 
یک منبع آموزشی مناسب و کاربردی برای دانشجویان و سایر عالقه مندان مورد 

استفاده قرار گیرد.
کتاب وبالگ نویسی در قطع وزیری و ۱22 صفحه توسط نشر عنوان به بازار 

نشر عرضه شده است.

نقطه  سه  در  نشینی  كافه  و  كافه  درباره  چیز  همه 
بیست وهشتم

و  طنز  ماهنامه  بیست وهشتم  شماره   
کافه«  »کاِف  ویژه  پرونده  با  سه نقطه  جد 
منتشر شد، عمده مطالب این شماره به کافه، 
کافه روندگان، کافه دارندگان و زیست کافه ای 

اختصاص دارد.
برای  است  ای  مجله  نقطه  سه   
دارد  بنا  نقطه  و خندانندگان، سه  خندندگان 
طنز را جدی ببیند و جدی بنویسد و در همه 
جا بخصوص جاهایی که ممکن است در پی 
کشف رگه ها و الیه های نادیده و ناشنیده 

طنز باشد.
مجله  ه  ر شما هشتمین  و  بیست 

سه نقطه به »کافه کافه نشین ها، از دیت اول الی شام آخر« تقدیم شده است.
»کو  عنوان  تحت  میرجعفری  سیداکبر  از  »پیش درآمدی«  با  شماره  این 
دستان نوازشگر مادرم« آغاز می شود که روایتی است از روزهایی که نویسنده 

با کرونا دست وپنجه نرم می کرده و شرح حال بیمار است از زبان خودش.
رو  باز می کند. »حریفا  را مدیرمسئول سه نقطه   28 »اول دفتر« سه نقطه 
چراغ کافه را بفروز« عنوان متن امید مهدی نژاد است که آن را از خالل کوشش 
نهایت »زمستان«  در  و  ایران  معاصر  ادبیات  در  کافه  از  تصویری  یافتن  برای 

مهدی اخوان ثالث نوشته است.
را در خودش جای می دهد؟ در  اقشاری  دارد؟ چه  کافه چه ویژگی هایی 
کافه چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ حامد درودیان در مطلب »بفرمایید بنشینید، 
در  چگنی  فاطمه  می دهد.  پاسخ  سؤال ها  این  همه  به  بدهید«  هم  سفارش 
اساسًا  آیا  که  این  باب  در  مانده ها«  و  ادانشده ها  انجام نشده ها،  »کلکسیون 

می توان به کافه های ایرانی گفت کافه، بیانیه ای صریح صادر کرده است.
امیر شعبانی در یادداشت خود با نام »کافه باز خوب، کافه باز مرده است« 
پیوند می دهد. پس  با مرگ فردیت  را  از کافه بازی و کافه گرایی نوشته و آن 
به  نکند«  معاشرت  هیچ کس  با  »هیچ کس  مطلب  در  حسن نژاد  مریم  او  از 
اعصار،  قرون  طی  در  کافه  اجتماعی  برساخت های  تحلیل  و  استراتژی  تبیین 
عنوان  خانوم گل«  تا  کافکا  »از  می پردازد.  معاصر  زمان  تا  مالئکه  زمان  از 
ایرانی  کافه های  اقسام  و  انواع  آن  در  افخمی  محمدحسین  که  است  مطلبی 

می کند. معرفی  را 
یادداشتی تحت عنوان »آبمیوه روز برای قفلی گوگولی«  افشار مقدم در 
کارکنان کافه و به قول خودش بچه های کافه را براساس تیپولوژی و فاز کافه ها 
در  فرهنگی  عمیق  »شکاف های  مطلب  در  صالحی  هانیه  می کند.  دسته بندی 
جوامع نئوفالن« از زاویه دیگری به سراغ موضوع پرونده رفته و انواع و اقسام 

را بررسی می کند. جماعت کافه نرو و کافه نباز 
در  هست  نیز  شماره  این  ویژه  پرونده  مهمان  دبیر  که  خسروانی  فاطمه 
و  خاورمیانه  در  کافه  اصلی  کارکرد  اینستاگرام«  بنزین  و  »مکان  یادداشت 
یادداشت  نام  عشقهوه«  یا  »کافشق  می دهد.  شرح  را  ایران  در  علی الخصوص 
سیدمصطفی موسوی است که همان طور که پیداست، درباره نقش کافه در عشق 
و عاشقی و انواع قرارهای عاشقانه نوشته شده است. رضا سعیدی ورنوسفادرانی 
در مطلب »چیزفلینی اشتهای چه کسی را تحریک می کند؟« در پی پاسخ این 
سؤال اساسی است که چرا کافه ها و منوی کافه ها و کافه بازها و کافه دارها به 

این شکلی که االن هستند درآمده اند.
میثم رمضانعلی یادداشت »غروب حقیقت در کافه های شیطانی و شروق 
و  اسالمی  کافه های  راه اندازی  لزوم  پیرامون  را  اسالمی«  کافه های  در  آن 
برچیده شدن کافه های غربی و شیطانی نوشته است. سیدمحسن رضوی قصه 
آشنایی و دوستی خود با ویتری به نام مجید را در یادداشتی با نام »سپید، سیاه، 
مجید و کمی صندوقدار« تعریف می کند. سمیرا خسروی در مطلب »کافه های 
واقعی رشتی اند« می کوشد تا اثبات کند که تاریخ کافه از زادگاه نویسنده یعنی 

رشت آغاز شده است.
از  فرهنگی«  کافه روی  و  کافه روی  »فرهنگ  یادداشت  در  مجیدی  نرگس 
رابطه تنگاتنگ تاریکی کافه با دزدی دریایی و برگزاری پیکنیک های قاچاقی در 
کافه می گوید. »بها دادن به امر غیرسودمند« عنوان مطلبی است که فائزه کثیر در 
آن پیوند میان مقوله خرده فرهنگ با کافه و همچنین کافه رفتن به مثابه حرکت 
اعتراضی را شرح می دهد. زهرا مینائی در یادداشت »شاید هم ما زیادی آدم بزرگ 
شده ایم« از مصائب کافه رفتن با بچه ها نوشته و یک کافه شلوغ را با حضور یک 

