
در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح شد؛

بررسی دالیل شیوع طالق در افراد باالی ۵۰ سال 

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
کاهش  پی  در  سرمایه گذاران  پذیری  ریسک  بهبود  با 
به  اُمیکرون،  واریانت  شیوع  تبعات  به  نسبت  نگرانی ها 
سنت   ۹۴ برنت  نفت  معامالت  داد.بهای  ادامه  خود  روند صعودی 
معادل ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۶ دالر و ۹ سنت در هر بشکه 

رسید. نفت برنت روز جمعه یک درصد صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و پنج 

سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۲ دالر و ۷۲ سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه یک درصد افزایش داشت.
هر دو شاخص هفته گذشته حدود هشت درصد صعود کرده 
از  بود و بیش  بودند که نخستین رشد هفتگی در ۷ هفته گذشته 
نیمی از ریزشی که پس از اعالم شناسایی واریانت جدید اُمیکرون 

در ۲۵ نوامبر متحمل شده بودند، جبران کردند.
صفحه ۳

یک کارشناس اقتصادی:

بودجه 1401 به نفع مرفه ها 
و نهادهای وابسته به قدرت است

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران اعالم شد
به موجب قانون، همه مجموعه ها، 
شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار 
باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و 

نیروهای کار خود بپردازند.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و 
کارگاه های  در  شاغل  کارگران  ساالنه  پاداش 
کلیه   ،۱۳۷۰ سال  مصوب  کار  قانون  مشمول 
کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند 
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال 
کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد  به عنوان عیدی 

و پاداش بپردازند.
صفحه ۳

با حضور مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان اتقاق افتاد؛

سفر »کاروان خدمت« آبفای استان اصفهان
 به شهرستان کویری جرقویه

4
لزوم واردات خودرو برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو داخلی

صفحه 5

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1906- سه شنبه 23  آذر 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مرور خاطرات 

سینمايي با رسول 
صدرعاملي

6ورزش
نويدکیا:
 با نتیجه 

مساوی
 مشکل دارم!

هنگ 7فر

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی خود به مناسبت زادروز رسول صدرعاملی، کارگردان 
تاریخ شفاهی  از گفتگوی  ایران بخش هایی  باسابقه سینمای 
این هنرمند را که اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ انجام داده 

را منتشر کرده است. 

محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان بعد از ظهر روز دوشنبه در 
نشست خبری قبل از بازی تیمش مقابل استقالل در هفته 
دهم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: همه می دانند یک بازی 

حساس و مهم برای هر دو تیم در پیش است. 

در  تهران  دانشگاه  فلسفه  استاد  بهشتی،  سیدمحمدرضا 
توصیف کتاب »تاریخ پزشکی در تمدن اسالمی و تاثیر آن 
بر اروپای قرون وسطی«، گفت: اهمیت کتاب، نشان دادن 
تصویری از علمی شدن علم در روزگار خود و تغییر و تکامل 

آن بر اساس سنت های پزشکی مختلف است.

ريشه های فلسفی 
طب و »تاريخ 

پزشکی در تمدن 
اسالمی«

بهای نفت در مسیر صعود مجلس با تمام توان
 از تیم مذاکره کننده حمایت می کند

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس شورای 
دنبال  به  ایران  کننده  مذاکره  تیم  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
مذاکرات نتیجه بخش است، تاکید کرد: مجلس با تمام توان 

با حفظ عزت و کرامت ملت ایران از تیم مذاکره کننده حمایت می کند.
صفحه ۲

آخرین  به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
از  نام  ثبت  گفت:  سوریه  سفر  برای  ها  ریزی  برنامه 
هفته  دو  ظرف  حداکثر  زیارتی  سفر  این  متقاضیان 

آینده آغاز می شود.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان حج و زیارت؛ علی رضا 
سرگیری  از  برای  سوریه  به  خود  اخیر  سفر  به  اشاره  با  رشیدیان 
سفرهای زیارتی به این کشور گفت : در این راستا تفاهمنامه ای 

با طرف سوری برای اعزام ساالنه ۱۰۰ هزار زائر منعقد شد و طی 
هفته های گذشته اقدامات اجرایی برای آغاز دوباره این سفرها و 
فراهم نمودن امکانات و مقدمات الزم اعم از اقامت، حمل و نقل، 
پزشکی،  و  بهداشتی  خدمات  و  امکانات  بیمه،  تدارکات،  و  تغذیه 
هماهنگی های مربوط به پروازهای هوایی توسط همکاران سازمان 

حج و زیارت انجام شد.
صفحه ۲

ثبت نام متقاضیان سفر سوريه از ۲ هفته آينده 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مزایده عمومی
۰۰1/14۰۰-R4 به شماره 

نوبت اول
مسی،ضایعات  کابلهای  فلزی،انواع  ضایعات  )انواع  پاالیشگاه  در  موجود  ضایعاتی  اقالم  فروش  به  نسبت  دارد  درنظر  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  شرکت  چهارم  پاالیشگاه 
)ستاد( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  مزایده،  اسناد  در  مندرج  جزییات  با  و   )...... و  پالستیکی  و  فلزی  ۲۲۰لیتری  های  پالستیک،بشکه   چوب،ضایعات 

 به آدرس WWW.SETADIRAN.IR و با شماره فراخوان مزایده ۱۰۰۰۰۹۳۴۹8۰۰۰۰۰۷از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
مقرر مهلت  در  د(  ستا نه  ما )سا دولت  لکترونیکی  ا رکات  تدا نه  ما سا ه  درگا طریق  ز  ا نبندی  ما ز مه  برنا بق  مطا  : یده مزا د  سنا ا یافت  در و  زدید  با  زمان 

 به نشانی WWW.SETADIRAN.IR انجام پذیرفته و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
محل بازدید: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه چهارم)فازهای ۶و۷و8(. الزم به توضیح است بازدید از 

کاالی موضوع مزایده الزامی بوده و درصورت عدم حضور مزایده گر در زمان بازدید، امکان شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد وجود نخواهد داشت.
قیمت پایه مزایده : ۱۲,۰۶۱,۶۵۰,۰۰۰  ریال ) بحروف دوازده میلیاردو شصت و یک میلیون  و ششصدو پنجاه  هزار ریال ( 

تضمین شرکت در مزایده: معادل ۵ درصد قیمت پایه به ارزش ۶۰۳,۰8۲,۵۰۰ ریال )بحروف `ششصدو سه میلیون و هشتاد و دو هزارو پانصد ریال(.
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  ۰۰ : ۱۹  روزدوشنبه  به تاریخ۱۳/۱۰/۱۴۰۰  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  ۰۰ : ۱۱  روز سه شنبه به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
آدرس بازگشایی پیشنهادات: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه چهارم ، کمیسیون مناقصات.

هزینه های کارشناسی دادگستری از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
اطالعات تماس مزایده گزار جهت پاسخگویی به مزایده گران: شماره تلفن های ۰۷۷۳۱۳۱۶۴۷۱-۰۷۷۳۱۳۱۶۴۶8

کلیه مراحل برگزاری مزایده بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت.شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت  قبلی در سامانه 
تدارکات دولت  می بایست با مراجعه به سامانه مذکور ثبت نام کرده و نسبت به دریافت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

کلیه مواعد زمانی مزایده از طریق جستجو با شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل رویت می باشد. 
لطفا« جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به آدرس WWW.SPGC.IR مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشاردر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۷/۰۹/۱۴۰۰  
شناسه آگهی: ۱۲۴۰8۲۴                          

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

روز،   ۵۶۶ از  پس  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
 ۵۰ از  کمتر  به  کشور  در  کرونا  روزانه  فوتی های 

رسید. نفر 
از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۷۰۶ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۴۲ 

نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و 

۱۵۷ هزار و ۵۱۹ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت فوق، ۴۲ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۳۰ هزار و ۷۶۴ نفر رسید.
پس از گذشت ۵۶۶ روز، مرگ و میر روزانه بیماران 
کووید۱۹ در کشور، به کمتر از ۵۰ نفر رسید. آخرین بار 
۵ خردادماه سال گذشته، کمتر از ۵۰ نفر در روز بر اثر 

کرونا جان خود را از دست داده بودند.
شامل  کشور  استان   ۱۴ در  گذشته  روز  شبانه  در 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
بوشهر،  زنجان،ایالم،  جنوبی،  خراسان  بویراحمد،  و 
و  البرز  لرستان،  کرمانشاه،  مرکزی،  یزد،  هرمزگان، 
کرونایی  بیماران  میر  و  مرگ  از  موردی  هیچ  فارس 

ثبت نشده است.

با ۱۱ مورد و  در شبانه روز گذشته، استان تهران 
استان های آذربایجان شرقی و غربی و کرمان با ۴ مورد 
فوتی، بیشترین آمار جان باختگان روزانه در بین استانهای 

کشور را داشته اند.  
خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۴۰۴ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
کووید۱۹  به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۶۹ و  هزار  سه 
تحت  بیمارستان ها  ویژه  های  مراقبت  های  بخش  در 

مراقبت قرار دارند.
آزمایش   8۶ و  هزار   ۱۵۷ و  میلیون   ۴۰ کنون  تا 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

کاهش فوتی های روزانه کرونا به کمتر از ۵0 نفر وزارت بهداشت:
انباشت آالینده های هوا خطر ابتال به کرونا را 

افزایش می دهد
در دنیا ثابت شده که آلودگی هوا و انباشت آالینده های هوا، خطر ابتال به کرونا 
را افزایش می دهد. به عبارت دیگر آسیب به دستگاه تنفسی باعث می شود که زمینه 

و بستر جوالن بیماری کرونا فراهم شود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در همه 
شرایط باید جامعه را به انجام ورزش و تحرکات بدنی توصیه کنیم اما در شرایط آلودگی 
هوا، تقاضا داریم که افراد تا حد امکان از تردد در فضای باز که آنها را بیشتر در معرض 

آالینده های هوا قرار می دهد، خودداری کنند.
مهندس محسن فرهادی اظهار داشت: شرایط اقلیمی به ویژه در شهر تهران و 
بسیاری از کالنشهرها به گونه ای است که در این فصل از سال و سردی هوا، امکان 
وارونگی هوا فراهم می شود. زمان وارونگی هوا، شاهد انباشت آالینده های مختلف 
هستیم که از دو جنبه مهم است؛ یکی اینکه افراد با بیماری های زمینه ای، سالمندان، 

زنان باردار و افرادی که حساسیت دارند، آسیب های جدی می بینند.
وی ادامه داد: دومین نکته مهم در شرایط کنونی وارونگی هوا این است که در 
شرایط اپیدمی کرونا هستیم. در دنیا ثابت شده که آلودگی هوا و انباشت آالینده های 
هوا، خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد. به عبارت دیگر آسیب به دستگاه تنفسی 

باعث می شود که زمینه و بستر جوالن بیماری کرونا فراهم شود.
فرهادی تصریح کرد: وزارت بهداشت قبل از ورود به شرایط آلودگی و وارونگی 
هوا، توصیه هایی را به دستگاه های ذیربط از جمله سازمان محیط زیست، شهرداری 
ها، وزارت کشور و تمام دستگاه های سهیم، اعالم کرده است. زمانی که آالینده های 
هوا افزایش می یابد، باید به سمت اقدامات کوتاه مدت و مسکن گونه برویم تا بتواند 

شرایط را مقداری تعدیل کند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: توصیه های وزارت 
بهداشت در مورد حفاظت از افراد در شرایط آلودگی هوا است. سالمندان، بیماران قلبی، 
تنفسی، زنان باردار و افراد پرریسک در این شرایط تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند.

استفاده  از ماسک  اکثریت مردم  یادآور شد: در شرایط کرونا،  مهندس فرهادی 
ندارند.  زیادی  کارآمدی  هوا،  آلودگی  شرایط  برای  کرونا،  های  ماسک  اما  کنند  می 
ماسک های فیلتردار FFP۲ و یا N۹۵ باید حتما در شرایط آلودگی هوا استفاده شود 
باالیی حفاظت فردی در مقابل  و ماسک های پزشکی سه الیه، نمی توانند به میزان 

آلودگی هوا ایجاد کنند.
وی عنوان کرد: دستگاه های مسئول باید در شرایط آلودگی هوا، محدودیت هایی را 
اعمال کنند و کمیته مقابله با آلودگی هوا استانداری تهران نیز مصوباتی داشته که اعالم 
کرده است. نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نماینده سه دانشگاه 
های علوم پزشکی مستقر در تهران، در جلسات این کمیته شرکت می کنند. اقداماتی 
مانند عدم انجام ورزش های سنگین در فضای باز، تعطیلی موقت معادن شن و ماسه 
به ویژه در حومه شهر، محدود کردن تردد کامیون ها در سطح شهر به ویژه کامیون های 
با سوخت دیزل، تاکید ویژه بر دارا بودن معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها می 

تواند موجب بهبود شرایط کنونی به صورت مقطعی باشد.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: تهران و کالنشهرها 
برای مقابله با آلودگی هوا، نیازمند اقدامات میان مدت و بلندمدت مانند تقویت سیستم 
حمل و نقل عمومی درون شهری به ویژه مترو، گسترش خطوط اتوبوسرانی به ویژه 
سوخت  سیستم  اصالح  و  برق  و  گاز  سوخت  با  زیست  محیط  دوستدار  اتوبوس های 

خودروها هستند.
فرهادی تصریح کرد: متاسفانه در همه شرایط باید جامعه را به انجام ورزش و 
تحرکات بدنی توصیه کنیم اما در شرایط آلودگی هوا، تقاضا داریم که افراد تا حد امکان از 
تردد در فضای باز که آنها را بیشتر در معرض آالینده های هوا قرار می دهد، خودداری کنند.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اظهار داشت: امیدواریم که انباشت 
آالینده های هوا، بیشتر نشود اما اگر روند انباشت آالینده ها ادامه داشته باشد، محدودیت 
های شدیدتر مانند دورکاری کارکنان، تعطیلی مدارسی که حضوری برگزار می شوند 
و در صورت لزوم، اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل اعمال خواهد شد. چون میزان 
انباشت آالینده های هوا در شرایط کنونی، کمتر از AQI۲۰۰ است، محدودیت های 
شدید اعمال نمی شود و امیدواریم که به مرز و باالتر از این مقدار نرسیم که شاهد 
تشدید محدودیت ها باشیم. معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید 
کرد: هر قدر میزان انباشت آالینده ها افزایش پیدا کند و از مرز AQI ۲۰۰ بگذرد، نمی 
توان با توصیه و خواهش کاری را پیش برد و باید محدودیت ها تشدید و حمل و نقل 

شهری و شخصی را کمتر کرد.
فرهادی یادآور شد: سه روز قبل از بارندگی آخر هفته گذشته، محدودیت هایی مانند 
غیرحضوری شدن مدارس تهران و تعطیلی موقت معادن شن و ماسه اجرایی و از تردد 
کامیون های با سوخت دیزل و خودروها و موتورسیکلت های بدون معاینه فنی ممانعت شد.

ارسال ابالغیه به مالکین تا پایان دی ماه؛
سهم ۲000 میلیاردی مالیات خانه های خالی 

از درآمدهای دولت
درحالیکـه تاکنـون مالیـات بـر خانه هـای خالـی اجـرا نشـده اسـت، 
دولـت در الیحـه بودجـه سـال آینـده رقمی بـرای درآمد حاصـل از مالیات 
واحدهـای مسـکونی خالی از سـکنه تعییـن کرده که معـادل ۲۰۰۰ میلیارد 

اسـت. تومان 
قانـون مالیـات خانه هـای خالـی در اوایـل آذر پارسـال توسـط مجلـس 
بـه تصویـب رسـید و در اواخـر ایـن ماه نیـز به تایید شـورای نگهبان رسـید.

طبق این قانون، اگر واحد مسـکونی در شـهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
بیش از ۱۲۰ روز خالی از سـکنه باشـد، مشـمول مالیات می شـود و به ازای 
هـر مـاه بیـش از زمان مذکـور، ماهانه مشـمول مالیاتی بر مبنـای مالیات بر 
درآمـد اجـاره بـه شـرح ضرایب سـال اول معادل شـش برابر مالیـات متعلقه، 
سـال دوم معـادل ۱۲ برابـر مالیـات متعلقـه و سـال سـوم به بعـد معادل ۱8 

برابـر مالیات متعلقه خواهد شـد.  
در این زمینه، قانون، وظیفه شناسـایی خانه های خالی را برعهده وزارت 
راه و شهرسـازی گذاشـته اسـت و بدیـن منظـور، سـامانه امـالک و اسـکان 
در مردادمـاه سـال گذشـته آغـاز بـه کار و مـردم را ملـزم کرد کـه اطالعات 

سـکونت خـود را در این سـامانه اعـالم کنند.  
تازه تریـن اعـالم معاون مسـکن و سـاختمان وزیر راه و شهرسـازی در 
ایـن راسـتا حاکـی از آن اسـت کـه در تاریـخ ۱۷ آبـان مـاه سـال جـاری بـا 
ارسـال نامـه ای بـه ریاسـت سـازمان امـور مالیاتی یـک میلـون و ۱۷۴ هزار 
واحـد خالـی را معرفـی شـده که بیـش از ۹۰۰ هـزار واحد خانـه خالی متعلق 

به اشـخاص حقوقی اسـت.
طبـق گفتـه محمـود محمـودزاده تاکنـون مجموعـا حـدود ۲ میلیون و 
۳۰۰ هـزار واحـد خانـه خالـی به سـازمان امـور مالیاتی معرفی شـده اسـت.

پیگیـری از سـازمان امـور مالیاتـی برای مشـخص شـدن اینکـه تعداد 
خانه هـای خالـی معرفـی شـده به سـازمان از سـوی وزارت راه و شهرسـازی 

صحـت دارد یـا خیـر، تاکنـون بی پاسـخ مانده اسـت.  
ایـن در حالـی اسـت کـه پیش از این مسـئوالن سـازمان امـور مالیاتی 
تـا پایـان آبان مـاه اعـالم کردنـد، هنـوز اطالعاتی مبنـی بر تعـداد خانه های 
خالـی بـه سـازمان ارسـال نشـده و تـا پایـان آذر امسـال بایـد اطالعـات 

خانه هـای خالـی ارائه شـود.  
اگـر تـا پایـان آذرمـاه اطالعـات خانه هـای خالـی بـه دسـت سـازمان 
مالیاتـی برسـد، ایـن سـازمان باید تـا پایان دی مـاه به صاحبان ایـن خانه ها 
اطـالع دهـد تـا بـا فرصـت یک ماهـه مالیـات را وصـول کنـد و در صورتی 
که اشـخاص مشـمول پس از ارسـال مراتب از سـوی سـازمان امور مالیاتی 
نسـبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند، سـازمان از اسـفندماه نسـبت به ارسال 

برگه هـای مالیاتـی و وصـول مالیـات اقـدام خواهد کرد.  
درحالیکـه هنـوز مشـخص نیسـت کـه اطالعـات خانه هـای خالـی به 
سـازمان مالیاتـی رسـیده اسـت یا خیـر و خبری از اجـرای این قانـون و اخذ 
مالیـات از خانه هـای خالـی نیسـت؛ روز گذشـته الیحه بودجه سـال آینده به 
مجلـس تقدیم شـد که طبق آن سـهم مالیـات در درآمدهـای دولت افزایش 

قابل مالحظه ای داشـته اسـت.  
در الیحـه بودجـه ۱۴۰۱، دولـت در بخـش مالیات بر ثـروت پیش بینی 
خـود از درآمـد حاصـل از مالیـات بـر واحدهـای مسـکونی خالی از سـکنه را 

مشـخص کـرده کـه رقـم آن معـادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اسـت.  
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق گفتـه مسـئوالن قصـد و هـدف اصلی 
دولـت از اخـذ مالیـات از خانه هـای خالی تنظیم گـری بازار مسـکن، افزایش 

عرضـه خانـه در بـازار و کاهـش حضور دالالن اسـت.  
بنابرایـن، در شـرایطی کـه مالیـات خانه هـای خالـی تاکنون بـه نتیجه 
مشـخصی در اجرا نرسـیده اسـت، دولت مصمم اسـت تا در سـال آینده این 
مالیـات را اخـذ کنـد و رقمـی بـرای آن درنظرگرفتـه کـه باید منتظـر ماند و 
دیـد عملکـرد دولـت در ایـن زمینـه چگونـه خواهد بـود و می توانـد این رقم 

را دریافـت کند؟ 

صفحه ۲
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نماینده پلدختر:
مجلس با تمام توان از تیم مذاکره کننده حمایت می کند

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسالمی با تاکید 
تاکید  است،  بخش  نتیجه  مذاکرات  دنبال  به  ایران  کننده  مذاکره  تیم  اینکه  بر 
کرد: مجلس با تمام توان با حفظ عزت و کرامت ملت ایران از تیم مذاکره کننده 

حمایت می کند.
سید حمید رضا کاظمی با اشاره به مذاکرات ایران و نمایندگان۱+۴ در وین 
اظهار کرد: شیطنت رژیم اشغالگر قدس، برخی از کشورهای منطقه و زیاده خواهی 
غرب روند مذاکرات را سخت کرده است. اما ایران باید حرف منطقی خود را بزند 
تا دنیا متوجه شود که جمهوری اسالمی به دنبال خواسته منطقی و برحق خود 
طبق توافق هسته است و این بهانه جویی و زیاده خواهی غرب است که مانع از 

پیشرفت مذاکرات می شود.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس اضافه کرد: با توجه به 
سیاست های کلی ترسیم شده از سوی نهادهای عالیرتبه، مجلس با تمام توان از 
تیم مذاکره کننده حمایت می کند و معتقد است که کرامت و عزت ملت ایران 

باید در این مذاکرات حفظ شود.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زیاده خواهی 
غرب باعث نمی شود ما از ارزش های انقالب کوتاه بیاییم، گفت: همه دلسوزان 
نظام وانقالب به دنبال مذاکرات نتیجه بخش هستند و دولت سیزدهم و تیم مذاکره 
کننده هم تمام تالش خود را برای تامین منافع ملی در این مذاکرات انجام می دهد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
همه مسائل را درمذاکرات خالصه نکرده است،  گفت: حضور رییس جمهوری در 
میان مردم، سرعت بخشی به واکسیناسیون و اصوال گفتمان حاکم بر دولت سیزدهم 
برای رفع مشکالت معیشتی امید را در جامعه تزریق کرده است اما مردم توقع 
عملی بیشتری در این زمینه دارند.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، کنترل 
تورم، رفع مشکالت معیشتی، نظارت بر بازار و نوسانات قیمت ارز را از مهمترین 
مسائل واولویت های دولت عنوان کرد و گفت: دولت با تمرکز بر حوزه اقتصاد به  
دنبال حل مشکالت معیشتی مردم است و با جدیت این موضوع را دنبال می کند.

مثبت  را  با همسایگان  دولت سیزدهم   تعامل حداکثری  کاظمی سیاست 
دارد  بالفعل گسترده ای  و  بالقوه  ایران ظرفیت های  بیان داشت:  و  ارزیابی کرد 
و توجه به داشته های داخلی و تعامل با همسایگان فرصت مناسبی برای توسعه 

اقتصاد کشور است.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به  پیگیری و ترویج 
پروژه ایران هراسی که از سوی دشمنان ملت ایران تاکید کرد: غرب و استکبار 
جهانی در منطقه تبلیغات منفی علیه جمهوری اسالمی به راه انداخته اند ما باید 

با افزایش تعامالت و همکاری با کشورهای منطقه این پروژه را بی اثر کنیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ایران همچون گذشته 
آسیب  برای  نقشه شوم دشمنان  و  دارد  و  داشته  با همسایگان  ارتباطات خوبی 
زدن به اعتماد ایران و کشورهای همسایه نمی تواند خللی در این روند ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی انتخاب شدند

گذشته)دوشنبه(  روز  نشست  در  کمیسیون  این  گفت:  مرحباء  غالمرضا 
ضمن انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، با حضور 
و  کاال  قاچاق  بهداشتی،  صنفی،  تخلفات  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 

ارز بررسی شد.
غالمرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست 
کمیسیون متبوع خود گفت: در این نشست با رای کمیسیون، اعضای هیئت تحقیق 
و تفحص از بانک های دولتی انتخاب شدند و بر این اساس محمد علیپور، سید غنی 
نظری،محسن  علیزاده،مسلم صالحی،فتح اهلل توسلی، غالمرضا مرحبا، رحیم زارع، 
احسان ارکانی، مجتبی رضاخواه، غالمرضا منتظری، سید محسن دهنوی، دشتی 
اردکانی، آرا شاوردیان، سیدنظام موسوی و محمد رشیدی، عضو این هیئت شدند.

وی بیان کرد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از شرکت الستیک بارز 
کردستان نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با موافقت کمیسیون 

این درخواست تصویب شد.

رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛
ثبت نام متقاضیان سفر سوریه از ۲ هفته آینده 

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین برنامه ریزی ها برای سفر 
سوریه گفت: ثبت نام از متقاضیان این سفر زیارتی حداکثر ظرف دو هفته 

آینده آغاز می شود.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان با 
اشاره به سفر اخیر خود به سوریه برای از سرگیری سفرهای زیارتی به این کشور 
گفت : در این راستا تفاهمنامه ای با طرف سوری برای اعزام ساالنه ۱۰۰ هزار 
زائر منعقد شد و طی هفته های گذشته اقدامات اجرایی برای آغاز دوباره این 
سفرها و فراهم نمودن امکانات و مقدمات الزم اعم از اقامت، حمل و نقل، 
تغذیه و تدارکات، بیمه، امکانات و خدمات بهداشتی و پزشکی، هماهنگی های 

مربوط به پروازهای هوایی توسط همکاران سازمان حج و زیارت انجام شد.
وی افزود: همچنین موضوع تبادل پولی و مالی برای این سفر زیارتی 
از دیگر مباحثی بود که پیگیری های الزم برای حل این مساله نیز از طریق 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی در حال انجام است.
رشیدیان ابراز امیدواری کرد: با مساعدت و همراهی وزیر اقتصاد، مساله 
سیستم پولی، مالی و پشتیبانی برای این سفر زیارتی حل شده و با توجه به 
تدابیر اندیشیده شده نخستین گروه زائران کشورمان برای زیارت حرم مطهر 

حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( عازم دمشق می شوند.
رییس سازمان حج و زیارت افزود : با توجه به اینکه در شرایط کنونی 
برآوردی از تعداد مشتاقان این سفر زیارتی نداریم، فعال اعزام های اولیه از 
مبدا فرودگاه امام خمینی )ره( انجام می شود.وی تصریح کرد: از این رو ثبت 
نام از متقاضیان در این مرحله از استان های مجاور تهران آغاز می شود اما 
در صورتی که متقاضیان سفر به سوریه در هر استان به حد نصاب یک پرواز 
برسد، شرایط برقراری پرواز از آن استان هم مدنظر قرارگرفته و بررسی می 
شود.رشیدیان با تاکید بر اینکه فعال شرایط سفرهای زمینی فراهم نیست و 
اعزام به سوریه به صورت هوایی انجام می شود، گفت: با توجه به توافق انجام 

شده در این مرحله اعزام های رفت و برگشت فقط هوایی انجام خواهد شد.
رشیدیان در خصوص ثبت نام و اعزام کاروان های زیارتی عنوان کرد: 
با توجه به فرایندهای اجرایی و کاهش تصدی گری های سازمان، ثبت نام 
ها همچون گذشته به صورت فراخوان نخواهد بود بلکه متقاضیان می توانند 
بعد از اعالم زمان نام نویسی از طریق سامانه های مربوطه به ۲ هزار و ۵۰۰ 

دفتر کارگزاری دارای مجوز، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی در توضیح شرایط نام نویسی هم گفت: با توجه به توافق ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، کسانی که قصد سفر زیارتی خارجی دارند باید ۲ دز واکسن کرونا 
را تزریق کرده باشند و ۷۲ ساعت قبل از پرواز نیز تست مربوطه را داده باشند.

وی در ادامه متوسط هزینه سفر به سوریه را به طور تقریبی بین ۹ تا ۱۰ 
میلیون تومان ذکر کرد و افزود : منتظر نهایی شدن قراردادهای مسکن، نقلیه، 
تغذیه و ... در سوریه هستیم و با تکمیل و قطعی شدن همه هزینه ها اعم 
از اعزام، مسکن، بیمه، خدمات پزشکی، تغذیه، حمل و نقل و ... البته به جز 
هزینه مربوط به تست کرونا که باید شخصا ۷۲ ساعت قبل پرواز توسط فرد 

انجام شود، یکجا محاسبه شده و مبلغ نهایی اعالم می شود.
رشیدیان در پایان افزود : امید است با توجه به برنامه ریزی های که در 
دست انجام است و شرایط سوریه و ظرفیت ایجاد شده برای اعزام متقاضیان 
زیارت، زائران کشورمان در کمال عزت، کرامت، امنیت و سالمت به این سفر 

زیارتی مشرف شوند و از فیوضات معنوی این سفر بهره کامل ببرند.

در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح شد؛

بررسی دالیل شیوع طالق در افراد باالی ۵۰ سال 
گفت:  روانشناس  یک 
نرخ طالق در افراد باالی ۵۰ 
سال دو برابر و در افراد باالی 

۶۵ سال سه برابر شده است.
و  روانشناس  صمدزاده  افسانه 
دانشگاه، درباره طالق در سنین  استاد 
افراد باالی  باال گفت:  نرخ طالق در 
۵۰ سال دو برابر و در افراد باالی ۶۵ 
مسئله  این  است.  شده  برابر  سه  سال 
پیامد های منفی زیادی دارد. فشار مالی 
بزرگ ترین  زنان  برای  خصوص  به 
دلیل طالق است. بسیاری از زنان هیچ 
اند و در چنین سن  نبوده  وقت شاغل 
و سالی نیز به سادگی نمی توانند شغلی 
پیدا کنند. مسئله پیامد های بالقوه ناشی 
آن ها  سالمتی  وضعیت  بر  تنهایی  از 

مطرح می شود.
وی گفت: در مقطعی که همه فکر 
می کنند زوج ها به خوبی در رابطه خود 
جا افتاده اند، ارتباط خوبی با هم برقرار 
کرده اند و خیال دارند تا آخر کار در کنار 
هم بمانند، تعداد زیادی ا زآن ها به فکر 
جدایی از یکدیگر می افتند. به طور کلی 
طول عمر انسان ها بیشتر شده است و 
یکی از دالیل پدیده طالق خاکستری 
پیش  راه  به  آن ها  وقتی  است که  این 
که  می بینند  و  می کنند  نگاه  رویشان 
در  مسیر  آخر  تا  دیگر  سال   ۲۰ مثال 
در  را  بیشتری  گزینه های  دارند،  پیش 
برابر خود می بینند، از جمله گزینه ترک 

کردن زندگی خانوادگی.
وضعیت  این  افزود:  زاده  صمد 
مطرح  برایشان  را  فلسفی  سوال هایی 
می کند. به چه چیزی باید اهمیت بدهم 
اهمیت  برایم  آنقدر  شخص  این  آیا  و 
آن ها  بمانم؟اگر  درکنارش  که  دارد 
ازدواج بدی را پشت سر گذاشته باشند 
یا در واقع کنار یکدیگر همزیستی کرده 
همینطور  نه.  می گویند  خود  با  باشند، 
که  ببینند  را  کسی  آن ها  است  ممکن 
کرده  حقش  در  بزرگی  فداکاری  قبال 
و بگویند )بهتر است همین حاال پیش 
از اینکه بعدا گرفتار مراقبت از او شوم 
ترکش کنم.( به این ترتیب زودتر از آن 
نباشند  تا مجبور  رابطه خارج می شوند 
احساس  شدنشان  خارج  بابت  از  بعدا 

گناه شدیدی را تجربه کنند.
چالش  چه  باال  سنین  در  طالق 

هایی را به همراه دارد؟
این  داد:  ادامه  روانشناس  این 
دارد.  زیادی  منفی  پیامد های  مسئله 
تاثیر  سن،  این  در  طالق  نتیجه  یک 
فرزندان  بر  است که می تواند  شدیدی 
بالغ، خانواده وسیع تر و دوستان داشته 
باشد. همه ما وقتی سنمان باالتر می رود، 
دوستانمان  حلقه  داریم  معموال دوست 
را گسترش دهیم. ولی وقتی کسی در 
پیدا  واقعا  می گیرد،  طالق  سالگی   ۶۵
کردن حتی چند نفر که بتوانند با آن ها 
بیشتر  ارتباط  یا  بگذرانند  را  وقتشان 
کرده  ازدواج  که  بزرگسالی  فرزندان  با 
اند و برای خودشان بچه دار شده اند، 

سخت می شود.
پیامد های طالق در این برهه برای 

خود افراد و فرزندان چیست؟
کنید  فکر  شاید  گفت:  صمدزاده 
که طالق پس از ازدواج طوالنی مدت، 
ممکن است تاثیری بر فرزندان بزرگسال 
نداشته باشد، زیرا آن ها زندگی خود را 
شروع کرده اند؛ اما به واقع چنین چیزی 

صحت ندارد. طالق در هر سنی برای 
فرزندان، سخت است. چه ۳۲ ساله باشند 
و یا فقط ۲ سال داشته باشند. به هرحال 
شرایط روحی و روانی نامناسبی را تجربه 

خواهند کرد.
سن  این  در  فرزندان  افزود:  وی 
بیشتر توانایی درک و پذیرش موضوعات 
را دارند یا شاید بهتر قانع شوند با این 
شما  دیگر  سن  این  در  که  تفاسیر 
نمی توانید کنترلی روی رفتار او داشته 
فرزند شما ممکن است  باشید چرا که 
ناموفق  را  شما  مسیر های  و  توصیه ها 

بداند.
سندرم آشیانه خالی چیست؟

آشیانه  سندرم  گفت:  صمدزاده 
افسردگی  و  تنهایی  نوعی حس  خالی 
بزرگ  فرزندان  اینکه  از  بعد  که  است 
می شوند و خانه را ترک می کنند، برای 
آشیانه  می افتد.سندرم  اتفاق  والدین 
ناراحتی  افسردگی،  احساس  به  خالی 
توسط  که  می شود  طالق  اندوهی  و 
والدین یا سرپرست بچه هایی که بزرگ 
شده و خانه پدری خود را ترک می کنند، 

تجربه می شود.
وی ادامه داد: این موضوع  می تواند 
در  دانشگاه  به  بچه ها  رفتن  از  بعد 
شهری دیگر و یا ازدواج آن ها و مستقل 
ابتالی خانم ها  احتمال  باشد.  شدنشان 
است.  آقایان  از  بیشتر  مشکل  این  به 
ازبچه ها  خانه  که  مواقعی  چنین  در 
به  معموال  هم  مادر ها  می شود،  خالی 
بعضی دوران های حساس زندگی خود، 
مثل یائسگی یا مراقبت از پدر یا مادر 

سالخورده خود نزدیک شده اند.
این روانشناس بیان کرد: البته این 
به آن معنا نیست که مرد ها به هیچ وجه 
به این مشکل مبتال نمی شوند. مردان 
با  مشابه  احساساتی  است  ممکن  نیز 
فرزندان  دوری  به  مربوط  فقدان های 

را تجربه کنند.
مهمترین اقدامات برای جلوگیری 
آشیانه  سندرم  و  خاکستری  طالق  از 

خالی گفته شود؟
که  است  درست  افزود:  صمدزاده 
سندرم آشیانه خالی با خودش احساسات 
تلخ و شدیدی می آورد، اما این معنیش 
این نیست که نمی شود با آن کاری کرد.
وی گفت: یکی از ساده ترین راه ها 
برای مقابله با سندرم آشیانه خالی آن 
تماس  در  همچنان  والدین  که  است 
پیشرفت های  باشند.  خود  فرزندان  با 

ه،  همرا تلفن های  نند  ما تکنولوژیی 
اینترنت، فرصت های  پیام های متنی و 
تازه و مناسبی برای افزایش ارتباط بین 
پدر و مادر و فرزندان، فراهم کرده است.
با  می توانند  والدین  داد:  ادامه  وی 
دنبال کردن سرگرمی ها و عالیق خود، 
ضمن پر کردن اوقات فراغت خود، استرس 
و غم ناشی از ترک خانه توسط فرزندان، 
را تسکین دهند. آغاز یا ازسرگیری یک 
فعالیت به ویژه برای مادران خانه دار و نیز 
صحبت کردن در مورد احساسات خود با 
دوستان، اعضای خانواده و یا یک مشاور، 
می تواند برای سازگاری با سندرم آشیانه 

خالی مفید واقع شود.
صمدزاده گفت: نکته دیگری که 
می توان توجه والدین را به آن جلب کرد، 
آن است که اگر چه حضور فرزندان در 
خانه رنگ و بوی دیگری به زندگی آن ها 
انکار کرد که  اما نمی توان  می بخشید، 
بچه دار شدن با افزایش فشار های مالی، 
افزایش وظایف و مسئولیت های زندگی 

برای والدین همراه است.
به  رسیدگی  مسلما  افزود:  وی 
و  گرفته  والدین  از  زیادی  وقت  فرزند 
محدودیت ها و قید و بند های بسیاری 
به آن ها تحمیل می کند؛ محدودیت هایی 
احساس  می تواند  خود  سهم  به  که 
رضایت  نیز  و  زندگی  در  شادمانی 
زناشویی افراد را کاهش دهد؛ بنابراین 
فرصت  والدین،  خانه  از  بچه ها  رفتن 
مغتنمی است تا والدین بتوانند بار دیگر 
توجه  همسرشان  و  خود  نیاز های  به 
و  خود  صرف  را  بیشتری  وقت  کنند، 
این  از  و  کنند  خود  زناشویی  رابطه 
طریق کیفیت زندگی و رابطه زناشویی 

خود را ارتقا دهند.
البته  داد:  ادامه  روانشناس  این 
این  در  که  کنند های  نگران  موضوع 
مورد پیش می آید، این است که گاهی 
وجود فرزندان و رسیدگی به آن ها باعث 
و  تعارض ها  علیرغم  زوجین  می شود 
یکدیگر  ر  کنا ر،  بسیا درگیری های 
رابطه  به  مربوط  از مشکالت  و  بمانند 
چنین  در  بمانند.  غافل  خود  زناشویی 
منجر  خانه،  از  بچه ها  رفتن  شرایطی، 
روشن  و  کهنه  زخم های  شدن  باز  به 
زن  اختالفاتی می شود که  آتش  شدن 
و  بهانه  به  می کردند،  تالش  شوهر  و 
مادری  و  پدر  نقش های  بر  تمرکز  با 
خود آن ها را نادیده بگیرند که در این 
از  حرفه ای  کمک  دریافت  نیز،  موارد 

درمانگر،  خانواده  و  زوج  متخصصان 
می تواند راهگشای حل مشکالت باشد.