کودک نوپا به تصویر می کشد.
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گونه های ادبی که جای شان خالی است
ادبیات  در  اسطوره ها  بررسی سیر تحوالت  با  یوسفی  دنیای جوانان: محمدرضا 
معتقد است جای ادبیات سمبولیک و ادبیات ناتورالیستی در ادبیات کودک و نوجوان بعد 

از انقالب خالی است.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا درباره جایگاه حیوانات 
در ادبیات کودک و نوجوان ایران اظهار کرد: انسان از آغاز تاریخش، یعنی از زمانی که 
موجودیتش به عنوان انسان تثبیت می شود و از جانوران دیگر فاصله می گیرد، جهان 
پیرامونش از جمله جانوران برایش رازآمیز می شود.  از سوی دیگر انسان با جانوران درگیری 
چندسویه دارد؛ از یک طرف می خواهد آن ها را برای امرار معاش و صیانت از ذات شکار 
کند و از طرف دیگر بر این باور است که خود و حیوانات دیگر در مجموع بخشی از طبیعت 
هستند. این نگاه انسان نخستین در قصه ها، داستان ها و اسطوره ها تجلی پیدا می کند؛ 
برای همین است در عصری که انسان ها باورهای چندایزدی دارند، حتی می بینیم ایزدان 

در مجسمه ها و داستان ها ترکیبی از انسان و حیوان هستند.
او با بیان این که حیوانات در برخی از ادیان تقدس دارند و با اشاره به اسطوره 
»کیومرث«، افزود: تقدس و ارزشمندی حیوانات را در اسطوره »کیومرث« می بینید؛ او 
نخستین انسان است که با گاو شگفت انگیزش همراه است. این همان گاوی است که 
در آیین های هندو، مصر باستان و میترائیسم می بینیم. در واقع این ها بیشتر دستاوردهای 
زندگی آغازین انسان با حیوانات است، به تدریج که انسان از زندگی شبانی وارد زندگی 
زراعی می شود و بعد هم در کنار رودخانه ها متمدن می شود، باورهایش نیز تغییر می کند. 
در واقع انسان به تدریج از زندگی یگانه ای که با حیوانات داشته جدا می شود،  باورهایش 
تغییر می کند و این باورها در قصه ها تجلی پیدا می کند. مثال قصه »سیاوش« را در نظر 
بگیرید، سیاوش در اسطوره های پیشازرتشتی، ایزد گیاه است و در آسمان ها و در باورهای  
رویایی انسان ها زندگی می کند، به تدریج که جامعه  ایران متحول می شود از آسمان ها به 
زمین می آید یا »کیومرث« در داستان های زرتشتی، انسان اولیه است و باری از الهیات 
را در خود دارد. ما مرتب در اسطوره های زرتشتی و »شاهنامه« به شکل بارز می بینیم که 
تک تک این ها زمینی می شوند، سیاوش کشته می شود و تنها نشانه ای که از ایزد گیاهی 
دارد این است که از خونش گیاه پرسیاوشان رشد می کند. می توان گفت زمانی که انسان از 
اسطوره هایش فاصله می گیرد و آن ها را تصویر می کند، اسطوره ها به جهان دیگری منتقل 
می شوند، انواع دیگر اسطوره ها خود به وجود می آیند و در ادبیات ملل تجلی پیدا می کنند 
مثال فردوسی در شاهنامه و هومر در »ایلیاد« و »اودیسه« اسطوره ها را به ادبیات می آورند.

یوسفی خاطرنشان کرد: هنگامی که اسطوره ها ادبیات می شوند، خود به خود دچار 
دگرگونی هایی می شوند زیرا قانون ادبیات با قانون روایت های آیینی و دینی و ملی متفاوت 
است، در آن جا اسطوره می خواهد به سمت یک معنای ماورایی برود و در این جا نویسنده 
و شاعر می خواهد آن را به درام تبدیل کند؛ مثال سیاوشی که در »شاهنامه« است با 
سیاوشی که در اسطوره های ملی و دینی  وجود دارد، متفاوت است. سیاوش در »شاهنامه« 
به درام تبدیل شده، حتی حیوانات و جانوران هم تغییر می کنند. سیمرغی که به دست 
عطار می رسد همان سیمرِغ »شاهنامه« نیست، بلکه  سیمرغی است که می خواهد سفر 
عارفانه داشته باشد، در آن جا شخصیتی حماسی دارد و این جا شخصیتی عرفانی، در آن جا 
ابرشخصیتی است که پرسوناژهای دیگر را هدایت می کند و گاه پیر خردمند است و در 
این جا به یک راهنما و رهبر تبدیل می شود که می خواهد جماعتی را به سمت معنایی 
عرفانی هدایت کند، درون مایه تغییر می کند، شخصیت پردازی تغییر می کند اما شخصیت 
همان سیمرغ است، سیمرغ عطار، سیمرغ  عطار است. به روایت امروز بازآفرینی ای از آن 
سیمرغ اسطوره ای است و عطار از آن الهام گرفته و حال گونه دیگری از این شخصیت 
است. این موضوع با تمام توش و توان وارد ادبیات کودک  می شود و گاه شخصیت ها در 
ادبیات کودک بازخوانی می شوند. آثار بسیاری داریم که نویسندگانی چون مهدی آذریزدی 
»منطق الطیر« و »شاهنامه« و »قابوس نامه«  را با لحن امروزی ساده کرده اند تا مخاطب 

کودک بتواند آن ها را دریافت کند.
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امور  با دومین جلسه کمیته تخصیص کاغذ معاونت  همزمان 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد؛

تصویب درخواست 10۹ ناشر برای دریافت كاغذ
پس از تشکیل دومین جلسه کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ 

درخواست ۱۰9 ناشر دیگر برای دریافت کاغذ تصویب شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  کاغذ  ایران، دومین جلسه کمیته تخصیص 
خانه  محل  در   )۱4۰۰ آذرماه  )دهم  چهارشنبه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کتاب و ادبیات ایران تشکیل شد و درخواست ۱۰9 ناشر برای دریافت کاغذ 