خالی  آشیانه  و  تفرد  پدیده  برای 
ذهنی و عینی چه کاری می شود کرد؟

صمدزاده گفت: هرچند این سندرم 
بیماری ای بالینی نیست و اغلب نشانه ها 
بین  از  زمان  مرور  به  آن  عالئم  و 
فرد  هر  در  این عالئم  می روند، شدت 
آثار منفی  برای کاهش  متفاوت است. 
این سندرم مانند )حس غم و اضطراب( 

راهکار های زیر پیشنهاد شده است:
۱. با زمان رفتن کنار بیایید

برای  مشخصی  زمان  شما  فرزند 
ترک خانه انتخاب کرده است. از مقایسه 
این زمان با انتظارات خود پرهیز کنید. 
به جای این مسئله، بر این تمرکز کنید 
که چطور می توانید به او در شروع فصل 

جدید زندگی اش کمک کنید.
۲. در تماس باشید

ترک  را  خانه  فرزندتان  گرچه 
کرده، هنوز عضوی از خانواده شماست. 
برنامه ای منظم و معتدل برای درتماس 

بودن با او داشته باشید.
۳. کمک بگیرید

درباره احساسات خود با دوستان یا 
سایر آشنایان که تجربه مشابهی دارند 
صحبت کنید. اگر احساسات شدیدی را 
تجربه می کنید، مراجعه به مشاور بسیار 

مفید است.
۴. مثبت اندیش باشید

ترک  را  خانه  فرزندتان  که  حال 
کرده، شما و همسرتان زمان زیادی در 
اختیار دارید. روی این موضوع فکر کنید 
دست  به  زمان  می خواهید  چگونه  که 
آمده را با یکدیگر صرف کنید. همچنین، 
حاال فرصت مناسبی است تا به سراغ 
دغدغه ها و عالیق شخصی خود بروید.

۵. از خودتان مراقبت کنید
به جای تمرکز بر اتفاقی که افتاده، 
رژیم غذایی سالمی برای خودتان ترتیب 
و  بخوابید  خوب  کنید،  ورزش  دهید، 

مراقب سالمتیتان باشید.
توان  والد  معدودی،  موارد  در 
کنارآمدن با جای خالی فرزندش را ندارد 
یا عالئمی مانند افسردگی و اضطراب 
چنان شدید است که فرد توان الزم برای 
رسیدگی به زندگی روزمره را از دست 
می دهد. در چنین شرایطی، مراجعه به 
روان درمانگر توصیه می شود. درمانگر 
برایتان  است  ممکن  حتی  گاهی  شما 

دارو تجویز کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۱۵8 هزار 
داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: 
مهلت ثبت نام در این آزمون امروز سه شنبه ۲۳ آذر ماه به اتمام می رسد.

فاطمه زرین آمیزی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ امروز سه شنبه ۲۳ آذر منحصراً 
به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود. 
از  نام  ثبت  به  اشاره  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
۱۵8 هزار داوطلب 8۷۴ در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: 
به متقاضیان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور 
را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع 
رسانی این سازمان، اطالعات الزم را براساس بندهای ثبت نام وارد نمایند. 
وی تاکید کرد: متقاضیان الزم است در درج اطالعات ثبت نام دقت 
نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده 
در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، 

قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل متقاضی جلوگیری خواهد شد.
زرین آمیزی اظهار کرد: متقاضیان عالقه مند می توانند همزمان  با 
برگزاری امتحانات  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، در اولین 
 مرحله دوره بیست و هفتمین آزمون المپیاد علمی- دانشجویی کشور_بر 
آزمون  در  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  اساس 

شرکت کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: براساس 
برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ 
در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  ۲8، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
برگزار خواهد شد و متقاضیان الزم است در روزهای دوشنبه ۲۶ و سه شنبه 
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگه راهنمای 

شرکت در آزمون اقدام نمایند.

ادامه ثبت نام پذیرش بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد تا ۲۹ آذر 
بر  صرفًا  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  تکمیل  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی تا 

روز دوشنبه ۲۹ آذر ادامه دارد.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام و انتخاب 
رشته در تکمیل ظرفیت  پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی پیوسته 
دانشگاه آزاد اسالمی از روز پنج  شنبه ۱8 آذر آغاز شد و تا روز دوشنبه 

۲۹ آذر ادامه خواهد داشت.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ 
التحصیلی به نشانی  www.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنمای ثبت 
نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن 
شرایط با  تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

درخواست قصاص برای قاتل ۲۵ ساله!
پسر جوان که در هواخواهی از دوستش دست به جنایت زده بود پای میز محاکمه 

منکر قتل شد .
 قتل پسر جوان در تهران رخ داد. عامل قتل پسر جوان دستگیر شد. قاتل با 
ضربات چاقو قتل پسر جوان را در تهران رقم زد. پرونده قتل پسر جوان در دادگاه 

رسیدگی شد. در ادامه بیشتر از قتل پسر جوان بخوانید.
شامگاه ۲۹ اسفندماه سال ۹8 وقوع درگیری خونین در حاشیه خیابان کاظمی به  
ماموران پلیس اعالم شد.در آن درگیری پسر ۲۷ ساله ای به نام مهراد چاقو خورده بود 

که به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان سپرد.
 شواهد نشان می داد وی در درگیری با  پسری جوان  به نام عرفان کشته شده 
است .ماموران پلیس به ردیابی متهم ۲۵ ساله پرداختند و چهار روز بعد عرفان خودش 

را به پلیس معرفی و به درگیری خونی با مهراد اعتراف کرد .
وی در حالی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 

ایستاد که اولیای دم درخواست قصاص کردند.
 پدر و مادر قربانی گفتند حاضر به گذشت نیستند و برای قاتل پسرشان حکم 

قصاص می خواهند .
وقتی عرفان در جایگاه متهم ایستاد گفت: من مسافرکش بودم و مهراد را از 
قبل می شناختم اما هیچ اختالفی با او نداشتم. من سوار ماشین دوستم به نام سیاوش 
شده بودم که مهراد را دیدم .دوستم سیاوش و مهراد از قبل با هم درگیر بودند. مهراد  
به محض روبه رو شدن با دوستم به سمت او حمله ور شد. اما درگیری با وساطت 
شاهدان تمام شد.عصر همان روز  بار دیگر من و دوستم با مهراد روبه رو شدیم و 
مهراد بار دیگر درگیری را از سرگرفت .اما باز هم دعوا تمام شد. یک ساعت بعد دوباره 

درگیری لفظی شروع و با وساطتت دوستانمان تمام شد.
وی ادامه داد: درگیری همچنان ادامه داشت تا اینکه  برای چهارمین مرتبه در 
حالی که من و سیاوش در ماشین نشسته بودیم و از خیابان عبور می کردیم مهراد و 
دوستانش را سر کوچه دیدیم. مهراد به محض روبرو شدن با دوستم به سمت او حمله 
کرد و یقه سیاوش را گرفت.من به هواخواهی از دوستم  به سمت آنها رفتم اما مهراد 
یکباره یقه سیاوش را رها کرد و به روی من چاقو کشید. من هم برای دفاع از خودم با 
چاقویی که همراه داشتم سه ضربه به دست، بازو و پهلو او زدم. من ترسیده بودم که 

فرار کردم و در کوچه سیاوش را پشت فرمان ماشین دیدم. من بالفاصله سوار ماشین 
او شدم و با هم به مریوان رفتیم  اما چهار روز بعد وقتی فهمیدم مأموران پلیس مادرم 

را دستگیر کرده اند خودم را به پلیس معرفی کردم .
این متهم ادامه داد: باور کنید من ضربه ای به سینه مهراد نزدم.پزشکی قانونی 
ضربه چاقو به قفسه سینه مهراد را عامل مرگ او اعالم کرده اما ضربه ای که من به 
او زدم کشنده نبوده است. وی ادامه داد :پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرده  نمی 
تواند تشخیص دهد ضربه کشنده که به مهراد وارد شده با چاقوی من بوده یا نه  و 

این نشان می دهد در این ماجرا شبهه وجود دارد.
در این میان قاضی به گزارش سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی اشاره کرد و 
گفت: کارشناسان پزشکی قانونی اعالم کرده اند ضربه کشنده می توانسته با چاقوی تو 
به سینه قربانی وارد شده باشد. که متهم گفت: من به این نظر اعتراض دارم و درخواست 
دارم  تا این موضوع در کمیسیون ۵ نفره پزشکی قانونی بررسی شود تا صراحتا اعالم 
شود ضربه ای که با چاقوی من به قربانی وارد شده کشنده بوده یا نه. در آن درگیری 
چند نفر دیگر نیز حضور داشتند و حتی سیاوش چاقو در دست داشت. ممکن است 
مهراد در درگیری با یکی از آنها کشته شده باشد. من اتهام قتل را قبول ندارم.  با پایان 

دفاعیات این متهم قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دستگیری پزشک قالبی در رشت
جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری پزشک قالبی که بدون داشتن 
مدارک پزشکی و مجوز اقدام به ارائه خدمات به مردم در شهرستان می کرد، خبر داد.

سرهنگ »حسین حسن پور« ، به تالش های شبانه روزی نیروی انتظامی برای 
پیشگیری از وقوع جرایم اشاره و بر حفظ امنیت و سالمتی مردم تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با انجام تحقیقات 
نامحسوس و اشرافیت اطالعاتی، یک پزشک قالبی را که بدون داشتن مجوز به مردم 

خدمات ارائه می داد، شناسایی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس پس از هماهنگی قضائی به 
همراه نماینده علوم پزشکی به مطب این پزشک قالبی اعزام شد ادامه داد: در بررسی 
صورت گرفته مشخص شد، این پزشک قالبی هیچگونه مدارک پزشکی ندارد و 

کارشناسان، فعالیت این مؤسسه را غیرمجاز تشخیص دادند.
این مقام انتظامی از دستگیری متهم مورد نظر خبر داد و تصریح کرد: اقالم پزشکی 

موجود در این مکان برابر درخواست قضائی توقیف و مطلب پلمب شد.
به بزه  اذعان داشت: متهم ۵۷ ساله در تحقیقات پلیس  سرهنگ حسن پور 
انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع 

قضائی قرار گرفت.
وی در پایان از مردم خواست، برای درمان به مراکز معتبر پزشکی و دارای مجوز 
از وزارت بهداشت و درمان مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با 

سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
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جواد احمدی

  ۲روش از 7 روش برای از بین بردن نرخ 
تأخیر صفحه کلید در ویندوز 10

احساس کندی هنگام تایپ مسئله ی آزاردهنده ای است و این مشکل 
تمرکز  مهم  کاری  روی  که  شد  خواهد  احساس  بیشتر  زمانی  به خصوص 
کرده اید . اگر نویسنده یا توسعه دهنده ی وب یا برنامه نویس هستید و ساعت ها 
از وقت خود را صرف کار با صفحه کلید می کنید، این مشکل ممکن است 

سرعتتان را کاهش دهد.
قبل از اقدام به عیب یابی مشکل، مطمئن شوید که این مشکل واقعا 
به  دلیل صفحه کلید رخ داده است. گاهی اوقات، امکان دارد به طور ناخواسته 
اقداماتی انجام دهید که موجب ُکند شدن رایانه ی ویندوزی شما شود و این 
باشد.  صفحه کلید  دستورها  اجرای  در  تأخیر  ایجاد  دلیل  می تواند  مشکل 
با  است، می توانید  از صفحه کلید  دارید که مشکل  اطمینان  اگر  با این حال، 
استفاده از چند راهکار بسیار آسان که وب سایت معتبر میک یوزآو ارائه داده 

است، این مشکل آزاردهنده را رفع کنید.
۱. کلیدهای فیلتر را غیرفعال کنید

کلیدهای فیلتر ویژگی دسترسی پذیری ای است که به  ویندوز دستور 
ویژگی  این  بگیرد.  نادیده  را  کلیدها  مکرر  یا  کوتاه  ضربه های  می دهد 
با  باشد.  صفحه کلید  خروجی  در  تأخیر  دلیل  بالقوه ای  به طور  است  ممکن 
غیرفعال کردن کلیدهای فیلتر از بخش تنظیمات صفحه کلید ویندوز، می توان 

این مشکل را برطرف کرد.
برای این منظور، عبارت Settings را در منو استارت ویندوز تایپ و 
سپس آن را باز کنید. درادامه، بخش Ease of Access را انتخاب کنید 
و از قسمت سمت راست به Keyboard بروید. سپس، روی صفحه کلید 

کلیک کنید و به دنبال Use Filter Keys بگردید.
این  اگر  کرد.  خواهید  مشاهده  دوحالته  دکمه ی  یک  بخش  این  در 
گزینه فعال است، آن را غیرفعال کنید و سپس برنامه ی تنظیمات ویندوز را 
ببندید. حال سعی کنید متنی را با صفحه کلید در ویرایشگر متنی مدنظرتان 

وارد کنید تا ببینید آیا مشکل رفع شده است یا خیر.
۲. به روزرسانی یا نصب مجدد درایورهای صفحه کلید

با  نه  چگو که  می کند  عالم  ا نه  یا ا ر به  شما  سیستم  ر  یو ا ر د
سخت افزارهای خارجی مثل صفحه کلید کار کند. اگر درایور صفحه کلید 
سخت افزار  این  با  ارتباط  برقراری  برای  رایانه تان  باشد،  قدیمی  شما 
از  استفاده  گفت  می توان  بدین ترتیب،  شد.  خواهد  مواجه  مشکل  با 
صفحه کلید  ورودی  در  تأخیر  ایجاد  دالیل  از  یکی  قدیمی  درایورهای 

است. ویندوزی  سیستم های 
چند روش برای پیدا کردن و جایگزینی درایورهای قدیمی صفحه کلید در 
 Device Manager ویندوز وجود دارد. رایج ترین روش استفاده از بخش
 Win + است. برای به روزرسانی درایور ازطریق این روش، کلید های ترکیبی
R را هم زمان فشار دهید و سپس عبارت devmgmt.msc را تایپ کنید 
 ،Device Manager فشار دهید. پس از باز شدن Enter و روی کلید
به دنبال درایور صفحه کلید خود بگردید و روی آن راست کلیک کنید. در این 

مرحله، باید گزینه ی Update Driver را انتخاب کنید.
اگر درایورهای به روزرسانی شده را از وب سایت تولیدکننده ی صفحه کلید 
خود دانلود کرده اید، می توانید به ویندوز اجازه دهید به طور خودکار به دنبال 
 Browse My گزینه ی  می توانید  همچنین،  کند.  جست وجو  درایورها 

computer for drivers را انتخاب کنید.
با این حال، اگر مشکل تأخیر ورودی صفحه کلید شما به دلیل استفاده از 
درایور قدیمی ایجاد شده باشد، باید درایور را حذف و آن را مجدد نصب کنید. 
 Device برای این منظور، باید درایور فعلی صفحه کلید خود را از بخش

Manager حذف نصب کنید.
 Uninstall device روی درایور صفحه کلید راست کلیک و گزینه ی
کنید.  تأیید  را  نصب  حذف  اعالن،  مشاهده ی  با  درادامه  کنید.  انتخاب  را 
 Action باید روی Device Manager حاال از بخش نوار منو باالی

کلیک و سپس Scan for hardware changes را انتخاب کنید.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1906- سه شنبه 23 آذر 1400 اقتصاد- 

یک کارشناس اقتصادی 
 ۱۴۰۱ بودجه  داشت:  اظهار 
ما  آینده  سال  می دهد  نشان 
و  هستیم  مواجه  درصدی   ۴۰ تورم  با 
این میزان افزایش دستمزدها نمی تواند 
قدرت  و  دهد  پوشش  را  خانوار  هزینه 

خرید مردم باال نمی رود.
احسان سلطانی درباره سیاست های 
اظهار   ۱۴۰۱ بودجه  در  دولت  رفاهی 
داشت: آنچه که از الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
مصرف  محل  که  است  این  می بینیم 
بودجه گنگ و نامشخص است اما قطعا 
نرخ  از  باالتر  آینده  سال  بودجه  سقف 
تورمی است که دولت اعالم کرده است.

 ۱۰ افزایش  به  اشاره  با  وی 
 ۱۴۰۱ بودجه  در  دستمزدها  درصدی 
گفت: در حالی که حجم بودجه عمومی 
تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۰ حدود  دولت 
دستمزدها  که  می بینیم  یافته،  افزایش 
یعنی  است  رفته  باال  درصد   ۱۰ فقط 
قرار نیست این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 

صرف واقعی سازی دستمزدها شود.
ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
داد: در حالی که پمپاژ پول در اقتصاد 
دارد  تورم  در  سنگینی  بسیار  تبعات 
بودجه  افزایش  درمقابل  می بینیم  اما 
افزایش  میزان  کمترین  دولت  عمومی 
حقوق و دستمزدها را داشتیم که قطعا 
این می تواند باعث رشد نرخ تورم شود.

دولت  ینکه  ا  : د ا د مه  دا ا وی 
پرداخت  برجام  توافق  بدون  می خواهد 
منابع  ورود  بدون  و  باشد  داشته  پول 
بودجه،  به  خام  نفت  فروش  از  حاصل 

این  به  داده  افزایش  را  بودجه  سقف 
تحقق  آینده  سال  بودجه  که  معناست 

پیدا نمی کند.
از سوی دیگر  ادامه داد:  سلطانی 
می دانیم قرار نیست اقشار مرفه نسبت به 
درآمدی که دارند مالیات بپردازند و اقشار 
ضعیف و متوسط هم دیگر توان پرداخت 
مالیات بیشتر از این اعداد و ارقام را ندارد 
بنابراین تمام عوامل نشان می دهد این 

اعداد و ارقام قرار نیست محقق شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
کاهش قدرت خرید مردم در مقابل دالر 
رسمی ۲۳ هزار تومانی  گفت:  موضوع 
بسیار مهم بودجه ۱۴۰۱ بحث دالر ۲۳ 
هزار تومانی است یعنی  قرار بر این است 
که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت 
خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم 
و اقتصاد بفروشد این در حالی است که در 
پنج سال گذشته همواره رشد هزینه های 

مردم باالتر از رشد دستمزدها بوده است از 
این رو سال آینده همه قدرت خرید مردم 
ترمیم نمی شود و هنوز افزایش دستمزدها 

از افزایش هزینه  ها عقب می  ماند.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال 
۱۴۰۱ نشان می دهد چشم انداز خوبی 
گفت:  نداریم  آینده  سال  اقتصاد  از 
نهادهای  برای  آینده  بودجه سال  البته 
وابسته به قدرت و دولت و خصولتی ها و 
دهک های پردرآمد بودجه خوبی خواهد 
می دهد  نشان  بودجه  این  که  چرا  بود 
این  و  دارد  ادامه  تورم  نرخ  رشد  روند 
به نفع خصولتی ها، مرفه ها و نهادهای 

وابسته به قدرت است.
به  دولت  اینکه  بیان  با  سلطانی 
نسبت  نرخ دالر  برابری  افزایش شش 
به پیش از تحریم های سال ۹۶ رسمیت 
اینده  بودجه سال  در  است گفت:  داده 
گرفته  قرار  مبنا  توماین  هزار   ۲۳ دالر 

پول  است  قرار  قیمت  این  با  بنابراین 
صرف  پول  پمپاژ  این  اما  شود  پمپاژ 
واقعی سازی حقوق و دستمزد نمی شود.
وی تاکید کرد: در حالی که قیمت 
 ۲۳ آینده  سال  از  خدمات  و  کاال  پایه 
هزار تومان خواهد بود اما افزایش نرخ 
شده  بینی  پیش  درصد   ۱۰ دستمزدها 
است این به معنای ادامه روند کاهش 
قدرت خرید مردم است و در این شرایط 
تنها قدرت خرید ۱۰ درصد از جمعیت 
کشور حفظ می شود و یا باالتر می رود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف 
به  آینده  سال  بودجه  از  ترجیحی  ارز 
افزایش قیمت دارو و کاالهای  معنای 
دولت  نان  بخش  در  و  است  اساسی 
فقط دو گزینه تخصیص یارانه به گندم 

یا افزایش قیمت نان را پیش رو دارد.
مواد  حاضر  حال  در  گفت:   وی 
غذایی حاضر در سبد کاالهای اساسی 
به  نسبت  برابری  چهار  قیمت  افزایش 
سال ۹۶ را دارند و در خوشبینانه ترین 
حالت با دالر ۱۷ هزار تومانی محاسبه 
این رقم به ۲۳  این که  می شوند حال 
هزار تومان می رسد که به معنای افزایش 
قیمت ۴۰ درصدی بر روی انواع کاالی 

اساسی و دارو است.
 ۱۴۰۱ بودجه  افزود:  سلطانی 
نشان می دهد سال آینده ما با تورم ۴۰ 
میزان  این  و  هستیم  مواجه  درصدی 
هزینه  نمی تواند  دستمزدها  افزایش 
خرید  قدرت  و  دهد  پوشش  را  خانوار 

مردم باال نمی رود.