به تصویب رسید.
گفتنی است در جلسه پیشین کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ 

در خواست ۱22 ناشر برای دریافت کاغذ به تصویب رسیده بود.
این کمیته برای رسیدگی به درخواست سایر ناشران نیز به صورت منظم 
و با فاصله های کوتاه تشکیل جلسه خواهد داد و درخواست ها را بر اساس 

معیارهای تعیین شده بررسی کرده و فرآیند تخصیص را انجام می دهد.
در ابالغ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اهتمام 
بر توزیع عادالنه کاغذ به ناشران فعال و نظارت دقیق بر مصرف کاغذهای 
برشمرده  کمیته  این  ماموریت های  و  وظایف  اهم  از  شده  داده  تخصیص 

شده است.
الزم به ذکر است؛ ناشران متقاضی باید درخواست های خود را صرفا 
در سامانه توزیع کاغذ و زینک کتاب به نشانی www.paperds.ir ثبت 

کرده و از همان طریق پیگیری نمایند.

رمان »تشریف« بررسی می شود
رمان »تشریف« اثر برگزیده دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو در 

خانه کتاب و ادبیات ایران معرفی و بررسی می شود.
ادبیات  نقل روابط عمومی خانه کتاب و  به  به گزارش دنیای جوانان 
ایران، نشست معرفی و بررسی رمان »تشریف« اثر علی اصغر عزتی پاک، 
برگزیده دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو در خانه کتاب و ادبیات ایران 

برگزار خواهد شد.
ابراهیم اکبری دیز گاه و فرازنه سکوتی  این نشست  گفتنی است در 
به عنوان منتقد و حمید بابایی به عنوان دبیر نشست حضور خواهند داشت.

نشست معرفی و بررسی رمان »تشریف« سه شنبه )شانزدهم آذرماه ۱4۰۰( 
ساعت ۱5 برگزار می شود؛ عالقه مندان می توانند برای مشاهده این برنامه به صفحه 
آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی  khaneketab @ مراجعه کنند.

شرکت تعاونی شماره ۲ مسکن فزهنگیان  مریوان – تأسیس 1۳81-شماره 
ثبت ۳04

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی شماره ۲ مسکن فرهنگیان مریوان – شماره 

1۵77/14۲ مورخ 1400/9/14
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی ۱5۷۷ مریوان )تعاونی 
مسکن شماره 2 فرهنگیان مریوان(درساعت ۱5)3بعدازظهر(روزپنجشنبه مورخ 9دیماه/۱4۰۰در محل 
سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی)سالن نشاط سابق(آموزش وپرورش مریوان به نشانی: مریوان= 

بلوارشهدا جنب سالن پوریای ولی برگزار می گردد.
این  از کلیه اعضای محترم  به منظوربررسی واتخاذ تصمیم در خصوص دستور کار جلسه 
تعاونی دعوت بعمل می آید، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی،با در دست داشتن کارت یا دفترچه 
عضویت درجلسه مقررحضور بهم رسانند.درصورتیکه برای هریک ازاعضاءشرکت، حضور در جلسه 
میسرومقدور نباشد،براساس ماده ۱9 آیین نامه نحوه برگزاری وتشکیل مجامع عمومی،می تواندحق 
رأی خودرا بموجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگراز اعضای تعاونی،ویا نماینده قانونی خود واگذارتا 

بدینوسیله در تصمیم گیریها مشارکت نمایند.
نکته ۱= تعداد آراء وکالتی هرعضواز اعضای تعاونی ،حداکثر 3رأی وهر شخص غیرعضوتنها 
نماینده خودحداکثر  به همراه  بایست  نمایندگی،می  اعطای  متقاضی  بود.اعضای  یک رأی خواهد 
تاتاریخ ۷ دیماه ۱4۰۰ در محل دفترشرکت تعاونی مذکورحاضر تا پس ازاحراز هویت طرفین وتأیید 

وکالت واهلیت نماینده ،مجوز ورود به مجمع را دیافت نمایند.
نکته 2= بر اساس بند ۱ ماده 2۱ آئیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی عادی بطور فوق 
العاده )موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون(مصوب 9/ ۱38۷/3حد نصاب رسمیت جلسات 

مجامع به ترتیب زیرخواهد بود:
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در نوبت اول با حضوراکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان 
تام االختیارآنها)نصف بعالوه یک( رسمیت خواهد یافت،ودر صورت عدم حصول حد نصاب مذکور،نوبت 

دوم با حضورهرتعداد از اعضاء شرکت اصالتی – وکالتی )حداقل ۷ عضو( رسمیت می یابد.
نکته 3= از طریق این آگهی از کلیه داوطلبین ومتقاضیان تصدی در سمت بازرسان اصلی 

تعاونی درخواست می شود،ضمن مراجعه به دفتر شرکت تعاونی باارائه مدارک ذیل وتکمیل فرم 
مربوطه از تاریخ ۱4۰۰/9/۱5 لغایت پایان وقت اداری ۱4۰۰/9/2۷ )به مدت ۱2 روز (نسبت به ثبت 

نام واعالم مراتب کاندیدا توری خود اقدام نمایند.
یادآوری نکته مهم= به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کووید ۱9 همراه داشتن ماسک ، 

دستکش، مواد ضد عفونی کننده ووسایل شخصی بویژه خود کارالزامی است.
مدارک الزم جهت ثبت نام :

)۱- ( تصویرشناسنامه )2-( تصویر کارت ملی)3-( تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان )4-( 
تصویر آخرین حکم کارگزینی )5-( تصویرگواهی عضویت درتعاونی)6-( عکس 4*3 تعداد 4 قطعه

دستورات جلسه :
تاریخ  به  منتهی  شرکت  عملکرد  خصوص  در  وبازرسان  مدیره  هیأت  گزارش  ۱-(استماع 

این مجمع 
2-(ارائه گزارش در مورد صدوربرگه واگذاری وپروانه ساختمانی

3- ( تعدادی از پالک های واگذار شده به اعضای تعاونی دارای معارض بوده که از طریق 
از  این پالک ها  آراءنهایی مراجع قضایی  براساس  مراجع قضایی درحال پیگیری هستند چنانچه 
مالکیت تعاونی خارج شوند هیأت مدیره برای جبران خسارت اختیار داشته باشد که از طریق امالک 

تعاونی که شامل تعدادی لچکی وپالک مشترک با اشخاص غیرمی باشند تامین نماید.
4-( تفویض اختیار به هیأت مدیره در ارتباط با حل اختالف با شرکت آروین سازه ماندگار آسمان 
نما )پیمانکار (،وچگونگی ادامه عملیات آماده سازی وتامین هزینه آن با واگذاری وفروش امالک تعاونی 
5-( رسیدگی واتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱398 و۱399 

وگزارش هیئت مدیره وبازرسان دراین خصوص 
6-( تعیین وتصویب حق الزحمه ماهیانه هیأت مدیره وبازرسان ازابتدای سال ۱399به نسبت 

سمت وسنوات 
۷-( تصویب مبلغ پاداش هیأت مدیره ،بازرسان ومدیران عامل از ابتدای سال ۱385 لغایت 

پایان عضویت به نسبت حضوروسمت اعضاء
8-( انتخاب بازرسان جدید برای یک دوره قانونی 

هیأت مدیره شرکت تعاونی ۱5۷۷
)تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان مریوان(

شرکت تعاونی شماره ۲ مسکن فزهنگیان  مریوان – تأسیس 1۳81-شماره 
ثبت ۳04

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
شماره ۲ مسکن فرهنگیان مریوان – شماره 1۵77/141 مورخ 

1400/9/14
)تعاونی مسکن  مریوان  تعاونی ۱5۷۷  اول شرکت  نوبت  العاده  فوق  عمومی  جلسه مجمع 
9دیماه/۱4۰۰در  مورخ  ۱4:3۰)2:3۰بعدازظهر(روزپنجشنبه  مریوان(درساعت  فرهنگیان   2 شماره 
محل سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی)سالن نشاط سابق(آموزش وپرورش مریوان به نشانی: 

مریوان= بلوارشهدا جنب سالن پوریای ولی برگزارمی گردد.
به منظوربررسی واتخاذ تصمیم درخصوص دستورکارجلسه از کلیه اعضای محترم این تعاونی 
دعوت بعمل می آید، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی،با دردست داشتن کارت یا دفترچه عضویت 
درجلسه مقررحضوربهم رسانند.درصورتیکه برای هریک ازاعضاءشرکت، حضوردرجلسه میسرومقدور 
نباشد،براساس ماده ۱9 آیین نامه نحوه برگزاری وتشکیل مجامع عمومی،می تواندحق رأی خودرا 
بموجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگراز اعضای تعاونی،ویا نماینده قانونی خود واگذارتا بدینوسیله 

در تصمیم گیریها مشارکت نمایند.
نکته ۱= تعداد آراء وکالتی هرعضوازاعضای تعاونی ،حداکثر 3رأی وهر شخص غیرعضوتنها 

یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، بایست به همراه نماینده خودحداکثر تاتاریخ 
۷ دیماه ۱4۰۰ درمحل دفترشرکت تعاونی مذکورحاضرتا پس ازاحراز هویت طرفین وتأیید وکالت 

واهلیت نماینده ،مجوزورود به مجمع را دریافت نمایند.
نکته 2= براساس بند ۱ ماده 2۱ آئیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده )موضوع 
به  تعاون(مصوب 9/ ۱38۷/3حد نصاب رسمیت جلسات مجامع  قانون بخش  ماده 33  تبصره 3 

ترتیب زیرخواهد بود:
مجمع عمومی فوق العاده درنوبت اول با حضوردو سوم ، نوبت دوم با حضور)نصف بعالوه یک( 
ودر صورت عدم حصول حد نصاب مذکور،نوبت سوم با حضورهرتعداد ازاعضاء شرکت اصالتی – وکالتی 

)حداقل ۷ عضو( رسمیت می یابد.
یادآوری نکته مهم = به منظورپیشگیری جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱9 همراه داشتن 

ماسک، دستکش ، مواد ضد عفونی کننده ووسایل شخصی بویژه خود کار الزامی است.
دستورات جلسه:

۱-( تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 6 اساسنامه(
2-( افزایش سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 5۷۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال به 2.۱42.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال وافزایش اعضا از 95 سهم به 35۷ سهم )ماده ۷اساسنامه(
هیأت مدیره شرکت تعاونی ۱5۷۷

)تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان مریوان(

زل
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ف

تصویری دیده نشده از کودکی بانو سیمین دانشور)نفر دوم از راست( در کنار 
خواهران و برادرانش. اختصاصی دنیای جوانان

پدر عشق بسوزد
که در آمد پدرم!

امید صباغ نو

مثل هر شب، هوِس عشق خودت زد به سرم
چند ساعت شده از زندگی ام بی خبرم

این همه فاصله، ده جاده و صد ریِل قطار
بال پرواز دلم کو، که به سویت بپرم؟

از همان لحظه که تو رفتی و من ماندم و من!
بین این قافیه ها گم شده و در به درم

تا نشستم غزلی تازه سرودم که مگر
این همه فاصله کوتاه شود در نظرم

بسته بسته »کدوئین« خوردم و عاقل نشدم!
پدر عشق بسوزد... که در آمد پدرم!

بی تو دنیا به َدَرک! بی تو جهّنم به َدَرک!
کفر مطلق شده ام، دایره ای بی وترم

من خدای غزل ناب نگاهت شده ام 
از رگ گردِن تو، من به تو نزدیک ترم
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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پیمان قاسم خاني با فضایي ها مي آید

و  نویسنده  قاسم خانی،  پیمان 
کارگردان سینما و تلویزیون که سال ها 
در عرصه کمدی تجربه کسب کرده 
سریال  اولین  ساخت  دنبال  به  حاال 
نمایش خانگی خود به نام فضایی ها، 
البته او پیش از این با سریال  است. 