تسهیالت ۸ هزار میلیارد ریالی بانک تجارت برای حمایت از تولید 
و کار

بانکها  اعطایی  تسهیالت  عاملیت  قرارداد  اولین 
کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   )۱8( تبصره  چارچوب  در 
کشور بین بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، به موجب این 
قرارداد که طی مراسمی در محل معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به امضای دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیر عامل این بانک و 
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور رسید، از سوی بانک تجارت 
مجموعا 8۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت شامل ۳ هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 
۱8 قانون بودجه و ۵ هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع داخلی بانک برای اعطای 
تسهیالت تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و 
حقوقی معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری به بانک در نظر گرفته شده 
است. نرخ این تسهیالت در مناطق غیر برخوردار ۱۰ درصد و برای سایر مناطق 

۱۲ درصد تعیین شده است.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به تعامل نزدیک این بانک با صندوق نوآوری 
و شکوفایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: در این راستا بانک 
ریال  میلیارد  و ۳۴ هزار  ریال تسهیالت  میلیارد  بر ۱۳ هزار  بالغ  تاکنون  تجارت 
ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر 
کرده و خوشبختانه هیچ یک از این تسهیالت و تعهدات تاکنون به مطالبات منجر 
نشده که این امر از وجود ظرفیت های مناسب در شرکتهای دانش بنیان حکایت دارد.

هادی اخالقی به حرکت منسجم بانک تجارت در توسعه و حمایت از شرکتهای 
دانش بنیان اشاره داشت و یادآور شد: بانک تجارت تاکنون تفاهمنامه هایی را با 
شرکت ملی نفت، همراه اول، دانشگاه آزاد اسالمی و هلدینگ خلیج فارس برای 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان به امضا رسانده که ارزش این تفاهمنامه ها رقمی 
بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است. در همین راستا راه اندازی پارک علم و فناوری 

در کنار کارخانه نوآوری را در برنامه های بانک قرار داده ایم.
وی به ظرفیت های بی شمار حوزه نفت برای نوآوری تاکید کرد و افزود: در 
شرایط کنونی نرخ باالی بازدهی در این حوزه ها تمایل به سرمایه گذاری در این 

بخش را افزایش داده است.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز اظهار امیدواری کرد 
انعقاد این قرارداد مسیر حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغال را در کشور هموار کند.

بیمه نامه صندوق امانات، خدمت جدید بیمه پارسیان
خدمت جدید بیمه پارسیان برای حفاظت از دارایی 

های با ارزش مشتریان بانک ها راهی بازار شد.
به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بیمه 
پارسیان؛ این شرکت به منظور اطمینان خاطر، آسایش و 
حفاظت از دارایی های با ارزش مشتریان و خدمات بانکی، 
امانات  صندوق  بیمه  عنوان  با  را  خود  جدید  محصول 

راهی بازار کرد.
براساس این گزارش؛ در مرحله اول این طرح، آن دسته از مشتریان فعلی 
بانک پارسیان که صندوق امانات بانک را اجاره کرده اند و یا مشتریان حقیقی و 
حقوقی که یکی از انواع حساب های فعال نزد شعب بانک پارسیان را داشته باشند 
می توانند از این پوشش بیمه ای جهت حفاظت از دارایی های باارزش خود که نزد 

بانک پارسیان می باشد محافظت نمایند.
صندوق امانات بانک ها، محل امنی برای نگهداری اشیای با ارزش اعم از 
پول، انواع سکه، اوراق بهادار، جواهرات، انواع چک های بانکی تضمین شده، تمبرها، 
سفته و غیره متعلق به مشتریان بانک است و خرید این بیمه نامه می تواند به حفظ 

و نگهداشت دارایی های باارزش مشتریان بانک ها بیانجامد.
عالقه مندان جهت کسب اطالع از شرایط این بیمه نامه می توانند به شعب 
و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

ارایه خدمات چک های صیادی از طریق پیامک در بانک ملت
دارندگان حساب در بانک ملت می توانند از سامانه 
پیامکی خدمات مربوط به چک های صیادی دریافت کنند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک 
ملت، این بانک به منظور توسعه درگاه های دسترسی به 
فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور / 
دریافت / انتقال چک های صیاد )چکهای طرح جدید به 
رنگ بنفش( را در بستر پیامک با سرشماره ۱۵۵۶۰۰۱8 

به ترتیب زیر فراهم کرده است:
    ثبت صدور چک با ارسال عدد ۱

    ثبت دریافت چک با ارسال عدد ۲
    ثبت انتقال چک با ارسال عدد ۳

    براین اساس، با ارسال هر یک از اعداد به سرشماره مذکور، پیاِم متناسب 
 ”BankMellat“ با هر یک از عملیات فوق، از طریق سرشماره پوشش داده شده

به مشتری ارسال می شود.
    در این صورت مشتری باید در پاسخ، اطالعات درخواستی را در ردیف های 

مجزا و در قالب یک پیامک، به سرشماره ۱۵۵۶۰۰۱8 ارسال کند.
    )به طور مثال، برای ثبت صدور چک، اطالعات مورد نیاز عبارتند از: شناسه 
۱۶ رقمی صیاد، سری و سریال چک، مبلغ چک، تاریخ چک، کدملی /شناسه ملی / 

شناسه فراگیر ذینفع چک(
    الزم به ذکر است در صورت ارسال پیام نامتناسب با عملیات مورد نظر یا 
ثبت اعداد و ارقام اشتباه، پیغام زیر به تلفن همراه مشتری ارسال می شود: “مشتری 
گرامی، اطالعات ارسالی شما در خصوص چک، در سامانه صیاد دارای مغایرت بوده 

و عملیات قابل انجام نمی باشد.”
    این گزارش می افزاید، در حال حاضر، این خدمت فقط به مشتریان حقیقی 

دارای حساب انفرادی بانک ملت ارایه
    می شود و در صورتی که صادرکننده / ذینفع / انتقال دهنده چک، مشتری 

بانک ملت نباشند، امکان دریافت خدمات یادشده را نخواهد داشت.

مدیریت ریسک منجر به تصمیمات اصولی بانکداری توسعه ای در 
بانک توسعه تعاون می شود 

امیر هوشنگ عصارزاده  ؛  پرس  روزگار  گزارش  به 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کارگروه 
الزامات  رعایت  داشت:  اظهار  بانک  ریسک  مدیریت 
و  اقدامات شجاعانه  از  پرهیز  به مفهوم  مدیریت ریسک 
بلکه سبب  نیست،  محتاطانه  از حد  بیش  رفتار  بر  تاکید 
می شود بانک در مسیر فعالیت توسعه ای و در مواجهه 
با انواع پروژه ها و طرحهای پیشنهادی، با در نظر داشتن 

معیارهای مناسب ؛ ارزیابی و تحلیلی جامع و مبتنی بر منافع و هزینه های اجتماعی 
و اقتصادی پروژه لحاظ نماید.

های  شاخص  لحاظ  به  بانک  مناسب  وضعیت  تداوم  و  حفظ  افزود:  وی 
و  است  ای  توسعه  اقدامات  در  ای  حرفه  رفتارهای  نیازمند  ای  توسعه  و  مالی 
و  تخصصی  وظایف  انجام  ضمن  است،  مکلف  مالی  موسسه  عنوان  به  بانک 
باشد. داشته  را  الزم  اهتمام  خود  کلی  وضع  از  مراقبت  در  ای  توسعه   تکالیف 

عصارزاده گفت: بانک توسعه تعاون با تشکیل کمیته مدیریت ریسک طی سالیان 
 گذشته این رویکرد حرفه ای را در نظام تصمیم گیری سازمانی دخیل نموده است.

به طور کامل  بانک  افزایش سرمایه  بر  بینی های مبتنی  افزود: گرچه پیش  وی 
محقق نگردیده و از سویی بانک در شرایط رقابتی بازار، به ارتقای سطح فعالیت 
پرداخت  منابع،  تجهیز  فرآیندهای  وجود  این  با  است،  ورزیده  مبادرت  ای  توسعه 
تسهیالت، صدور ضمانت نامه و صدور اعتبار اسنادی در سطح کالن به گونه ای 
 هدایت گردیده است که بانک در بستری مناسب، به روند خدمت رسانی ادامه دهد.

عصارزاده خاطر نشان کرد: در دوره های اخیر تالش شده است میزان خطرپذیری 
بانک در پذیرش ریسک های اعتباری و مالی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین 
 مدیریت مبتنی بر ارزش نیز در سیستم مدیریت ارشد و میانی بانک جاری گردد.

تصمیمات  پیامد  داشتن  نظر  در  معنای  به  ارزش  بر  مبتنی  مدیریت  گفت:  وی 
و  اقدامات  پیامد  که  ای  گونه  به  است،  زمانی  تر  گسترده  دامنه  در  عملکردها  و 
بلکه  شده،  اتخاذ  تصمیم  دوره  در  فقط  نه  ارشد،  مدیر  یا  شعبه  رییس  عملکرد 
شود. می  واقع  بررسی  مورد  نیز  بعدی  زمانی  های  دوره  در  آن  نتایج  و   آثار 

عصارزاده گفت: اهمیت مدیریت ریسک در تصمیمات و فرآیندهای بانکی و دوره 
های آموزشی مورد نیاز برای همکاران تشریح و تبیین خواهد گردید، تا همکار با 
علم به گره گشایی و چاره سازی و کارکرد مدیریت ریسک، با رغبت و شوق به 

سیستم بانکداری ارزش محور و مبتنی بر مدیریت ریسک اهتمام داشته باشند.

بهای نفت در مسیر صعود
با بهبود ریسک پذیری  بازار جهانی  قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه 
سرمایه گذاران در پی کاهش نگرانی ها نسبت به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون، 

به روند صعودی خود ادامه داد.
بهای معامالت نفت برنت ۹۴ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۶ 
دالر و ۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه یک درصد صعود کرده بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و پنج سنت معادل 
۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۲ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز جمعه یک درصد افزایش داشت.
هر دو شاخص هفته گذشته حدود هشت درصد صعود کرده بودند که نخستین 
رشد هفتگی در ۷ هفته گذشته بود و بیش از نیمی از ریزشی که پس از اعالم 
شناسایی واریانت جدید اُمیکرون در ۲۵ نوامبر متحمل شده بودند، جبران کردند.

تاتسوفومی اوکوشی، اقتصاددان ارشد شرکت »نومورا سکیوریتیز« اظهار کرد: 
اکنون که شدت بیماری زایی اُمیکرون کمتر دیده می شود، حس آسودگی خاطر 
فزاینده ای وجود دارد. توجه بازار به اقدام بعدی اوپک پالس معطوف شده است.

دانشمندان آفریقای جنوبی روز جمعه اعالم کردند هیچ نشانی نمی بینند 
که اُمیکرون باعث بیماری زایی شدیدتری می شود. این در حالی است که مقامات 
برنامه هایی را برای عرضه واکسن های بوستر در پی نزدیک شدن آمار ابتالی 

روزانه به رکورد باال اعالم کردند.
مقامات بهداشتی انگلیس روز جمعه اعالم کردند واکسن های بوستر کووید 
۱۹ ایمنی در برابر بیماری مالیمی که واریانت اُمیکرون ایجاد می کند، را به میزان 

قابل توجهی تقویت می کنند.
سرمایه گذاران به دقت تحوالت نشست بعدی وزیران اوپک پالس در چهارم 
ژانویه را دنبال می کنند. تولیدکنندگان این گروه اوایل ماه میالدی جاری موافقت 

کردند به سیاست فعلی برای افزایش تولید ماهانه ادامه دهند.
وزیر نفت عراق روز یکشنبه اعالم کرد انتظار دارد اوپک در نشست بعدی 
خود سیاست فعلی افزایش تدریجی تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در 

هر ماه را ادامه دهد.
بازار به اطالعیه وزارت انرژی آمریکا که روز جمعه منتشر کرد و از فروش 
۱8 میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک در ۱۷ دسامبر خبر داد، واکنش 

چندانی نشان نداد. این اقدام در راستای کاهش قیمت بنزین انجام می گیرد.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت »فوجیتومی سکیوریتیز« اظهار کرد: وست 
تگزاس اینترمدیت احتماال رکورد اخیر  ۷۳ دالر و ۳۴ سنت را تست خواهد کرد 
و سپس تالش می کند به حدود ۷8 دالر افزایش پیدا کند که سطح قیمت پیش 

از شیوع اُمیکرون و ریزش قیمت ها در اواخر ماه گذشته است.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، روز یکشنبه 
رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۹ درصد در سال میالدی جاری و ۷.۴ درصد 

در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرد.
بر اساس گزارش رویترز، این کشور قیمت نفتی که بودجه خود را بر اساس آن 
محاسبه کرده است را فاش نکرد اما مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی 
ابوظبی برآورد کرد که احتماال بودجه سال ۲۰۲۲ عربستان سعودی بر پایه قیمت 

۵۰ تا ۵۵ دالر هر بشکه نفت است.

یک کارشناس اقتصادی:

بودجه 14۰1 به نفع مرفه ها و نهادهای وابسته به قدرت است
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زیر نظر: محمد امامی

ادامه یا اتمام تحریم ها....
اما و اگرهای تحقق فروش روزانه 1.۲ 

میلیون بشکه نفت
درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های آن، ۳8۱ هزار میلیارد تومان در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده که برمبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۶۰ دالر و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار 
تومانی بسته شدهو تحقق آن طبق گفته کارشناسان در گرو اما و اگرهایی است.
واگذاری   که   می دهد  نشان  آینده  سال  در  دولت  بودجه  منابع  جزئیات 
دارایی های سرمایه ای را حدود ۴۰8 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است 
که نسبت به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری حدود ۱۳ هزار میلیاردی 

افزایش دارد.
این در حالی است که در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳8۱ هزار 
میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی است 
و از مابقی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری 
اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰۰ میلیارد تومان به واگذاری طرح های تملک 

دارایی سرمایه ای اختصاص دارد.
دولت در الیحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآورده های آن را حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با دالر حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان، هر بشکه متوسط ۴۰ دالر و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه مصوب 
شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایه ای به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.

اعداد و ارقام منطقی است
دو  رابطه گفت:  این  در  اوپک  در  ایران  نماینده سابق  محمد خطیبی - 
سناریو برای این مساله وجود دارد، اول اینکه تحریم ها ادامه پیدا کند، که به 
نظر می رسد که الیحه بودجه نیز بر اساس همین شرایط فعلی بسته شده و 
سناریوی دیگر رفع تحریم هاست که اگر این اتفاق بیفتد، قطعا صادرات بسیار 

بیش تر از این عدد خواهد بود.
وی افزود: اگر تحریم ها ادامه پیدا کند به نظر می رسد که شرایط باید 
مانند زمان حال پیش برود، باتوجه به اینکه به آمار متوسط هشت ماهه اخیر 
دسترسی نداریم، نمی توان در این رابطه به طور دقیق نظر داد، اما اصوال الیحه 
بودجه بر اساس روال هشت ماه اخیر بسته می شود. در مجموع باید گفت اگر 
شرایط فعلی ادامه یابد و عملکرد امسال نیز همین میزان بوده باشد می توان 

نسبت به تحقق این اعداد  امیدوار بود.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه اگر بخواهیم این اعداد را با بودجه 
سال جاری که توسط دولت قبل تنظیم شده بود، مقایسه کنیم، باید بگوییم که 
اعداد و ارقام منطقی تر در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: دولت قبل ۲.۳ 
میلیون بشکه را در نظر گرفت که محقق نشد، همه کارشناسان معتقد بودند که 
این عدد محقق نمی شود و حتی خود دولت نیز نسبت به آن امیدوار نبود اما بنا 
بر دالیلی این عدد در بودجه لحاظ شد. به گفته وی رقم صادرات فعلی نصف 
رقم الیجه بودجه قبلی بوده و از این نظر وابستگی به  صادرات نفت نصف می 
شود. به نظر می رسد که الیحه بودجه امسال بیشتر به سمت واقعیت گرایی 

پیش رفته است و می توان نسبت به تحقق آن نیز امیدوار بود.
تحقق این اعداد نیاز به شروطی  دارد

همچنین مرتضی بهروزی فر- کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه 
گفت: عددی که در الیحه بودجه در نظر گرفته شده ۱.۲ میلیون بشکه صادرات 
با رقم ۶۰ دالر بوده، قیمت ۶۰ دالر در شرایط حال حاضر بسیار منطقی است 
و اگر بتوانیم این میزان نفت را به فروش برسانیم، این رقم محقق می شود اما 

برای فروش نیازمند پیش شرط هایی هستیم.
به گفته وی اگر برجام اتفاق بیفتد، میزان صادرات تا دو میلیون بشکه نیز 
پیش خواهد رفت و می توان به رقمی بیش از آنچه مد نظر بودجه است، دست 
یابیم اما مساله این است که اگر برجام نهایی نشود و فشار روی خریداران فعلی 

افزایش یابد، این عدد می تواند به راحتی تحقق پیدا نکند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه با دو مساله فروش و برگشت 
پول روبرو هستیم، اظهار کرد: یکی از دالیل این مساله که گفته می شود در حال 
حاضر بیش از یک میلیون بشکه نفت را به فروش می رسانیم، می تواند این 
باشد که بازار تحت فشار قیمت های باالست و خیلی به نفع مصرف کنندگان 
نیست که  باتوجه به فشاری که روی بازار وجود دارد، جلوی صادرات را بگیرند.
است صادرات  ممکن  و  نشود  اگر مشکالت حل  داد:  ادامه  فر  بهروزی 
ایران تحت تاثیر قرار گیرد اما اگر مساله ما در برجام حل شود،حتی به عدد دو 

میلیون بشکه نیز خواهیم رسید.
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زیر نظر: بهنام مومنی

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران 
اعالم شد

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون 
کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش 

به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در 
کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه های 
مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، 

معادل ۶۰ روز آخرین مزد  به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز 
که  کارگرانی  به  عیدی  پرداخت  البته  کند؛  تجاوز  قانونی  روزانه  مزد  حداقل 
کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به 
موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از 
یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد 

در سال محاسبه شود.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته 

می شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت 
از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.

است؛  کرده  تعیین  سقف  کارگران،  سال  آخر  عیدی  برای  کار  قانون 
برابر حداقل حقوق مصوب شورای  از سه  نباید  میزان  این  که  نحو  این  به 

بیشتر شود. عالی کار 
در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول 
برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار  قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه 
است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه 
نیروهای  به  آخر سال  پاداش  و  عنوان حداکثر عیدی  به  را  پایه حقوق  ماه 

کار خود بدهند.
با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون 
و  ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به 
این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو 
برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل 

دستمزد،  ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان  عیدی می گیرند.
کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش 

از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود.
از  کمتر  که  کارگرانی  و  است  کاری  سال  یک  عیدی،  محاسبه  مبنای 
یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد 
ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. این گروه از شاغالن باید دو برابر 
پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای 

کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ 
کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو 

میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: 
مقرر شد  نشست کمیسیون صنایع  در 
کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت 
و  آنالیز  را  خودرو  تولید  شده  تمام 
هزینه های سربار آن را مشخص کنند.