خانگي  نمایش  شبکه  در  جلف  بد  خوب 
حضور داشت ولي این سریال را کارگرداني نکرده بود. 

در حال حاضر پیش تولید سریال فضایی ها آغاز شده و دکور عظیم 
این اثر در نمایشگاه بین المللی تهران ساخته شده است، همچنین براساس 
شنیده ها، قاسم خانی سعی دارد تا در این اثر بازیگران جوان استفاده کند، 
اتفاقی که باعث شده طی ماه هاي اخیر تعداد زیادی از بازیگران جوان 
خصوصا بازیگران جوان تئاتري برای تست در محل ساخت این سریال 

حاضر شوند.

جواد هاشمي و سانسورهاي اجباري!

کارگردان  هاشمی  سیدجواد 
روزها در  این  فیلم شهر گربه ها که 
اخیر  حواشی  درباره  است،  اکران 
همه  برای  گفت:  فیلمش  اکران 
نمایش  پروانه  سینمایی  فیلم های 

که  گروهی  توسط  هم  آن  می شود،  صادر 
اما  را می دانند.  تمام حساسیت های جامعه 
جوانی کم تجربه بدون اینکه تمامی زوایا را در نظر بگیرد، حواشی برای 
فیلم به وجود آورد تا گروه صادرکننده پروانه نمایش بترسند و مردمی که 
فیلم را ندیده اند، شهر گربه ها را قضاوت و متن اعتراضی را امضا کردند. 
علیرغم میل باطنی ام، بخش هایی از فیلم شهر گربه ها را تغییر دادم و 
صرفا به دلیل احترام به نظر آن بخش از مردم این کار را انجام دادم. 
با وجود اینکه این کار برایم بسیار هزینه بر و سخت بود اما به نظر آنها 

احترام گذاشتم.

هوروش بند و توهین آشکار به مخاطب

هیچ  موسیقي  بچه هاي  گویا 
ابایي در توهین به مخاطبان خود در 
که  کلیپي  در  ندارند.  کنسرت هایشان 
بند در  از کنسرت هوروش  تازگی  به 
فضای مجازی دست به دست می شود، 

پلی بک  از  خونسردی  کمال  در  خواننده 
به  آشکار  بی احترامی  که  می کند  استفاده 
مخاطبان کنسرت است. در حالی که مخاطب برای حضور در کنسرت 
باید مبلغ زیادی بابت پول بلیت بدهد، حداقل انتظارش شنیدن اجرای 
زنده است. پیش از این نیز پلی بک خواندن برای خوانندگان حاشیه آفریده 
بود. جالب اینجاست که با اعالم وزارت ارشاد قرار است کنسرت ها زین 
پس با صددرصد ظرفیت اجرا شوند ولي شاهد هستیم که قیمت بلیت 
کنسرت در کیش تا نزدیک به 5۰۰هزار تومان هم رسیده و خواننده به 

راحتي در کنسرت پلي بک مي کند!
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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

کپي برداري از فیلم قدیمي حمید جبلي!

به  ا  خیر ا یی  سینما ن  ما ز سا
فیلمی مجوز ساخت داده که سال ها 
با همان  را  فیلمی  جبلی  قبل حمید 
در شورای ساخت  است!  نام ساخته 
برای  تازگی  به  سینمایی  سازمان 
کارگردانی علی  به  مریم،  پسر  فیلم 

فرجی  مهدی  تهیه کنندگی  و  باد  جعفرآ
با  فیلمی   ۱3۷۷ سال  جبلی  حمید  حالي که  در  شده   صادر  پروانه 
فیلم  برای یک  تکراری  اسمی  تایید  و  انتخاب  بود.  نام ساخته  همین 
باشد ولی برخی  افتاده  اتفاق  انقالب  از  به فیلم های قبل  شاید نسبت 
صاحبنظرانی که تجربه حضور در شورای پروانه ساخت را دارند، معتقدند 
شورا باید بر تغییر نام فیلم جدید تاکید کند. این فیلم تحسین شده که 
فیلمنامه اش را هم حمید جبلی نوشته، به تهیه کنندگی زنده یاد فرشته 

طائرپور ساخته شده بود.

ما
سین

 

آموزش موسیقي در کشور چه پیشرفتي داشته؟

نادر مشایخي: 70 سال است که یک کتاب را به هنرجویان موسیقي آموزش مي دهیم!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲6۳0۵8۲4- فکس: ۲6۳0۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

با  آهنگ  برنامه  دومین  و  بیست 
شاخص  چهره  مشایخی،  نادر  حضور 
رهبر  و  موسیقی دان  موسیقي،  عرصه 
موسیقی  آموزش  موضوع  با  ارکستر 

برگزار شد.
نادر مشایخی در ابتدای این الیو 
درباره تاثیر کرونا بر موسیقی بیان کرد: 
کرونا چند جنبه مهم داشت. گذشته از 
اینکه ما را مجبور کرد به زنده ماندن 
بیشتر فکر کنیم ما را به منشا زندگی 
کردن نیز سوق داد. خیلی مهم بود که 
عالوه بر جلوگیری از ابتالی شخصی از 
دیگری نیز در این دوره محافظت کنیم. 
در واقع به نوعی رفتار دموکراسی را به ما 
توصیه کرد. از طرف دیگری کرونا ما را 
تنها کرد و به ما یاد داد چه چیز واقعی 
است. به ما یاد داد می توانیم تنها باشیم 
و تناقض ابدی مان را یادآوری کرد که 
می خواهیم با دیگری باشیم وقتی تنها 
هستیم و برعکس. در واقع این بیماری 
وجهه های منفی و مثبت توامانی داشت. 
تنهایی ایجاد شده به دنبال کرونا وحدت 
اجتماعی ما را نسبت به همشهریان و 
هم وطنان مان هم گرفت و گویی الزم 

است تاریخ را بازنگری کنیم.
آموزش  یافتن  رواج  درباره  او 
در  غیرحضوری  طریق  از  موسیقی 
دوران کرونا توضیح داد: انتقال آموزش 
در این 2 سال کار بسیار سختی بود و 
به خوبی ادا نمی شد و نمی شود. اگرچه 
راه گریزی نبود اما من دائم به این فکر 

می کردم که چطور می شود از این روش 
خالصی یافت. به نظرم آپلود یک دقیقه 
اشتباهی  کار  اینستاگرام  در  موسیقی 
است. زیرا موسیقی هنر زمان است و در 
زمانی محدود نمی گنجد. برای مثال تنها 
زمانی می توان گفت موسیقی بتهوون را 
شنیده ایم که 25 دقیقه به آن گوش داده 
جدا  موسیقی  تبلیغ  بحث  البته  باشیم. 
است. این شکل از پرداختن به موسیقی 

ما را از آن دور می کند.
در  خود  شرایط  درباره  مشایخی 
سال   2 این  گفت:  نیز  کرونا  دوران 

برایم  را  کارها  روی  بر  تمرکز  فرصت 
مهیا کرد، قبل از آن مدام مسائلی پیش 
می آمد که بین یک کار وقفه می انداخت 
اما در دوران کرونا روزانه شاید 8 ساعت 
بر یک کار تمرکز می کردم. ضمن اینکه 
کرونا من را با ابزارهای مجازی بیشتر 
آشنا کرد، اینکه که چطور و چه چیز را 
می توانم به این واسطه منتقل کنم. با 
کار  مجازی  دنیای  و  امکانات سی دی 

کردن را هم یاد گرفتم.
وی در مورد آثار خلق شده اش طی 
این مدت، توضیح داد: یکی از کارهایم 

ری کوالژی بود که از سراسر دنیا افراد 
می توانند به واسطه فضای مجازی در 
بدون  باشند  آن نقش و سهمی داشته 
این که حتی آنها را بشناسم. من به دنبال 
دنیای بی نهایت نیستم بلکه اتفاقا دنیای 
کوچکی را جستجو می کنم. از عدد یک 
دو  این  بین  نظرم  به  و  می روم  دو  به 
بی نهایت عدد و راه هست. مثل تماشای 
یک تابلوی نقاشی که از فاصله ای دور یا 
نزدیک با ذره بین بسیار متفاوت است. 
به  ربطی  اجتماعی  جریانات  نظرم  به 
تک تک افراد ندارد. جامعه برای خود 

موجود مجزایی است. نمی توان با دیدن 
رفتار یک نفر آن را به جامعه تعمیم داد.

این آهنگساز درباره فعالیت ارکستر 
سمفونیک نیز بیان کرد: شورای ارکستر 
در حال حاضر تصمیمات درستی درباره 
شرایط کرونا گرفته است که به زودی 
اعالم خواهد شد. در حال حاضر من به 
همراه محمد سعید شریفیان، هوشنگ 
کامکار، کیاوش صاحب نسق و ابراهیم 
لطفی عضو این شورا هستیم که البته 
کمبود  ما  و  داد  استعفا  کامکار  آقای 
حضور وی را بسیار احساس می کنیم. 
ما  که  است  رفته  این  سمت  به  شورا 
استفاده  ایرانی  آهنگسازان  از  بیشتر 
کنیم. باید بدانیم که این یک نهاد قرن 
نوزدهمی است و نه سازها و نه ساختار 
بلکه   نیست.  ما  زمان  به  مربوط  آن 
هنوز  که  است  حاکم  آن  بر  قواعدی 
متاثر از قرن ۱9 است. بنابراین به دنبال 
این ویژگی مشکالتی ایجاد می شود که 
مختص ایران هم نیست و مشکل دیگر 
به آموزش موسیقی برمی گردد. بسیاری 
متاسفانه  برجسته  موزیسین های  ز  ا
جایگزینی ندارند یا برخی از سازها وجود 
دارند که اصال نوازنده ای برایشان نیست. 
همچنین جریانی وجود دارد مبنی بر این 
که موسیقی ایرانی را جهانی کند اما من 
دارد؟ وقتی  معنایی  دقیقا چه  نمی دانم 
همه عواطف را ما با یک صدا می گوییم 
موسیقی  داریم  سعی  مثال  برای  چرا 
نظرم  به  کنیم؟  چند صدایی  را  ایرانی 
برخی از این اصرارها بی معنا و بی مورد 
است. البته اجرا توسط آهنگسازان ایرانی 

با سعی در جهانی کردن موسیقی ایرانی 
فرق دارد. آهنگسازی امر خودجوش و 
ابرازی است که سعی و اصرار بر یک 
دارد  برنمی تابد. موسیقی هویت  را  امر 
نوع  دو  بر  خود  هم  داشتن  هویت  و 
باطنی  دیگری  و  ظاهری  یکی  است؛ 
که دومی ماندگار است و نشان از عمق 

و تمایزهای فرهنگی دارد.
دیگري  بخش  در  مشایخی  نادر 
کرد:  خاطرنشان  خود  صحبت هاي  از 
موسیقی در حال حاضر ابعاد وسیع تری 
به خود گرفته است اما در ایران شیوه 
تغییری نکرده است. ۷۰  آموزش هیچ 
سال است یک کتاب را به هنرجویان 
آموزش می دهیم! درحالیکه هنرجویان 
باید  ما  و  تغییر کرده اند  بسیار  امروزی 
دیگر  این  و  کنیم  فکر  بینارشته ای 
شده  تبدیل  ما  فرهنگ  از  بخشی  به 
است. نسل امروز شناختی فکر می کند 
جهان  ز  ا آگاهی اش  و  مشاهده  و 
بینارشته ای است. بنابراین باید متدهای 
آنها  ویژگی  با  را  موسیقی  آموزش 
آموزش  به  نسبت  تا  کنیم  هماهنگ 
هنر  باشند.  داشته  هیجان  و  شعف 
زاینده است و پیوسته در جریان. نباید 
به موسیقی دانشگاهی فکر کرد. دانشگاه 
کمک چندانی به موسیقی نمی کند مگر 
را  کردن  زندگی  آهنگسازانه  راه  اینکه 
هنرجویان از استاد خود بیاموزند. گوش 
ابزار موسیقی است و در این حوزه باید 
گزاره  این  با  من  کرد.  فکر  شنیداری 
به شنیدن موسیقی  ایرانیان  که گوش 
خوب عادت ندارد موافق نیستم به نظرم 