در گفت وگویی  عباسپور  اهلل  روح 
در توضیح نشست فوق العاده کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
گفت: در پی افزایش ۱8 درصدی قیمت 
اقدام  این  از  مردم  نارضایتی  و  خودرو 
و  صنایع  کمیسیون  فوق العاده  نشست 
معادن با حضور سید رضا فاطمی امین 
رییس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مدیرعامل  ایدرو،  سازمان  عامل  هیات 
مدیرعامل  اجرایی  مقام  قائم  و  سایپا 
ایران خودرو برگزار شد و نمایندگان در 
این جلسه انتقادات خود را بیان کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع 
در  افزود:  یازدهم  مجلس  معادن  و 
شرایطی که دولت در ایران خودرو تنها 

۶ درصد سهام دارد، نباید مدیرعامل این 
واحد تولیدی را دولت مشخص کند.

خودرو  واردات  درباره  عباسپور 
خاطرنشان کرد: برای ارتقای کیفیت و 
جلوگیری از افزایش قیمت باید واردات 
براساس  حتی  شود،  نجام  ا خودرو 
نظرسنجی انجام شده 8۴ درصد مردم 

همین نظر را دارند.
وزیر  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
صنعت، معدن و تجارت در این نشست، 
در  شده،  ارائه  گزارش  براساس  افزود: 
حال حاضر خودروسازان 8۵ هزار میلیارد 
تومان زیان انباشته و ۱۱۵ هزار میلیارد 

تومان به مردم، قطعه سازان و بانک ها 
بدهی دارند.

سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع 
وزیر  افزود:  یازدهم  مجلس  معادن  و 
صمت معتقد بود در صورتی که اقدامی 
خودرو  قیمت  اصالح  راستای  در  
خودروسازان  زیان  نمی گرفت،  صورت 
میلیارد  هزار   ۱۰۵ به  سال  پایان  تا 

تومان می رسید.
وزیر صمت موافق واردات خودرو 

در سال آینده است
وزیر  اینکه  به  اشاره  با  عباسپور 
واردات  موافق  که  کرد  مطرح  صمت 

خودرو در سال آینده است، اضافه کرد: 
براساس گزارش ارائه شده، مقرر است در 
یک سال آینده سهام باقی مانده دولت 
در خودروسازی ها واگذار شود اما با توجه 
به تاکید نمایندگان وزیر صمت مطرح 
کرد که این مدت کاهش خواهد یافت.

شد  مقرر   : د کر تصریح  وی 
کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت 
و  آنالیز  را  خودرو  تولید  شده  تمام 
هزینه های سربار آن را مشخص کنند، 
سپس درباره این موضوع تصمیم گیری 

خواهد شد.
نماینده بویین زهرا درباره وضعیت 
که  افرادی  خودروی  قیمت  افزایش 
براساس  گفت:  دارند،  اختیار  در  حواله 
که  است  مقرر  سایپا،  مدیرعامل  گفته 
خودروسازان ۱۰ درصد تخفیف به این 
افراد دهند از سوی دیگر  نیز 8 درصد 
به  به آن ها تعلق گیرد؛  سود مشارکت 
تعبیری قیمت خودرو برای افرادی که 
حواله خودرو دارند، تغییری نکرده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

لزوم واردات خودرو برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو داخلی

گفت:  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
برای حذف ارز ترجیحی باید کنترل نظارتی صد 
در صدی به میزان مورد نیاز وجود داشته باشد و 
تورم بی رویه را مهار کنند، اما این کنترل نظارتی 

وجود ندارد و این باعث نرخ تورم می شود.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
از  اولیه  ارزیابی  با  رابطه  در  یازدهم،  مجلس 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت به 
مجلس آورده شد، گفت: در مجموع با توجه به 
سخنرانی آقای رئیس جمهور در بین اهدافی که 
برای بودجه پیش بینی کردند، نقاط قوت بیشتر 

از نقاط ضعف است.
وی افزود: یک کار خوبی که در بودجه 

انجام شده کاهش بدهی های دولت و کاهش کسری 
بودجه است. من فکر می کنم دولت می تواند روی این 
دو شاخص مهم کار و آن را اصالح کند. البته نه اینکه 
کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص پروژه های 
عمرانی بخواهد کاهش دهد به این خاطر که پروژه های 
عمرانی اگر تخصیص نداشته باشد، اولین اثرش افزایش 
نرخ بیکاری است. بعد از آن اگر نرخ بیکاری افزایش 
داشته باشد، روی معیشت اثر می گذارد و بعد خیلی از 

شاخص های دیگر هم در مسیر منفی افزایش خواهند 
داشت و شکاف طبقاتی بیشتر می شود. لذا مسیر کاهش 
کسری بودجه از طریق عدم تخصیص به پروژه های 

عمرانی اشتباه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه 
با حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی 
به آن معنی که قبال دنبال آن بودند نیست، اما یک 
هم  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  هم  دارند  مصوباتی 
سران قوا که از آن مصوبات دارند استفاده می کنند که 

مکمل بودجه است. ارز ترجیحی به صورت صد 
در صدی حذف نشده است.

وی ادامه داد: برای حذف ارز ترجیحی باید 
کنترل نظارتی صد در صدی به میزان مورد نیاز 
وجود داشته باشد و تورم بی رویه را مهار کند، اما 
این کنترل نظارتی وجود ندارد و این باعث نرخ 

تورم می شود.
به  توجه  با  کرد:  بیان  همچنین  زارع 
مصوباتی که داشتند و مکمل بودجه است و از 
آنجا که دولت در سال اول قرار دارد، من پیشنهاد 
دادم کل سه دهک آخر درآمدی را حذف کنند، 
حداقل اگر قصد افزایش یارانه نقدی وجود دارد، 
این افزایش برای دهک های اول بیشتر باشد تا 

بتواند به نوعی کمک کننده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه پیش بینی 
میزان فروش نفت در بودجه، گفت: با توجه به اینکه 
هم اکنون هم حدود ۱ میلیون بشکه فروش نفت در روز 
داریم، پیش بینی فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
منطقی و نزدیک به واقعیت است، همچنین قیمت نفت 
را هم هر بشکه ۶۰ دالر در نظر گرفته اند که نفت امروز 

۷۰ دالر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
 نظارت و کنترل الزم برای حذف ارز 4۲00 تومانی وجود ندارد
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برق رسانی در محدوده 
به  ز  نیا ی  شهر فیک  ا تر
هماهنگی های مختلف دارد 
)امور  یک  منطقه  برق  که  آنجا  از  و 
از مناطق پر رفت و  برق مرکز (یکی 
آمد است اجرای پروژه ها  را در این 
همراه  زیادی  های  سختی  با  منطقه 

کرده است .
یکی از  پروژه ها یی که  مشکالت 
ایجاد  منطقه   این  در  را  توجهی  قابل 
روغنی  قدیمی  کابل های  کرده وجود 
می باشد که تا کنون بیش از ۲۲ کیلومتر 

آن انجام شده است و امید است تا آینده 
ای نزدیک کل کابلهای روغنی ۵۰ ساله 

تعویض شود .
مهندس سید علیرضا عریضی مدیر 
برق منطقه یک در این باره گفت :قدمت 
کابل های روغنی ۵۰ ساله می باشد و 
برق  ی  ها  شبکه  فرسودگی  دلیل  به 
دچار اتصالی شده است که در صورت 
عدم پیگیری هزینه های زیادی را می 
اصفهان  برق  توزیع  شرکت  به  تواند 
از  یکی  راستا   این  در  و  کند  تحمیل 
اسرع وقت صورت  در  که  پروژه های 

به  روغنی  های  کابل  تعویض  گرفت 
شریف  خیابان  کراسلینگ  های  کابل 
واقفی حد فاصل چهار راه نقاشی تا سه 

راه ملک بوده است .
وی در ادامه افزود :بیش از ۷۰۰ 
متر کابل دو مداره در طول مسیر شبکه 
های فشار متوسط زمینی در این پروژه 
تعویض شد و تا پایان امسال در محدوده 
برق منطقه یک  نیز بیش از ۳/۵ کیلومتر 
از کابل های روغنی تعویض خواهد شد 
که به طور حتم موجب باال بردن قابلیت 
ها  خاموشی  کاهش  و  شبکه  اطمینان 

خواهد بود. 
وی به دیگر مشکالت  این پروژه 
اشاره و تصریح کرد : یکی از شاخص 
های پروژه  مذکور عدم  دریافت مجوز 
و  شهرداری  توسط  روز  در  حفاری 
بوده  واقفی   شریف  خیابان  ترافیک 
است که در این راستا کلیه فرایند کابل 
گذاری  ،غالف  حفاری  از  اعم  کشی 
شب  در  آن  مرمت  و  کشی  ،کابل 

صورت گرفت .
گفتنی است :هزینه این پروژه بالغ 

بر ۳ میلیارد تومان بوده است .

افزایش قابلیت اطمینان وکاهش خاموشی ها ی شبکه در مرکز اصفهان

کابل های روغنی فرسوده برچیده می شود
  مدیر عامل پتروشیمی ایالم :

تولید اتیلن در پتروشیمی ایالم ار مرز 1۰۰ هزار تن 
گذشت 

مدیرعامل پتروشیمی ایالم از تولید اتیلن در این شرکت از مرز ۱۰۰ 
هزار تن خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی؛ حسن نجفی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
رکورد عبور از مرز تولید ۱۰۰هزار تن اتیلن با خلوص ۹۹/۹۹ درصد در واحد 

الفین پتروشیمی ایالم ثبت شد.
تحت  ایالم  پتروشیمی  الفین  بزرگ  واحد  در  رکورد  این  افزود:  وی 
لیسانس شرکت stone&webster تحت ظالمانه ترین تحریم ها بدون 
حضور صاحبان تکنولوژی و سازنده های خارجی بدست جوانان نخبه و بومی 

استان از دانشگاه های صنعتی شریف،تهران و… ثبت شد.
مدیرعامل پتروشیمی ایالم تصریح کرد: عبور از مرز تولید ۱۰۰ هزار تن 
در شرایط تحریم نشان از تحقق شعار تولید ،تبدیل تح فرصت ها و عینیت 

بخشیدن و اعتماد به نخبگان داخلی و بومی می باشد.

خبرهای کوتاه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دیر 

بازدیــد یــک روزه آقایــان دکتــر حاجــی بیگلــو، مهنــدس عمــران، 
ــدس  ــای مهن ــاق آق ــه اتف ــازمان ب ــان س ــر بیاب ــی از دفت ــدس رجب مهن
موســوی رییــس محتــرم و مهنــدس ســلیمانی کارشــناس محتــرم اداره 
ــو  ــدس حاجیل ــس و مهن ــی ریی ــدس ابراهیم ــی مهن ــا همراه ــان ب بیاب
کارشــناس فنــی اداره شهرســتان از نهالســتان بردخون،پــروژه مراقبــت و 
آبیــاری ۱۵۰ هکتــاری بردخون،پــروژه هاللــی آبگیــر ۴۰هکتــاری ســال 
ــای  ــه ه ــی تپ ــچ پاش ــال ۹۶،مال ــاری س ــکاری ۳۶هکت ــروژه نهال ۹۶،پ
شــنی ســنوات گذشــته بردخــون، پــروژه مراقبــت وآبیــاری ۱۷۵هکتــاری 
چاهکت،پــروژه هاللــی آبگیــر تــوام بــا بــذرکاری ۱۵۰هکتاری تل ســنگ 
و ۱۵۰هکتــاری جمــرک ســال ۹8،پــروژه ۱۰۰هکتــاری هاللــی آبگیــر 
تــوام بــا بــذرکاری جمــرک ســال ۹۹ و عرصــه پیشــنهادی ۳۰۰هکتــاری 

هاللــی آبگیــر ۱۴۰۰ بــاغ عالــی شهرســتان.

برگزاری نشست با گروه های جهادی و ستاد اجرایی 
انعقاد  راستای  در  )ره(  خمینی  امام  حضرت  فرمان 

تفاهم نامه
ــی فرمــان حضــرت  ــا ســتاد اجرای ــاد تفاهم نامــه ب در راســتای انعق
ــل  ــخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ در مح ــهر در تاری ــتان بوش ــی )ره( اس ــام خمین ام
ســالن اجتماعــات اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان بوشــهر 
یــک نشســت هماهنگــی بــه منظــور تحقــق درک مشــترک و شــناخت 
ــی و  ــع طبیع ــرم مناب ــر کل محت ــور مدی ــا حض ــل ب ــای متقاب ظرفیت ه
ــی  ــی از ســتاد اجرای ــن ایشــان و نمایندگان ــزداری اســتان و معاونی آبخی
فرمــان حضــرت امــام خمینــی )ره( اســتان و گروه هــای فعــال جهــادی 

برگــزار گردیــد.
ــالب،  ــل انق ــادی اوای ــه جه ــظ روحی ــر حف ــن نشســت ب  در ای
تقویــت نقــش روابــط عمومــی و انعــکاس بیشــتر موضوعــات مرتبــط 
ــبکه های  ــمی و ش ــف رس ــانه های مختل ــی در رس ــع طبیع ــا مناب ب
در  جهــادی  گروه هــای  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  اجتماعــی، 
ــع  ــی مناب ــذر، نظــارت کارشناســان فن ــال و ب ــا کاشــت نه رابطــه ب
نشســت  برگــزاری  و  مختلــف  طرح هــای  اجــرای  در  طبیعــی 
ــای  ــژه در زمینه ه ــف به وی ــای مختل ــترک در پروژه ه ــی مش تخصص
مربــوط بــه آبخیــزداری، برگــزاری نشســت اداره کل منابــع طبیعــی 
از  بهره گیــری  و  بــا گروه هــای جهــادی  اســتان  آبخیــزداری  و 

ــد. ــد ش ــا تأکی ــای آنه ظرفیت ه

ستاد اقامه نماز استان تهران برگزار می کند؛
مسابقه بزرگ کتابخوانی »چلچراغ نماز و خانواده«

سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان تهـران بـه منظـور افزایـش سـرانه مطالعه 
در جامعـه مسـابقه بـزرگ کتابخوانی »چلچـراغ نماز و خانـواده« را برگزار 

می کنـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسـالمی و 
شـهرداری قـدس، سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان تهـران بـه منظـور افزایـش 
سـرانه مطالعـه در جامعـه مسـابقه بـزرگ کتابخوانـی بـر اسـاس کتـاب 
»چلچـراغ نمـاز و خانـواده« تألیـف حجـت االسـالم سـید جواد بهشـتی 

را برگـزار می کنـد.
این مسـابقه از ۱۵ آذر تا ۱۲ بهمن سـال جاری به صورت سراسـری 
در کلیـه اسـتان های کشـور برگـزار خواهـد شـد و گروه سـنی ۱۵ سـال و 

باالتـر می تواننـد در این مسـابقه شـرکت نمایند.
مهلـت تعییـن شـده جهـت مطالعه کتـاب ۴۲ روز، از تاریـخ اول دی 
لغایـت ۱۲ بهمـن تعیین شـده اسـت و عالقه منـدان می تواننـد در ۲ قالب 
شـرکت کننده آزاد یا کارکنان دسـتگاه های اجرایی در این رویداد فرهنگی 
mehr. بـه صـورت مجـازی از طریق سـامانه آزمـون مجازی به نشـانی

Namaz.ir شـرکت کنند.
همچنیـن نتایـج مسـابقه در تاریـخ ۲۶ بهمـن مصـادف بـا میـالد 
باسـعادت امـام علـی علیه السـالم از طریـق پایـگاه اطالع رسـانی سـتاد 

اقامـه نمـاز بـه نشـانی namaz.ir اعـالم خواهـد شـد.
از میـان شـرکت کنندگانی کـه بـه تمامی گزینه های مسـابقه پاسـخ 
صحیـح داده انـد بـه قیـد قرعـه بـه ۱۱۰ نفر جوایزی از سـوی سـتاد اقامه 

نمـاز تقدیم خواهد شـد.
شـایان ذکـر اسـت شـرکت کنندگان می تواننـد نسـخه فیزیکـی یـا 
الکترونیکی کتاب مسـابقه را از طریق فروشـگاه اینترنتی سـتاد به نشـانی 

namazstore.ir و ketab.namaz.ir تهیـه کننـد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه؛
از  پیشگیری  منظور  به  مرزهای  بر  مستمر  نظارت 

شیوع کرونا
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: با 
توجه به موج های جدید کرونا در برخی کشورها، نظارت های ویژه ای در 

پایانه های مرزی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه فریبرز کرمی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از شیوع 
از  تست  اخذ  جمله  از  اقداماتی  پرویزخان  مرزی  پایانه  در  کرونا  ویروس 

مسافرین ورودی ایرانی و خارجی در بدو ورود به کشور انجام می شود.
وی عنوان کرد: در پایانه  های مرزی ورود مستقیم و غیرمستقیم همه 
مسافران غیرایرانی از مبادی   کشورهای  آفریقای جنوبی به کشور تا اطالع 

ثانوی ممنوع است.
از  ایرانیان،  و  خارجی  اتباع  ورود  موضوع  برای  کرد:  تصریح  کرمی 
مرزهای کشور از طریق پایش های وزارت بهداشت و تنظیم پروتکل های 
ابالغی با توجه به شیوع سویه جدید در این مرزهای زمینی، شرایط ویژه 

اضطرار و کنترل اعالم شده است.
گفت:  کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
غربالگری بهداشتی و کنترل ها در قالب طرح آماده باش به دقت اجرا خواهد 
شد و نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی استان ها هم در 
پایانه های مرزی مستقر هستند تا غربالگری به صورت صد درصدی اجرا شود.
وی افزود: از مسافرین ورودی خارجی در صورتی که دارای برگه تست 
پی سی آر کرونا از مراکز دولتی با اعتبار ۷۲ ساعت باشند تست اخذ نمی شود.

تبدیل  نحوه  با  رابطه  در  اجتماعی  کمیسیون  مصوبه 
وضعیت کارکنان دولت

امروز  مصوبه  طبق  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
کمیسیون اجتماعی آن دسته از کارکنان دولت که با هر نوع قرارداد دارای 
سابقه کمی هستند باید برای تبدیل وضعیت در آزمونی که مربوط به حوزه 

کاری شان است، شرکت کنند.
مصوبه کمیسیون اجتماعی در رابطه با نحوه تبدیل وضعیت کارکنان 

دولت
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی در 
با اشاره به نشست امروز  پارلمانی خبرگزاری فارس،  با خبرنگار  گفت وگو 
کمیسیون اجتماعی گفت: در جلسه امروز ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی 
کارکنان دولت، در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت و موادی از آن 

به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون آن دسته از کارکنان دولت 
که با هر نوع قراردادی دارای سابقه کار کمی هستند برای تبدیل وضعیت 
و رسمی شدن باید در آزمون شرکت کنند که البته این آزمون، آزمون کتبی 

نیست و مرتبط با حوزه کاری شان است.
بر  همچنین  داشت:  اظهار  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اساس مصوبه کمیسیون کسانی که از این پس با هر نوع قرارداد در دولت 
جذب می شوند مشمول این تبدیل وضعیت نمی شوند و طبق این مصوبه ابتدا 
قرارداد یکساله و بعد دوساله و بعد در صورت رضایتمندی ازکار آنها قرارداد 
دوساله با این افراد امضاء می شود و پس از سه سال چنانچه عملکرد آنها در 
کمیته ای که برای آنها تشکیل می شود به تایید برسد، به عنوان نیروی رسمی 
به کار گرفته می شوند و در غیر این صورت همکاری با آنها قطع می شود.