مشکل ما در نحوه آموزش است. باید 
یکسری رویکردها را در این حوزه تغییر 
داد. باید به هنرجویان نحوه یاد گرفتن 

را آموزش داد.«
چرا  ینکه  ا مورد  در  مشایخی 
در  موسیقی  مدرسان  و  آهنگسازان 
به  نیز  نشگاهی  دا غیر  محیط های 
کتاب های  و  نوین  روش های  سراغ 
جدید برای آموزش نمی روند؟ نیز گفت: 
علتش در این است که ما متاسفانه نرم 
و استانداردی را در نگاه خودمان پیدا 
کرده ایم که به سراغ تغییرش نمی رویم. 
باید  نمی کنیم.  فکر  بینارشته ای  ما 
و  کرد  موسیقی  صرف  زیادی  وقت 
ادامه  هم  باز  و  خورد  شکست  حتی 
داد. ما یک مدرسه موسیقی راه اندازی 
برای  مدرسه  عنوان  علت  و  کرده ایم 
نسبت  دادن«  »درس  جامعیت  من 

در  است.  دادن«  »آموزش  عنوان  به 
ابتدا با شنیدن در این  واقع کار ما در 
این  بنایمان  می شود.  آغاز  مدرسه 
هنرجویان  مدرسه  این  در  که  است 
زمان  هفته  در  ساعت   ۱4 کم  دست 
این  من  هدف  کنند.  موسیقی  صرف 
یک  صرفا  موسیقی  بگویم  که  است 
با  است.  الزام  بلکه یک  نیست  تفریح 
شنیدن می توان آگاهانه تر زندگی کرد. 
نیز هست.  مشاهده  از  نوعی  موسیقی 
این مدرسه دو بخش آموزش کودکان 
و بزرگساالن خواهد داشت که بخش 
ابتدا  رضایی  مونا  مدیریت  با  کودکان 
قصد دارد کودکان را نسبت به شنیدن 
موسیقی عادت و آموزش بدهد. بخش 
بزرگساالن آهنگسازی، نواختن ساز و 
رهبری و با رشته های فرعی دیگر به 

کار خود ادامه خواهد داد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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لي که  حا ر  د و  ها  ز و ر ین  ا
قیمت  به  نسبت  زیادي  گالیه هاي 
خصوصا  داخلي  کنسرت هاي  بلیت 
کیش  جزیره  در  که  کنسرت هایي 
برگزار مي شود، شکل گرفته و بسیاري 
با باالرفتن قیمت بلیت ها، حاال کنسرت 
مي دانند،  الکچري  تفریح  یک  هم  را 
حواشي زیادي هم درباره کنسرت رضا 
صادقي در ترکیه ایجاد شده و بسیاري 
معتقد هستند او براي کسب درآمد بیشتر 
راهي این کشور خواهد شد! رضا صادقی 
دی   4(  2۰2۱ دسامبر   25 حالی  در 
۱4۰۰( در استانبول روی صحنه خواهد 
رفت که حواشی برگزاری این کنسرت 
در روزهای گذشته در رسانه های رسمی 
ایران هیاهوی زیادی به پا کرده است.

نخستین  در  پاپ  ننده  خوا این 
در  کنسرت  درباره  خود  اظهارنظر 
اواسط  و  سالگی   42 در  استانبول 
گفت:  تجربه،  از  کوهی  با  و  میانسالی 
کنسرتی  ترکیه  در  تاکنون  من  چون 
نداشتم، قطعا این چالش برای من جدید 
و جذاب است ولی مخاطب من به بخش 
دلچسبی از آثار من وصل است که آن 
خاطره سازی هایی ست که با من و آثارم 
داشته اند. من در اروپا و آمریکا و بسیاری 
از نقاط جهان کنسرت های بزرگی برگزار 
ایران  اطراف  در  کنسرت  ولی  کرده ام 
تجربه جدیدی برای من است. پیش تر 
فقط در دبی و قطر اجرا داشتم و حاال 
دلیل  این  به  من  برای  ترکیه  اجرای 
جذاب است که می خواهم حس و حال 
از جهان  این بخش  در  را  هموطنان ام 
ببینم. خیلی دوست داشته و دارم که در 
افغانستان هم روی صحنه بروم. یکی 
کنونی  شرایط  با  ولی  بود  آرزوهایم  از 
متاسفانه بعید می دانم این ماجرا شدنی 
باشد. کنسرت ترکیه برای من یک حال 
قرار است جوان  انگار که  جدید است. 

بشوم، ذوق کنم، کیف کنم...
صادقی در تحلیل دوگانه موسیقی 

مجاز داخلی و موسیقی لس آنجلسی و 
چرایی شکل گیری چنین خط قرمزی، 
معتقد است: این خط قرمِز عجیبی دیگر 
نیست. اگر هم زمانی این خط کشی ها 
دوره  در  موضوع  این  داشت،  وجود 
نکته ای  تنها  ندارد.  کنونی اصال وجود 
که موسیقی لس آنجلسی و داخل ایران 
با  آنها  است که  این  متمایز می کند  را 
توجه به اینکه درگیر مجوز و اجازه نشر 
رهاتر  نیستند،  مجموعه ای  یا  نهاد  از 
مورد  در  و  کار می کنند  بی دغدغه تر  و 
یا  اجتماعی  از  اعم  مختلف  اتفاقات 
هستند.  بی پرواتر  و  آزادانه تر  عاشقانه 
در  دور  خیلی  سال های  در  کل،  در 
خارج از ایران دل ای دل، همه گیر بود 
و در ایران دونه دونه. اما این موضوع 
دیگر در دوران معاصر صدق نمی کند. 

پیش  قوانین  و  قواعد  را  مرزبندی ها 
به  زیاد  شخصه  به  من  واال  می آورند. 
به  نیستم. اصوال هرگز  قائل  مرزبندی 
وجود ابتذال در موسیقی معتقد نبوده و 
نخواهم بود. ما موظف هستیم به همه 
و  جهان  هر  بگذاریم.  احترام  سلیقه ها 
معایب  موسیقی یک سری  جهان بینی 
را  نداشتن ها  دوست  و  نپذیرفتن ها  و 
در  که  اینجاست  موضوع  دارد.  خود  با 
تولید  تعدد  قدری  به  اخیر،  سال های 
این  می شود  احساس  که  شده،  زیاد 
محتوایی  بلبشوی  یک  دچار  حوزه 
هم  انقالب  از  قبل  موسیقی  در  است. 
ماجرا همین بود. تفاوت در جهان بینی 
مولفان یک اثر بوده و آنهایی که ماندند 
و ادامه دادند و مردم چند دهه آثارشان 
را گوش کردند، از بین تعداد زیادی از 

در  این  ماندند.  و  آمدند  باال  هنرمندان 
شرایطی اتفاق افتاده که ویترینی به نام 
فضای مجازی و بازی های خاص این 
دوره هم نبود. مثال آقای فرهاد مهراد و 
فریدون فروغی بودند. در سوی دیگر هم 
موسیقی کوچه بازاری در اوج بود و خیلی 
ها آن سبک از موسیقی را نمی پسندیدند. 
این دوگانگی ها بر اساس تولید ایجاد 
می شوند ولی در کل مرزبندی ای دیگر 

از دید من وجود ندارد.
ی  نتها ا ر  د قی  د صا ضا  ر
این  به  پاسخ  در  خود  صحبت های 
این  برگزاری  ریسک  آیا  که  سوال 
بزرگان  تمام  که  شرایطی  در  کنسرت 
همان  در  لس آنجلسی  پاپ  موسیقی 
کنسرت های  ترکیه  در  زمانی  مقطع 
بزرگی را با تبلیغات میلیاردی قرار است 
برگزار کنند برای این خواننده خطرناک 
نیست؟، گفت: من در 42 سالگی واقعا 
دیگر هرگز نگاه رقابتی به هنر نداشته و 
ندارم. همین جا اعالم می کنم که همه 
مشاهیر موسیقی ایرانی و فارسی زبان 
به کنسرت من در ترکیه دعوت هستند. 
حتی آنهایی که ساکن ایران نیستند. من 
پرواز با بال شکسته را قرار است تست 
کنم و احساس می کنم در این سن و 
جایگاه، باید خودم را محک بزنم. برای 
هنوز  که  دوستدارانی  ماندن  و  داشتن 
مفتخرم.  آنها  داشتن  به  من  و  هستند 
سال هاست که دیگر در اندیشه رقابت 
نیستم. احساس می کنم زمان آن رسیده 
که کتاب خاطرات مردم از آثار و صدای 
خودم را مرور کنم و ورق بزنم. من با 
خودم رقابت می کنم. با رضا صادقی 5 
سال پیش. رضا صادقی ۱5 سال پیش... 
در  کنسرتم  صحنه  روی  دارم  دوست 
هنر  و  موسیقی  که  بزنم  فریاد  ترکیه 
در  ای  گذاری  نقطه  و  مرزبندی  هیچ 
بین ایرانی ها ندارد. ما صرفا به لحاظ 
این  پذیرش  به  مجبور  جغرافیایی  جبر 
خواننده  ولی  هستیم  و  بوده  دوگانگی 

داخل و خارج ایران هر دو به یک زبان 
احترام  هم  برای  دو  هر  و  می خوانند 
قائل اند. در 42 سالگی دوست دارم از 
خاطراتی که به مردمم تقدیم کرده ام، 
برای خودم توشه بردارم. امیدوارم شب 
کنسرتم در ترکیه، لبخند رضا صادقی 
به وسعت 42 سالگی اش باشد. بسیار 
به اجرای استانبول خوش بین ام و دلم 
روشن است. نه به لحاظ تعداد آدمهای 
حال  میتوانم  معتقدم  سالن.  در  حاضر 
را خوب  آدمهای حاضر در سالن  همه 
کنم و شبی پر از خاطره و حال خوب را 

برای آنها بسازم.
کنسرت 25 دسامبر 2۰2۱ )4 دی 
۱4۰۰( رضا صادقی در ترکیه به همت 
تهیه  و  لیما  هنری  فرهنگی  موسسه 
کنندگی میالد ماهان راد برگزار خواهد 
شد. این تهیه کننده در روزهای گذشته 
کنسرت  این  برگزاری  فرآیند  درباره 
داخل  در  بلیت  فروش  با  بود:  گفته 
ایران  در  آن  پرداخت  امکان  و  کشور 
در  را  بلیت  برای  دریافتی  هزینه های 
ایران دریافت می کنیم و با هزینه های 
اقدام  ترکیه  در  برگزاری  برای  معمول 
اینکه  به  توجه  با  همچنین  می کنیم. 
مخاطب کنسرت های هنرمندان داخلی، 
در کشورهای دیگر اهالی همان منطقه 
هستند، طبعا اجرای خارجی هنرمندان 

داخلی ارزآوری دارد و نه خروج ارز.
همزمان  که  است  ذکر  به  الزم 
رضا  کنسرت  خبری  جنجال های  با 
شالویی  محمود  ترکیه،  در  صادقی 
سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد 
از مجوز داشتن این کنسرت خبر داد 
کنسرت  این  گفت:  باره  این  در  و 
هنرمندان  نه  خوشبختا رد.  دا مجوز 
اعتنای کامل به قوانین دارند، البته ما 
دوست داریم حال که شرایط در داخل 
را  هنرشان  همینجا  شده  مهیا  کشور 
عرضه کنند. خود هنرمندان هم چنین 

دارند. خواسته ای 

حواشي کنسرت در ترکیه...

رضا صادقي: موسیقي مرزبندي ندارد!