کشور  در  دارو  و  اساسی  کاالهای  ذخایر  رئیسی: 
وضعیت قابل قبولی دارد

اقتصادی دولت گفت: ذخایر  رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
کافی کاالهای اساسی و دارو به مرحله اطمینان بخشی رسیده و این ذخایر 

همواره مورد توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.
رئیسی: ذخایر کاالهای اساسی و دارو در کشور وضعیت قابل قبولی دارد

در جلسه ستاد هماهنگی  فارس،  به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور برگزار شد موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه گزارش های جداگانه ای درباره وضعیت خوب و قابل  در 
قبول ذخایر کاالهای اساسی و دارو در کشور از جمله در بنادر و کشتی های 
تجاری در حال ورود به کشور که حاصل تمهیدات الزم از جمله تخصیص 

به هنگام ارز مورد نیاز است ارائه شد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم تسریع در ترخیص و توزیع 
کاالهای اساسی تاکید کرد: ذخایر کافی غذای مردم که به مرحله اطمینان 
بخشی رسیده است باید همواره مورد توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.

رئیسی از حمایت های بیشتر دولت از تامین داروی مورد نیاز بیماران 
به عنوان اقدامی مستمر و ضروری یاد کرد و از مسئوالن دست اندرکار از 
جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در 
سریع ترین زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند چرا که 
صیانت از جان و تامین نیازمندی های مردم همواره از دغدغه های دولت است.
در این جلسه همچنین گزارشی از وضع منابع مالی صندوق توسعه ملی 
ارائه و مقرر شد از منابع موجود در جهت تامین نیازهای بخش تولید استفاده شود.

تولید 11 هزار تن آسفالت بازیافتی/ صرفه جویی در 
خرید قیر

شهردار کرج گفت: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری از نیمه 
دوم سال ۹8 عملیات تولید آسفالت بازیافتی را آغاز کرده است.شهرداری کرج 
با بهره گیری از روش های نوین توانسته در بخش تولید آسفالت که یکی از 
نیازهای اصلی شهر است موفق عمل کند. عملیات بازیافت تراشه های آسفالت 
دستاوردی است که عالوه بر رفع بخشی از آسفالت موردنیاز شهر، موجب 
کاهش برخی هزینه ها و توسعه امر خدمت رسانی شده است.در این خصوص 
با مصطفی سعیدی سیرائی، شهردار کرج گفت وگویی ترتیب داده ایم که در 
ادامه می خوانید.سعیدی سیرائی با اشاره به اینکه سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری از نیمه دوم سال ۹8، عملیات تولید آسفالت بازیافتی را آغاز 
کرده است، گفت: اکنون در سال جاری و طی هشت ماه اخیر موفق به تولید 
۱۱ هزار و ۱۱۲ تن آسفالت بازیافتی شده که در اجرای این مهم، هزار و 
۷۰۰ تن تراشه آسفالت بازیافت شده است.وی به سیستم درآمد هزینه بودن 
شهرداری ها اشاره کرد و گفت: شهرداری ها درآمد ثابتی ندارند و درآمد خود 
را از اخذ مالیات و عوارض و اقداماتی که انجام می دهند، کسب می کنند.
شهرداری کرج اضافه کرد: اجرای روش های متعدد برای کسب درآمد بیشتر 
منجر به خدمت رسانی بیشتر و جلوگیری از کاهش سرعت این خدمت رسانی 
بازیافت تراشه های آسفالت  با اجرای عملیات  می شود که شهرداری کرج 
توانست تا حد زیادی به تحقق این مهم نزدیک شود.سعیدی سیرائی همچنین 
به اهمیت توجه به محیط زیست در کنار اجرای پروژه های متعدد اشاره کرد و 
افزود: عملیات بازیافت تراشه های آسفالت همچنین در مدیریت پروژه های 
عمرانی و توجه به محیط زیست هنگام ارائه خدمات به شهروندان نیز نقش 
مؤثری دارد.وی در تشریح اجرای عملیات بازیافت تراشه های آسفالت نیز 
گفت: در این عملیات تراشه های آسفالت برداشت شده بعد از اختالط با مواد 
قیری و دیگر مصالح موردنیاز طبق مشخصات آسفالت گرم و بتن آسفالتی 
در کارخانه شهرداری کرج تولید و جهت لکه گیری آسفالت در سطح معابر 
مناطق دهگانه مورداستفاده قرار می گیرد.شهردار کرج همچنین به ارتقای 
کیفیت این آسفالت از سال ۹8 تاکنون اشاره کرد و افزود: با توجه به کیفیت 
در سطح  لکه گیری  بر  عالوه  تولیدشده،  آسفالت  محصول،  این  استاندارد 
مناطق دهگانه در بهسازی آسفالت معابر فرعی شهر نیز مورداستفاده گرفته 
است.به گفته سعیدی سیرائی حذف هزینه های حمل و نگهداری انباشت 
تراشه های آسفالت، صرفه جویی قابل توجه ریالی برای خرید قیر و مصالح 
درصد   ۱۰۰ بازیافت  آسفالتی،  تراشه های  رفت  هدر  از  جلوگیری  سنگی، 
ازجمله  با محیط زیست و کاهش آالیندگی ها  آسفالت قدیمی و سازگاری 

مزایایی است که با بازیافت تراشه های آسفالت محقق می شود.

با  مرتبط  ئل  مسا و  مشکالت 
فرهنگی،  میراث  گانه  حوزه های سه 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
شهرستان،  فرماندار  حضور  با  دامغان 
سالمی  ا ی  ا ر شو ئیس  ر  ، ر ا د شهر
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  و  شهر 
دامغان  دستی  صنایع  و  گردشگری 

بررسی شد.
برنامه ریزی برای تامین و جذب 
تاریخی،  آثار  مرمت  راستای  در  اعتبار 
و  گردشگری  به  مربوط  امور  تسهیل 
بازارچه  اندازی  راه  درخصوص  گفتگو 
از  دستی،  صنایع  فروش  های  کلبه  و 
این  در  شده  مطرح  موضوعات  جمله 

نشست بود.
ث  میرا ه  ر ا د ا عمومی  بط  ا و ر
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

شهرستان دامغان

برگزاری نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکالت 
حوزه میراث فرهنگی شهرستان دامغان

مدیرکل گمرگ ایالم گفت: یک 
میلیون و ۲۷۷ هزار تن کاال به ارزش 
۶۳۲ میلیون دالر طی هشت ماهه سال 
جاری از مرز مهران با کشور عراق صادر 

شده است.
روح اهلل غالمی در جمع خبرنگاران 
به  نسبت  صادرات  رشد  خصوص  در 
نظر  از  افزود:  قبل  سال  مشابه  مدت 
وزنی نسبت به سال گذشته ۱۳۹ درصد 
و از نظر ارزش دالری ۱۲۲ درصد رشد 

صادرات ثبت شده است.
مرز  از  کاال  ترانزیت  افزود:  وی 
مهران نیز طی مدت یاد شده ۶۲ هزار 
تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 

۱۶۴ درصد رشد داشته ایم.
مدیرکل گمرگ ادامه داد: صادرات 
مرزی پس از فروکش کردن کرونا در 
و  است  اوج  دوران  به  بازگشت  حال 
طرف  با  مستمر  رایزنی  با  خوشبختانه 
صادرات  نظر  از  مشکلی  هیچ  عراقی 

وجود ندارد.
بر مرز  تاکید کرد: عالوه  غالمی 
بین المللی مهران ایجاد ۲ بازارچه مرزی 
در استان ایالم سال ۹۶ در هیات دولت 
مصوب شده و بازارچه هالله شمالی نیز 
در هیات های کارشناسی تصویب شده 
بازگشایی  بزودی  امیدواریم  که  است 
را  بتوانیم سهم صادرات خود  تا  شوند 

افزایش دهیم.
کشور  عضویت  به  اشاره  با  وی 

عراق در کنوانسیون« تیر« یادآور شد: 
کشور  به  تضامین  و  بورکراسی  بحث 
عراق نیز حل شده و نیاز به رایزنی داریم 
که بتوانیم از طریق کشور عراق کاال را 

به سوریه و لبنان صادر کنیم.
شهر مرزی مهران در استان ایالم 
بغداد  با  فاصله  کیلومتر   ۲۳۰ حدود  با 
به  کشورمان  مرزی  شهر  نزدیک ترین 
این  عالیات  عتبات  و  عراق  پایتخت 

کشور است.

صدور یک میلیون و ۲77 هزار تن کاال از مرز مهران به عراق

مراسم روز جهانی خاک با حضور 
جمع  و  حوزه  این  با  مرتبط  مسئولین 
زیادی از اعضای هیأت علمی، مدیران، 
دانشگاه  در  عالقمندان  و  کارشناسان 

ایالم برگزار شد.
ست  پر سر ی  علیمحمد هر  طا
عنوان  برنامه  این  در  ایالم  دانشگاه 
و  کشاورزی  مقوله  دو  با  خاک  کرد: 
دامپروری به  عنوان منبع اصلی غذای 
بیان  به  و  دارد  مستقیم  ارتباط  بشر 
خاک  به  انسان  غذایی  زنجیره  دیگر 
وابسته است و اگر خاک سالم نباشد و 

شرایط حاصلخیز بودنش فراهم نباشد، 
این زنجیره به هم می خورد و متالشی 

می شود.
وی با بیان اینکه نباید به تشکیل 
به  چند  تی  جلسا یا  و  جلسه  یک 
کرد،  اکتفا  خاک  جهانی  روز  مناسبت 
تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  گفت: 
کیفیت  رتقای  ا خاک،  خصوص  در 
خاک، حفاظت و جلوگیری از فرسایش 
دیگر،  موارد  و  خاک  پایداری  خاک، 
و  تخصصی  جلسات  برگزاری  به  نیاز 
تر  جزئی  مسائل  به  آن  تقسیم بندی 

ذیل مسأله خاک دارد.
سرپرست دانشگاه ایالم یادآور شد: 
البته باید نتایج علمی این نشست ها به 
و  استان  سطح  در  مربوطه  مسئوالن 
کشور منتقل شود تا تصمیمات کاربردی 

در این زمینه اتخاذ شود.
محمدعلی اقدسی، رئیس سازمان 
ین  ا در  نیز  استان  جهادکشاورزی 
نشست گفت: عملیات های خاک ورزی 
پس  زدن  آتش  آتش سوزی،  غلط، 
تنک  و  درختان  قطع  مزارع،  چرای 
و  عمرانی  پروژه های  زمین،  شدن 

روشن کردن آتش در عرصه ها توسط 
گردشگران از جمله فعالیت های بشری 
است که تخریب خاک را در پی داشته 

است.
مرتبط  ادارات  داد:  پیشنهاد  وی 
با  اما همسو  مستقل  دفاتری  با خاک، 
هم تشکیل دهند تا در قالب این دفاتر، 
و  خاک ورزی  مطالعات  و  پژوهش ها 
همچنین مشخصات هر منطقه مشخص 
مناطق  آن  خاک  قابلیت  اساس  بر  و 
کشاورزی  جمله  از  بشری  فعالیت های 

یا عمرانی انجام شود.

مراسم روز جهانی خاک در دانشگاه ایالم برگزار شد

برنامـه بازدیـد و ارزیابـی میدانی 
در  معابـر  روشـنایی  تعدیـل  عملکـرد 
اسـتان سـمنان، از سـوی ناظـر عالیـه 

شـرکت توانیـر انجـام شـد.
و  ی  ر ا د بـر بهـر  ن  و معـا
بـرق  توزیـع  شـرکت  دیسـپاچینگ 
اسـتان بـا عنـوان ایـن مطلـب اظهار 
کرد: »محمدرضـا علمائی« به عنوان 
ناظـر عالـی توانیـر، از وضعیت اجرای 
طـرح تعدیل مصـرف روشـنایی معابر 
بـرق  مصـرف  مدیریـت  راسـتای  در 
مربـوط بـه دوره سـرد سـال ۱۴۰۰، 

آورد. بـه عمـل  بازدیـد 
سـید محمـد حسـینی نـژاد بیـان 
کـرد: به منظور مدیریت تامین سـوخت 
نیـروگاه هـا در فصـل زمسـتان و لزوم 
مدیریـت بهینه مصـرف برق، این طرح 
همزمـان در کل کشـور اجرایـی مـی 
شـود و این شرکت نیز در همین راستا، 
روشنائی سـرچراغ های معابر در سطح 

اسـتان را یـک درمیان نموده اسـت.
وی تصریـح کـرد: طـرح تعدیـل 
روشـنایی پـارک هـا، میادیـن، معابـر 

درون شـهری و جـاده هـا، بـه منظـور 
مدیریـت مصـرف در ایـام سـرد سـال 
بـرق  مشـترکان  و  شـود  مـی  انجـام 

هـم بـا اسـتفاده از راهکارهـای سـاده 
مـی تواننـد در حـوزه مدیریـت مصرف 

مشـارکت کننـد.

بازدید و ارزیابی ناظر عالی شرکت توانیر از وضعیت روشنایی معابر استان سمنان

در این سفر یکروزه که مدیرعامل، 
معاون بهره برداری و توسعه آب، معاون 
خدمات مشترکین و درآمد و تنی چند 
از مدیران آبفای استان اصفهان حضور 
روستای  مخزن  و  چشمه  از  داشتند 
گردشگری  مجتمع  رنه،  قا تاریخی 
آباد،  محمد  مهر  مسکن  محله  نادری، 
قارچ  شرکت  نصرآباد،  گیوان  شهرک 
یکتای سپاهان، مزرعه سیدآباد و محله 
های نوبنیاد مسکونی و صنعتی روستای 
تاریخی مالواجرد بازدید به عمل آمد و 
درخواست  و  مشکالت  به  نزدیک  از 
های ساکنان این مناطق و واحد های 

تولیدی- خدماتی رسیدگی شد. 
همچنین در نشست های جداگانه 
ای که در آبفای جرقویه، شهرداری حسن 
آباد، مرکز فرهنگی نیکان رامشه و اقامتگاه 
بوم گردی الماس کویر روستای دستجرد 
شهرداران  بخشدار،  فرماندار،  حضور  با 
و  شهرها  اسالمی  شوراهای  اعضای  و 
روستاهای این منطقه برگزار شد بر خدمت 

و  پایدار  آب شرب  تامین  بهینه،  رسانی 
مشارکت  با  فاضالب  تاسیسات  اجرای 
صنایع برای بهره گیری از پساب تاکید شد. 
استان  بفای  آ خدمت  روان  کا
داشت  مصوبه   ۱۵ همچنین  اصفهان 
حصارکشی  به  توان  می  جمله  از  که 
آبرسانی  شبکه  اصالح  و  آب  مخزن 
آب  قارنه، حصارکشی مخزن  روستای 
محمد آباد، اجرای طرح مطالعاتی احداث 
مخازن جداگانه آب روستاهای پیکان و 
سعادت آباد، واگذاری یک فقره انشعاب 
آب شرب به متقاضیان مزرعه سیدآباد 
انبار  آباد، احداث  در محل شهر محمد 
طرح  کامل  اجرای  و  آباد  نیک  آبفای 
تله متری خطوط انتقال و مخازن آب 

در منطقه جرقویه اشاره کرد. 
موضوع  شد  مصوب  همچنین 
محل  از  اسدآباد  روستای  به  آبرسانی 
تکمیل  زدایی،  محرومیت  های  طرح 
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
خارا،  و  دستجرد  آباد،  کمال  روستاهای 

استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی 
برای اجرای طرح فاضالب شهر حسن 
آباد، اجرای طرح آبرسانی به محله های 
تازه تاسیس روستای مالواجرد با مشارکت 
آب  مخزن  تکمیل  و  احداث  اهالی، 
روستای مبارکه، اصالح و ذون بندی خط 
انتقال و شبکه آبرسانی روستاهای رامشه، 
احمد  آباد،  اسفنداران، فیض  آباد،  حارث 
مشارکت  با  آباد  کمال  و  دستجرد  آباد، 
دهیاری ها، آبرسانی سیار به روستاهای 
ایام خاص سال همچون  در  شهرستان 
به  تاسوعا و عاشورای حسینی  روزهای 
منظور تامین آب مورد نیاز جمعیت عزادار 
و برگزاری نشست مشترک با فرمانداری 
و بنیاد مسکن برای حل مشکالت آبرسانی 
به محله های محرومین و مسکن مهر در 

دستور کار قرار گیرد.
اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
هدف از حضور در منطقه و بازدید میدانی 
ارتباط مستقیم  برقراری  را  از طرح ها 
و مسئوالن  با مردم  به چهره  و چهره 

دانست و گفت: توسعه خدمات زیربنایی 
نقاط  در  پایدار  شرب  آب  تامین  نظیر 
محروم و کویری از مهاجرت روستاییان 

به شهرها جلوگیری کرده است.
تغییر  موضوع  به  امینی  هاشم 
نیز  ها  بارندگی  میزان  کاهش  و  اقلیم 
اشاره کرد و گفت: همین موضوع باعث 
شده تا آبفای استان اصفهان با مجهز 
ساختن مخازن، خطوط انتقال و شبکه 
توزیع آب به سامانه های تله متری و 
تامین  تله کنترل، گام های مهمی در 
نقاط  با کیفیت و فشار مناسب در  آب 

دور و نزدیک استان بردارد. 
وی در عین حال بر اجرای شبکه 
فاضالب  انتقال  و  آوری  جمع  های 
شهرها و روستاها به منظور حفظ محیط 
زیست تاکید کرد و از مسئوالن شهری 
و روستایی شهرستان جرقویه خواست 
بخش  گذار  سرمایه  جذب  به  نسبت 
خصوصی و استفاده از پساب در صنایع 

منطقه اهتمام ورزند

با حضور مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان اتقاق افتاد؛

سفر »کاروان خدمت« آبفای استان اصفهان به شهرستان کویری جرقویه



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1906- سه شنبه 23 آذر 1400 مقا
پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت هجدهم(

سرمایه ای به نام زمان
این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

14.۲ زمان پول است

اهداف یادگیری
۱. منافع ترکیب و ارزش زمانی پول را توضیح دهید.

۲. در مورد ارزش زودهنگام برنامه های خود برای صرفه جویی 
در مورد هزینه ها صحبت کنید.

این واقعیت که شما باید یک حرفه را در مرحله اولیه در چرخه 
عمر مالی خود انتخاب کنید، تنها دلیل آن نیست که شما باید ابتدا در 
برنامه ریزی مالی خود شروع کنید. به عنوان مثال، فرض کنید که این 
تولد هجده ساله شماست و در این روز، ۱۰،۰۰۰ دالر را که پدربزرگ و 
مادربزرگ شما برای شما اعتماد کرده اند، اداره می کنند. البته می توانید 
آن را صرف کنید به طور خاص، احتماال هزینه آموزش پرواز برای یک 
مجوز خلبان خصوصی را پوشش می دهد - چیزی که همیشه خواستید 
اما متقاعد شده اید که نمی توانید ده یا پانزده سال دیگر بپردازید. البته 
انداز  پس  نوعی حساب  به  را  آن  که  کند  می  پیشنهاد  شما  پدربزرگ 
بگذارید. اگر شما فقط صبر کنید تا زمانی که کالج را به پایان برسانید، 
می گوید، و اگر شما می توانید یک طرح پس انداز را که ۵ درصد سود 
را می پردازد پیدا کنید، شما ۱۰،۰۰۰ دالر به عالوه ۲،۲۰۹ دالر دیگر 

برای خرید یک ماشین بسیار خوب استفاده خواهید کرد.
مبلغ کل شما - ۱۲،۲۰۹ دالر - سود شما را می بخشد. اگر این 
۱۰،۰۰۰ دالر می تواند پس از نشستن به مدت چهار سال، خود را به 
۱۲۲۰۹ دالر تبدیل کند، اگر در واقع شما در سن ۶۵ سالگی بازنشسته 
می شوید، ارزش آن چیست؟ یک سفر سریع به اینترنت برای پیدا کردن 
یک ماشین حساب سودمند، به شما اطالع می دهد که چهل و هفت سال 
بعد، مبلغ ۱۰،۰۰۰ دالر به ۱۰۴,۳۴۵ دالر افزایش می یابد )با توجه به 
نرخ بهره ۵ درصد(. این واقعا به اندازه کافی برای بازنشستگی نیست، 
اما بعد از همه، شما حداقل باید پول نقد داشته باشید، حتی اگر تقریبا 
نصف قرن دیگر نتوانستید ذخیره کنید. از سوی دیگر، اگر آن چهار سال 
در دانشکده به همان شیوه ای که شما برنامه ریزی کرده اید، پرداخت 
کنید، به طوری که )هنگامی که شما یک شغل خوب دریافت می کنید( 
شما می توانید اضافه کنید، مثال، ۱۰،۰۰۰ دالر دیگر به حساب پس انداز 
بازنشستگی خود را هر سال تا سن شصت و پنج؟ با این میزان، تخم 

مرغ کوچکی را که کمی بیش از ۱،۶ میلیون دالر است، ذخیره کنید.

بهره مرکب
در تالش های خود برای درک بالقوه ۱۰،۰۰۰ دالر خودتان، خودتان 
را با دو مهم ترین مفاهیم مالی آشنا می کنید. همانطور که قبال اشاره 
کردیم، یکی از اصول منافع مرکب است که به تأثیر سود بهره ای برای 

عالقه شما اشاره می کند.
به عنوان مثال، بگوئید که شما مشاوره پدربزرگ خود را می گیرید و 
۱۰،۰۰۰ دالر )اصل خود( را در یک حساب پس انداز با نرخ بهره ساالنه 
۵ درصد سرمایه گذاری می کنید. در طول سال اول، سرمایه گذاری شما 
۵۱۲ دالر درصدی به دست خواهد آورد و به ۱۰،۵۱۲ دالر می رسد. اگر 
اکنون کل ۱۰،۵۱۲ دالر را با همان نرخ ۵ درصد ساالنه به طور کامل 
سرمایهگذاری میکنید، ۵۳۷ دالر دیگر به سود شما کسب میکنید، که 
در پایان سال ۲ از ۱۱،۰۴۹ دالر به شما سرمایهگذاری کامل میدهد. و 
غیره و این که چگونه می توانید در سن شصت و پنج سالگی ۱۰۴,۳۴۵ 

دالر درآمد داشته باشید.

ارزش زمانی پول
شما همچنین با اصل ارزش زمان پول مواجه شده اید - اصل که 
به موجب آن یک دالر دریافت شده در حال حاضر ارزش بیش از یک 
دالر دریافت شده در آینده است. اگر یک چیز وجود داشته باشد که در 
این فصل تا کنون تاکید کردیم، این واقعیت است که برای بهتر یا بدتر، 
اکثر مردم ترجیح می دهند اکنون به جای مصرف در آینده استفاده شود. 
این درست است برای وام گیرندگان و وام دهندگان. اگر از من پول قرض 
می گیرید، به این دلیل است که نمی توانید چیزی را که می خواهید در 
حال حاضر خریداری کنید خریداری کنید. اگر من آن را به شما تحمیل 
کنم، این به این دلیل است که من تمایل دارم این فرصت را برای خرید 
چیزی که می خواهم در حال حاضر بپردازم - شاید یک اوراق قرضه 
خزانه داری ایاالت متحده با ریسک ۱۰ ساله با نرخ بهره فعلی ۳ درصد.

با این حال، من مایل هستم فرصت خود را از دست بدهم، تنها اگر 
من بتوانم برخی از جبران خسارت را از دست بدهم، و به همین دلیل 
من از شما متشکریم. و شما می خواهید به پرداخت بهره، زیرا شما نیاز 
به پول برای خرید آنچه شما می خواهید برای خرید. چقدر باید به ما 
توافق کنیم؟ در تئوری، این می تواند به اندازه کافی برای پوشش هزینه 
فرصت از دست رفته من باشد، اما البته دیگر عوامل وجود دارد. برای 
مثال، تورم، ارزش من پول را تا زمانی که من آن را از شما دریافت می 
کنم، خراب کنم. عالوه بر این، در حالی که من به عنوان پولی برای 
دولت ایاالت متحده در معرض خطر قرار نمی گیرم )همان طور که من 
خریداری می کنم که اوراق قرضه خزانه داری را خریداری می کنم(، 
من در معرض خطر برای آن هستم. نرخ توافق شده ما این عوامل را 

.)۲۰۰۳ ،.Gallager & Andrews Jr( بازتاب می دهد
در نهایت، ارزش زمان پول اصل همچنین بیان می کند که یک 

دالر دریافت شده امروز شروع به پرداخت سود را زودتر از فردا دریافت 
می کند. مثال می توان گفت که وقتی کالج را فارغ التحصیل می کنید، 
به مبلغ ۲۰۰۰ دالر در هدیه نقدی دریافت می کنید. در سن بیست و 
و  کنید  می  ای  شایسته  کار  دانشگاهی،  مدرک  داشتن  با  سالگی،  سه 
نیاز فوری آن ۲۰۰۰ دالر را ندارید. بنابراین شما آن را به یک حساب 
کاربری می اندازید که ۱۰ درصد ترکیب می کند و هر سال دیگر برای 
یک سال دیگر ۱۱ سال دیگر به مبلغ ۲۰۰۰ دالر )۱۶۷ دالر در ماه( به 
حسابتان اضافه می کنید. پانل سمت چپ جدول ۱۴,۳ »چرا شروع به 
صرفه جویی در اوایل )I(« نشان می دهد که چقدر حساب شما هر ساله 
درآمد و چقدر پول در سن خاصی بین بیست و سه و شصت و هفت ساله 
خواهد بود. همانطور که می بینید، شما در سن سی و شش ساله تقریبا 
۵۲،۰۰۰ دالر و در سن ۵۰ سالگی کمی بیش از ۱۹۶،۰۰۰ دالر دارید؛ 
در سن شصت و هفت سال، شما فقط کمی کمتر از یک میلیون دالر 
هستید. پانل سمت راست همان جدول نشان می دهد چه چیزی شما 
می خواهید اگر ساالنه ۲۰۰۰ دالر در سال به شما نرسیده اید تا سن 
شما ۳۶ سال باشد. همانطور که می بینید، در سن شصت و هفت سال، 
مبلغ قابل احترام خواهید داشت، اما کمتر از نصف آن چیزی است که 
می توانید با شروع از سن بیست و سه سالگی انباشته کنید. مهمتر از 
همه، حتی اگر این مقدار زیاد جمع شود، باید مبلغ ۲۰۰۰ دالر در سال 

به مدت سی و دو سال اضافه کنید نه تنها دوازده.

در اینجا راه دیگری برای نگاه کردن به همان اصل وجود دارد. 
فرض کنید که شما بیست ساله هستید، ۲۰۰۰ دالر ندارید و نمی خواهید 
تمام وقت در کالج حضور یابید. شما، با این حال، یک کارگر سخت و 
یک محافظ وجدان است و یکی از اهداف مالی )بسیار عمومی شما(، یک 
تخم مرغ ۱ میلیون دالر برای بازنشستگی است. به عنوان یک حقیقت، 
اگر شما می توانید ۳۳ دالر در ماه را به یک حساب کاربری اختصاص 
دهید که ۱۲ درصد سود باالتری را پرداخت می کند، شما می توانید 
۱ میلیون دالر به سن شصت و هفت سال خود اضافه کنید. این است 
که اگر شما در سن بیست سالگی شروع کنید. همانطور که می بینید از 
جدول ۱۴,۴ »چرا شروع به صرفه جویی در اوایل )II(”، اگر شما صبر 
کنید تا شما بیست و یک برای شروع صرفه جویی، شما ۳۷ دالر در ماه 
نیاز دارید. اگر تا سی سال منتظر بمانید، مجبورید که ۱۰۹ دالر در ماه 
صرفه جویی کنید و اگر تا ۴۰ سالگی به تعویق بیفتید، مبلغ آن به ۳۶۶ 

.)۲۰۰۷ ،Keown( دالر در ماه می رسد

اخالق در اینجا باید کامال واضح باشد: یک دالر ذخیره شده در 
حال حاضر نه تنها شروع به درآمد زودتر از یک فرد فرد )یا ده ساله( 
بیشتری کسب  پول  مدت  بلند  در  تواند  می  نهایت  در  بلکه  کند،  می 
کند. شروع اولیه به معنی در بیست سالگی شما - در اوایل مرحله ۱ 
چرخه زندگی مالی شما است. به عنوان یک مشاور مالی شناخته شده 
می گوید: »اگر شما در ۲۰ سالگی هستید و هنوز یاد نگرفته اید که 
چگونه تاخیر در رضایت، زندگی شما احتماال یک مبارزه مالی است« 

.)۲۰۰۶ ،Clements(

گیرنده های کلیدی
شما  عالقه  برای  ای  بهره  سود  تاثیر  به  مرکب  بهره  اصل   •

اشاره دارد.
• اصل ارزش زمانی پول، اصل است که در آن یک دالر دریافت 

شده در حال حاضر ارزش بیش از یک دالر دریافت شده در آینده است.
• اصل ارزش زمانی پول نیز بیان می کند که یک دالر دریافت 
شده امروز شروع می شود سود را به زودتر از یک فرد دریافت می کند.
افرادی  را برای  این دو اصل، مزایای قابل توجه مالی  با هم،   •
به  برنامه ریزی می کنند،  که به زودی در جریان چرخه زندگی مالی 

ارمغان می آورد.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

هر کس می خواهد میلیونر باشد )به جز کسانی که در حال حاضر 
یک  به  تبدیل  شما  که  سالی  چند  کردن  پیدا  برای  هستند(.  میلیاردر 
http://www.youngmoney.com/ به  شوید،  می  میلیونر 
calculators/savings_calculators/millionaire_

calculator بروید و این پیش فرض ها را وارد کنید:
سن: سن واقعی شما

مبلغ در حال حاضر سرمایه گذاری: ۱۰،۰۰۰ دالر
نرخ بازده مورد انتظار )نرخ بهره(: ۵ درصد

سن بالغ میلیونر: ۶۵
پس انداز در هر ماه: ۵۰۰ دالر
نرخ تورم مورد انتظار: ۳ درصد

روی »محاسبه« کلیک کنید و یاد خواهید گرفت وقتی میلیونر 
شوید )با توجه به فرضیه های قبلی(.

بیایید عوض کنیم ما این روند را سه بار خواهیم آموخت.  حاال، 
فقط موارد مورد نظر را تغییر دهید. تمام فرض های دیگر را همان طور 

که قبال ذکر شد، حفظ کنید.

۱. نرخ بهره را به ۳ درصد و سپس به ۶ درصد تغییر دهید.
۲. مبلغ پس انداز را به ۲۰۰ دالر و سپس 8۰۰ دالر تغییر دهید.

۳. سن خود را از »سن شما« تا »سن خود به اضافه ۵« تغییر 
دهید و سپس به »سن شما منهای ۵.«

میلیونر  یک  به  تبدیل شدن  که حساسیت  مختصر  گزارش  یک 
انداز ماهیانه و سن شروع به  را بر اساس تغییر نرخ بهره، میزان پس 

سرمایه گذاری کنید، بنویسید.
۱ این نرخ بهره ۱۰ درصدی برای محیط اقتصادی امروز نیست. 

این فقط برای مقاصد تصویری استفاده می شود.
منابع

Jonathan Clements- در »مصاحبه با ،.Clements، J
http:// ،۲«، »همه مسائل مالی، ۱۰ فوریه ۲۰۰۶، نقل شده است Part
an-interview-/۱۰/۰۲/۲۰۰۶/allfinancialmatters.com
with-jonathan-clements -part-۲ / )به تاریخ ۱۱ نوامبر 

۲۰۱۱ دسترسی پیدا کرد(
Gallager، T. J.، و Joseph D. Andrews Jr، مدیریت 
 NJ: Prentice ،مالی: اصول و عمل، ویرایش سوم. )رودخانه صید باال

.۱۹۶ ،۳۴ ،)۲۰۰۳ ،Hall
Keown A. J.، امور مالی شخصی: تبدیل پول به ثروت، ویرایش 

چهارم. )رودخانه صید باال، NJ: آموزش پیرسون، ۲۰۰۷(، ۲۳.

14.3 فرایند برنامه ریزی مالی

اهداف یادگیری
۱. شناسایی سه مرحله فرایند برنامه ریزی منابع مالی شخصی.

۲. توضیح دهید چگونه می توان یک بیانیه ارزش شخصی شخصی، 
بیانیه شخصی جریان نقدی و بودجه شخصی تهیه کرد.

ما روند برنامه ریزی مالی را به سه مرحله تقسیم کردیم:
۱. وضعیت مالی فعلی خود را با ایجاد یک بیانیه ارزش خالص و 

تجزیه و تحلیل جریان نقدی ارزیابی کنید.
۲. تنظیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی.

۳. از بودجه برای برنامه ریزی جریانهای نقدی و خروجی نقدی 
آینده خود و ارزیابی عملکرد مالی خود با مقایسه ارقام بودجه با مقادیر 

واقعی استفاده کنید.
مرحله ۱: ارزیابی وضعیت مالی فعلی شما

چطور میتوانی به صورت مالی صحبت کنی؟ شما باید خودتان این 
سوال را هر روز و پس از آن بپرسید، و قطعا باید نقطه شروع خود را 
زمانی که تصمیم به شروع یک برنامه مالی رسمی بیشتر یا کمتر دارید. 
اولین گام در پاسخ به این سوال جمع آوری و تجزیه و تحلیل سوابق 
چند ضوابط  و سپس  مدیون هستید  آنچه شما  و  دارید  که شما  آنچه 

حسابداری برای نتایج به کار می برید:
• دارایی های شخصی شما شامل مواردی است که شما مالک 

آن هستید.
• وظایف شخصی شما همان چیزی است که شما باید بدهی های 

خود را به طلبکاران مختلف، بزرگ و کوچک.
تهیه بیانیه خالص ارزش شما

تفاوت  خود(  ثروت  برای  حسابداری  )مدت  شما  خالص  ارزش 
تعیین  بنابراین فرمول  دارایی های شما و بدهی های شما است.  بین 

ارزش خالص:

دارایی - بدهی = ارزش خالص
اگر شما بیش از شما بدهکار هستید، ارزش خالص شما مثبت خواهد 
بود؛ اگر شما بیش از خودت بدهکار باشید، منفی خواهد بود. برای تعیین 

بیانیه  توانید  است، می  منفی  یا  ارزش خالص شما در طرف  آیا  اینکه 
ارزش شخصی شخصی مانند شکل زیر را در شکل ۱۴,۶ »بیانیه ارزش 
خالص« تهیه کنید، که ما برای یک دانش آموز داستانی به نام جو کالج 
تهیه کردیم. )توجه داشته باشید که ما لیست هایی را برای مواردی که 
شود،  می  مربوط  افراد  برخی  خالص  ارزش  اظهارات  به  است  ممکن 
اضافه کنیم، اما آنها را خالی نگذاریم، زیرا آنها به جو اعمال نمی شوند.(

شکل ۱۴,۶ بیانیه خالص ارزش

دارایی های
جو دارای دو نوع دارایی است:

• ابتدا دارایی های پولی یا مایع خود را - پول نقد خود، پول در 
حساب های چک خود و ارزش هر پس انداز، سی دی، و حساب های 
بازار پول. آنها مایع نامیده می شوند، زیرا آنها پول نقد هستند یا می 

توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند.
• هر چیز دیگری دارایی ملموس است - چیزی است که جو میتواند 
به عنوان مخالف سرمایهگذاری استفاده کند. )ما هر گونه سرمایه گذاری، 
مانند دارایی های مالی به عنوان سهام، اوراق قرضه یا صندوق های 
متقابل، به جو داده ایم. زیرا مردم معموال این ابزار را برای رسیدن به 
یا ارسال یک کودک به کالج  اهداف دراز مدت مانند خرید یک خانه 

خریداری می کنند.(
توجه داشته باشید که ما محاسبه دارایی های جو با توجه به ارزش 
بازار منصفانه خود را محاسبه کردیم - قیمت هایی که او می توانست 
با فروش آنها در حال حاضر، نه قیمت که برای آنها پرداخت کرد و یا 

قیمت هایی که او بتواند در آینده به دست بیاورد.

تعهدات
بیانیه ارزش خالص جو همچنین بدهی های خود را به دو دسته 

تقسیم می کند:
• هر چیزی که جو از این موارد اجتناب می کند، به عنوان مبلمان 
و کامپیوتر خود، بدهی های فعلی است که باید طی یک سال پرداخت 
شود. بسیاری از این بدهی ها بدون شک توازن کارت اعتباری جو به 
حساب می آید، که به عنوان یک مسئولیت فعلی محسوب می شود زیرا 

او باید در طول یک سال آنرا پرداخت کند.
پرداخت  دانشجویی،  وام  پرداخت  و  پرداخت خودرو  مقابل،  در   •
بدهی های غیرقانونی است که برای یک دوره بیش از یک سال طول 
می کشد. جو هیچ جایگاهی برای خرید یک خانه ندارد، اما برای اکثر 

مردم، وام مسکن آنها مهمترین وظایف غیرقانونی آنهاست.
در نهایت، توجه داشته باشید که جو ارزش خالص مثبت دارد. در 
ارزش خالص مثبت ممکن  دانشجویان متوسطه،  زندگی  نقطه در  این 
است کمی غیر معمول باشد. اگر در حال حاضر ارزش خالص منفی در 
حال حاضر وجود دارد، شما از لحاظ فنی ورشکسته می شوید، اما به یاد 
داشته باشید که هدف اصلی دریافت یک مدرک دانشگاهی، ورود بهترین 
فرصت ممکن برای ایجاد ثروت کافی است تا این وضعیت را تغییر دهید.

تهیه صورتجلسه نقدی
اکنون که چیزی در مورد وضعیت مالی خود در یک تاریخ مشخص 
می دانید، باید بیشتر در مورد آن در یک دوره زمانی بیشتر بدانید. این 
عملکرد یک جریان نقدی یا صورت حساب درآمد است که نشان می 

دهد که از کجا پول گرفته شده و به کجا می رود.
شکل ۱۴,۷ »بیانیه پول نقد«، بیانیه ی پول نقد کالج جو کالج 
است. همانطور که می بینید، درآمد جو )پول نقد خود را وارد کنید( از 
نیمه  از یک کار  دانشجویی و درآمد حاصل  وام  دو منبع مشتق شده: 
وقت. هزینه های او )خروج پول نقد و پول خارج شدن( به چند دسته 
تقسیم می شود: مسکن، غذا، حمل و نقل، خدمات شخصی و بهداشتی، 
تفریحی / سرگرمی، آموزش و پرورش، بیمه، پس انداز و سایر هزینه 
ها. برای پیدا کردن جریان نقد خالص جو، هزینه های خود را از درآمد 

خود محاسبه می کنیم:
۲۵،۷۰۰ دالر - ۲۵،۳۰۰ دالر = ۴۰۰ دالر

شکل 14.7 گزارش مالی جریان نقدی

پایانی  های  سال  برای  را  مثبت  نقدی  جریان  است  توانسته  جو 
بر  کند. عالوه  نزدیک می  را  آن  او  اما  کند،  اوت ۲۰۱۲ حفظ   ۲۰۱۲
از وام های دانشجویی درآمد دارد  این، او فقط به دلیل درآمد حاصل 

که همانطور که از صورت حساب ارزش خالص خود نیز یاد می شود، 
نیز مسئولیت غیرقانونی است. ما با این حال مایل به جو به نفع شک 
و تردید هستیم: اگرچه او هزینه های باالی تحصیالت را متحمل می 
کند، او تمایل دارد خود را به بدهی )و فرض کنیم هزینه های دقیق( 
را بپردازد؛ زیرا او تحصیالت را در نظر می گیرد سرمایه گذاری که در 

آینده پرداخت خواهد کرد.
به خاطر داشته باشید که هنگام ساخت یک بیانیه پولی جریان، 
فقط باید درآمد و هزینه های مربوط به یک دوره مشخص را ثبت کنید، 
چه مدت یک ماه، یک ترم یا یک سال )به عنوان مورد جو(. همچنین 
به یاد داشته باشید که باید درآمد و خروجی را به صورت نقدی به شکل 
و  کنید  می  ثبت  را  خود  درآمد  کنید،  می  دریافت  پول  وقتی  درآورید: 
برای مثال،  صرف هزینه زمانی می شوید که هزینه می کنید. وقتی، 
جو از کارت اعتباری خود برای خرید رایانه خود استفاده کرد، در واقع 
هیچ پولی را پرداخت نکرد. با این حال، هر مبلغ ماهانه بر روی کارت 
تعادل کارت اعتباری، خروجی است که باید در گزارش گردش پول نقد 
خود )براساس نوع هزینه - راجع به تفریحات / سرگرمی، غذا، حمل و 

نقل و غیره( ثبت شود.
پس از آن، بیانیه پول نقد شما یک چشم انداز دیگر را در مورد 
پرداخت بدهی های شما ارائه می دهد: اگر شما ورشکسته هستید، این 
به این دلیل است که شما هزینه های بیشتری را صرف کسب درآمد 
می کنید. در نهایت، ارزش خالص خود و اظهارات جریان نقدی ارزشمند 
هستند زمانی که از آنها استفاده می کنید. در حالی که بیانیه ارزش خالص 
شما اجازه می دهد تا بدانید که چه مقدار ارزش شما را دارا می باشد، 
بیانیه پول نقد شما دقیقا می داند چه مقدار عایدات و صرفه جویی در 

هزینه های خود را بر ثروت شما تاثیر می گذارد.

مرحله ۲: تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی
او  محدودش،  درآمد  علیرغم  که  دانیم  می  بیانیه جی جی  از  ما 
احساس می کند که می تواند ۱۲۰۰ دالر در سال صرفه جویی کند. 
او البته می داند که پول اضافی در مورد اوراق قرضه )تعمیرات خودرو، 
پول  از  برخی  با حذف  داند که  او می  البته  و غیره(،  پزشکی  نیازهای 
)احتماال هر هفته( اگر او امیدوار باشد که به اهداف مالی بلند مدت خود 

برسد، عادت می کند که او به آن نیاز دارد.
فقط اهداف جو چیست؟ ما آنها را در شکل ۱۴,8 »اهداف جو« 
خالصه کرده ایم، جایی که، همانطور که می بینید، ما آنها را به سه دوره 
زمانی تقسیم کردیم: کوتاه مدت )کمتر از دو سال(، میان مدت )دو تا 
پنج سال(، و بلند مدت )بیش از پنج سال(. اگرچه جو هنوز در مرحله 
اول چرخه عمر مالی خود است، او اهداف خود را به طور موثر شناسایی 
کرده و ساختار یافته است. به طور خاص، آنها برآورده می سازد چهار 
معیار از اهداف به خوبی درک شده: آنها واقع بینانه و قابل اندازه گیری 
است، و جو تعیین کرده است هر دو زمان مشخص و دوره های خاص 

)کاپور و همکاران، ۲۰۰۷(.

شکل 14.8 اهداف جو
Short-

term 

goals 

(less 

than 2 

years)

Intermediate-

term goals 

(2-5 years)

Long-term 

goals 

(more than 

5 years)

* Pay off 

car loan

* Pay off 

credit 

card and 

charge 

account 

debt

* Complete 

college

* Take one-

month vacation 

after completing 

college

* Pay off 

student 

loans

* Buy a 

home

 *Save for 

retirement

اهداف کوتاه مدت
)کمتر از ۲ سال( اهداف میان مدت

)۲-۵ سال( اهداف بلند مدت
)بیش از ۵ سال(

• وام خودرو را پرداخت کنید
• پرداخت کارت اعتباری و پرداخت بدهی حساب • کالج کامل

• پس از تکمیل کالج، یک تعطیالت را صرف کنید. • وام های 
دانشجویی را پرداخت کنید

• خرید یک خانه
• برای بازنشستگی صرفه جویی کنید

آنها نیز معقول هستند. برای مثال، جو هیچ دلیلی ندارد چرا که 
او نمیتواند وام ماشین خود را، کارت اعتباری و پرداخت بدهی را ظرف 
دو سال پرداخت کند. به یاد داشته باشید که جو بدون پرداخت درآمد 
غیر از وام دانشجویی و دستمزد از شغل نیمه وقت، جو تصمیم گرفته 
است )به طور صحیح یا غیرمستقیم( از کارت های اعتباری خود برای 
پرداخت هزینه های زیادی از مصرف شخصی خود )مبلمان، تجهیزات 
الکترونیکی و غیره( چهارم( کار ساده ای برای پرداخت این تعادل نخواهد 
بود، بنابراین ما به او اعتبار می دهیم )به طوری که صحبت می کنیم( 
برای این که آنها به اندازه کافی مهم باشند که شامل پرداخت آنها در 
او  اتمام تحصیل در کالج،  از  میان اهداف کوتاه مدت خود باشد. پس 
این  کند.  را صرف می  تعطیالت طوالنی  مدتهای طوالنی یک  برای 
ممکن است بهترین کاری باشد که از دیدگاه مالی انجام شود، اما او می 
داند که این می تواند تنها فرصت او برای سفر گسترده باشد. او در طبقه 
بندی خود از بازپرداخت وام دانشجویی و خرید یک خانه به عنوان بلند 
مدت، واقع گرایانه است. اما ممکن است بخواهد تصمیم خود را برای 
عنوان یک هدف  به  بازنشستگی خود  برای  بندی صرفه جویی  طبقه 
بلند مدت بررسی کند. این چیزی است که ما معتقدیم او باید از همان 

ابتدا شروع به کار تمام وقت کند.
مرحله ۳: ایجاد یک بودجه و استفاده از آن برای ارزیابی عملکرد 

مالی
هنگامی که او بیانیه جاری پول نقد خود را بررسی کرده است، جو 
بسیار ایده ای راجع به آنچه پول نقد در سال گذشته به پایان رسید، تاریخ 
۳۱ اوت ۲۰۱۲، و ایده بسیار جالبی از جایی که آن زمان به جریان افتاد، 
می پردازد. حاال او می تواند خود را بپرسد که آیا او از جریان ساالنه خود 
)درآمد( و خروج )هزینه( رضایت دارد. اگر او چیزی شبیه اکثریت مردم 
دهد،  افزایش  را  درآمدش  شاید  کند،  ایجاد  تغییرات  خواهد  می  باشد، 
هزینه هایش را کاهش دهد یا، اگر ممکن است، هر دو. گام نخست در 
ایجاد این تغییرات، تهیه یک بودجه شخصی است - یک سند که منابع 
درآمد و هزینه های آن را برای سال آینده تعیین می کند، همراه با مبلغ 

مربوط به پول برای هر یک.
ادامه دارد

)I( جدول 14.3 چرا شروع به صرفه جویی در اواخر
Savings accumulated from age 23, with 

deposits of $2,000 annually until age 67

Savings accumulated from age 36, with 

deposits of $2,000 annually until age 67

Age

Annual 

deposit

Annual 

interest 

earned

Total saved at 

the end of the 

year

Annual 

deposit

Annual 

interest 

earned

Total saved at 

the end of the 

year

23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

24 $2,000 $200.00 $2,200 $0.00 $0.00 $0.00

25 $2,000 $420.00 $4,620 $0.00 $0.00 $0.00

30 $2,000 $1,897.43 $20,871.78 $0.00 $0.00 $0.00

35 $2,000 $4,276.86 $47,045.42 $0.00 $0.00 $0.00

36 $0.00 $4,704.54 $51,749.97 $2,000 $200.00 $2,200.00

40 $0.00 $6,887.92 $75,767.13 $2,000 $1,221.02 $13,431.22

45 $0.00 $11,093.06 $122,023.71 $2,000 $3,187.48 $35,062.33

50 $0.00 $17,865.49 $196,520.41 $2,000 $6,354.50 $69,899.46

55 $0.00 $28,772.55 $316,498.09 $2,000 $11,455.00 $126,005.00

60 $0.00 $46,338.49 $509,723.34 $2,000 $19,669.41 $216,363.53

65 $0.00 $74,628.59 $820,914.53 $2,000 $32,898.80 $361,886.65

67 $0.00 $90,300.60 $993,306.53 $2,000 $40,277.55 $442,503.09

http://www.cccs-inc.org/ ،)۲۰۰8( »منبع: داده های خدمات مشاوره اعتباری مصرف کنندگان مریلند و دالور، »قدرت ذخیره در اوایل
tools/tools_saving_early.php )به دست آمده از ۱۵ نوامبر ۲۰۰8(.

)II( جدول 14.4 چرا شروع به صرفه جویی در اوایل

First Payment When 
You Turn

Required 
Monthly Payment

First Payment 
When You 
Turn

Required 
Monthly 
Payment

20 $33 30 $109

21 $37 31 $123

22 $42 32 $138

23 $47 33 $156

24 $53 34 $176

25 $60 35 $199

26 $67 40 $366

27 $76 50 $1,319

28 $85 60 $6,253

29 $96
منبع: آرتور ج. کیون، امور مالی شخصی: تبدیل پول به ثروت، ویرایش چهارم. )رودخانه صید باال، NJ: آموزش پیرسون، ۲۰۰۷(، ۲۳.
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خاطر  به  المپیک  در  فرانسه  طالیی  شناگر  دستگیری 
تجاوز جنسی

یانیک آگنل قهرمان دو شنای المپیک در ارتباط با تجاوز جنسی به یک دختر 
۱۵ ساله دستگیر شد.

به گزارش استار، یانیک آگنل در بازی های تابستانی لندن ۲۰۱۲ در شنای ۲۰۰ 
متر آزاد و ۴×۱۰۰ متر امدادی آزاد برای فرانسه مدال طال گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، او روز پنج شنبه در پاریس دستگیر و در مولهاوس 
تحت بازداشت پلیس قرار گرفت.دادستان گفت که شکایتی برای حوادثی که گفته 
می شود »در سال ۲۰۱۶« رخ داده است، شامل تجاوز جنسی به یک نوجوان ۱۵ 

ساله« ثبت شده است.
قربانی همچنین یک شناگر است و از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با آگنل در باشگاه 
شنای مولوز تمرین کرده است. به گزارش L’Equipe، چندین همکار شنا در چند 

هفته گذشته قبل از دستگیری توسط پلیس مصاحبه شدند.  
او صبح  بازداشت  پاریس دستگیر شد و  پنج شنبه در خانه اش در  آگنل روز   

جمعه تمدید شد.
 او پس از ناکامی در دفاع از عنوان قهرمانی خود در شنای ۲۰۰ متر آزاد در ریو 

۲۰۱۶  اعالم کرد که از شنا کردن کناره گیری می کند.
او عالوه بر دو بار طالی المپیک، مدال طالی ۲۰۱۰ در ماده ۴۰۰ متر مسابقات 
قهرمانی اروپا را دارد و در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۳ دو طالی ۲۰۰ متر 

آزاد و ۴ در ۱۰۰ متر آزاد را کسب کرد.

درخواست عجیب نابغه کشتی آمریکا 
۵۰هزار بدهید تا با زارع کشتی بگیرم!

دارنده مدال طالی المپیک توکیو، از حامی مالی مسابقه تیم های کشتی ایران و 
آمریکا برای مبارزه با امیرحسین زارع درخواست ۵۰ هزار دالر کرد.

گابل دن استیوسن نابغه ۲۱ ساله سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا در نخستین 
حضور خود در رقابت های المپیک توکیو با شکست چهره های مطرحی همچون طاها 

آکگل ترک و گنوپتریاشویلی گرج به مدال طالی المپیک رسید.
وی پس از المپیک، در رقابت های قهرمانی جهان غایب بود و پس از قرارداد 

با سازمان آمریکایی WWE، از خداحافظی زودهنگام خود با رشته کشتی خبر داد.
زارع  امیرحسین  با درخشش  نروژ که  رقابت های جهانی  برگزاری  در حاشیه 
بود،  رقابت ها همراه  این  مدال طالی  و کسب  ایران  نماینده سنگین وزن کشتی 
روسای فدراسیون کشتی ایران و آمریکا برای برگزاری رقابت تیمی دوستانه در ایالت 

تگزاس آمریکا که قرار است اواخر بهمن سال جاری برگزار شود به توافق رسیدند.
پس از این اتفاق، گابل دن استیوسن از تصمیم خود برای بازگشت به کشتی 
خبر داد و برای امیرحسین زارع کری خواند و نوشت:«به ایران بگویید امیرحسین زارع 
را به آمریکا بفرستد«. موضوعی که با استقبال زارع مواجه شد و وی نیز عنوان کرد 

مشتاق رویارویی با استیوسن است.
اما این کشتی گیر آمریکایی ساعتی پیش درخواست عجیبی را برای حضور در 

تیم آمریکا برای دیدار دوستانه با ایران مطرح کرد.

بارسا تیم بی دفاع!
ادامه دارد و حضور  بارسلونا همچنان  اخیر در  ماه های  بحران 
ژاوی نیز نتوانسته شرایط را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد.

وضعیت بارسلونا از چیزی که ژاوی هرناندز در قطر تصورش را می کرد هم بدتر 
است. بازیکنان از نظر روانی بهم ریخته هستند اما باالتر از همه عواقب برنامه ریزی 
ورزشی فاجعه بار به چشم می آید. من این روند را صرفا میراث مدیران قبلی نمی دانم 
چون این مدیران شش ماه و نیم از زمان برنده شدن در انتخابات ریاست باشگاه تا 

بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت فرصت داشتند. 
این چیزی نیست که این تیم به آن عادت داشته باشد، آنها با مشکالت اقتصادی 
روبرو بودند و اتفاقی که افتاد این بود که بهترین بازیکن جهان که هر فصل حداقل 
۴۰ گل به ثمر می رساند از دست داده و بازیکن دیگری که تا حدی این کمبود را 

جبران می کرد )آنتوان گریزمان( را نیز به تیم رقیب سپردند. 
آنها که حاال ۶۰ گل از حالت عادی عقب هستند در نهایت برای تجدید قوا 
اقدام به خرید لو دی یونگ کردند و طوری روی او حساب کردند انگار ارلینگ هالند 
را به خدمت گرفتند. سپس این بازیکن را در کنار خریدهایی قرار دادند که از سال ها 
قبل برای آنها برنامه داشتند)ممفیس، آگوئرو و گارسیا(. بنابراین بارسلونا لیگ را عمال 
با ترکیبی نصفه و نیمه آغاز کرد که با توجه به مصدومیت هایی که برای ستاره های 

این تیم رخ داد عمال تیم را کامال بی دفاع کرد. 
نتیجه این شد که سال ۲۰۲۱ هنوز به پایان نرسیده اما بارسا می تواند بدون 
هیچ تردیدی اعالم کند که قادر به قهرمانی در لیگ امسال نیست و رقابتش به 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای فصل آینده تنزل پیدا کرده است. 
اگر این باشگاه با چنین واقعیتی روبرو شود، چه راه حلی در پیش دارد؟ آنها در 
طول این ۹ ماه هیچ حامی مالی و هیچ اقدام قابل توجهی برای درآمدزایی بیشتر 

نداشته اند و تنها یک راه برای پوشش هزینه ها در نظر گرفته اند. 
جدایی مسی و گریزمان باعث شده که بارسا در سطح بازاریابی نیز تا حد زیادی 
افت کند، چرا که احتمال فروش حق پخش تصاویر با شرکت های بزرگ را عمال از 
خود گرفته است. ستاره امروز بارسا کدام بازیکن است؟ ممفیس دیپای!بارسا باید با 
این سناریو روبرو شده و برای خروجش از این بحران بار دیگر خودش را مجهز کند. 
آنها اول از همه باید تمام تالششان را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل 
آینده به کار بگیرند و در زمستان یا تابستان برای جذب بازیکنی تالش کنند که 
بتواند پرچمدار این باشگاه باشد، برای حامیان مالی جذاب باشد و بتواند سایر بازیکنان 
رختکن و هواداران و مدیران را طوری در کنار هم قرار دهد که جای خالی جدای 
مسی و گریزمان را پر کند. بارسا به بازیکنی نیاز دارد که بتواند تاثیرگذاری مشابه 

به رونالدینیو در زمان حضورش در نوکمپ در سال ۲۰۰۳ در این تیم ایجاد کند. 
آمار فعلی بارسا حتی از آمار این تیم در آن بازه زمانی نیز بدتر است و تالش ژاوی 
برای دلگرم کردن بازیکنان و جسارت دادن به آنها هیچ گوش شنوایی را نمی بیند. 
رونالدینیو موفق شد بارسا را از این دوران گذار عبور داده و ساختار آنها را تغییر 
دهد و این تیم را به سطحی برساند که سال ها بعد بتواند به بهترین باشگاه دنیا تبدیل 

شود. بارسای امروز به چنین چیزی نیاز دارد. 
نویسنده: آلبرت ماسنو- منبع: اسپورت

گفت:  سپاهان  سرمربی 
نوع  و  تیمی  لحاظ  به  استقالل 
تیم های  بهترین  از  یکی  بازی 

ایران است و مدعی قهرمانی است.
بعد  سپاهان  نویدکیا، سرمربی  محرم 
از ظهر روز دوشنبه در نشست خبری قبل 
هفته  در  استقالل  مقابل  تیمش  بازی  از 
دهم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: همه 
می دانند یک بازی حساس و مهم برای هر 
دو تیم در پیش است. ما با یکی از بهترین 
تیم های ایران بازی داریم که ساختار خوبی 
دارد. بازی سختی داریم که باید تمام تالش 
خود را برای موفقیت به کار بگیریم. استقالل 
به لحاظ تیمی و نوع بازی یکی از بهترین 
تیم های ایران است و مدعی قهرمانی است. 

امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم.
او درباره تقابل سومش مقابل استقالل 
به عنوان مربی سپاهان گفت: قطعا ما بازی 
پیش  ما فصل  اگر  داریم.  پیش  در  سختی 
استقالل را ۲ بار بردیم، دلیل نمی شود این 
فصل هم ببریم. آبی ها شرایط بهتری نسبت 
به سال قبل دارد. سال گذشته در استقالل 
امسال  اما  داشت  وجود  حواشی  مقداری 
ساختار بهتری در استقالل وجود دارد و این 

کار را برای ما سخت می کند.
سرمربی سپاهان درباره تقابل مسعود 
ریگی با آبی پوشان پایتخت در بازی گفت: 
مسعود تمام تالش خود را برای تیم کرده 

است. من در انتخاب بازیکنان عالوه بر این 
که مسائل فنی را مد نظر داشتم، بازیکنانی 
را انتخاب کردم که به درد تیم بخورند. ریگی 
دلش نمی خواست از استقالل جدا شود اما به 
خاطر شرایطی که وجود داشت به سپاهان 
پیوست. من خودم سپاهانی بودم و اگر خود 
قرار  سپاهان  مقابل  روز  یک  بود  قرار  هم 
بگیرم، برای من خیلی سخت می شد. االن 
و  است  متفاوت  دنیای حرفه ای شرایط  در 

باید پایبند تصمیم های خود باشیم.
نویدکیا درباره نتیجه این بازی گفت: 
من پس از بازی مقابل صنعت نفت آبادان 
هم گفتم که من مشکلی با باخت ندارم و 
مشکل من با نتیجه تساوی است. من ترجیح 

می دهم ببازم اما بازی مساوی نشود. من تا 
االن تیمم را به خاطر کسب نتیجه مساوی 
به میدان نفرستادم. من دلم می خواهد تیمم 

یک بازی هجومی داشته باشد.
سرمربی سپاهان درباره عملکرد داوری 
صحبت  داوری  درباره  االن  تا  من  گفت : 
به  جا  یک  داوری  است  ممکن  و  نکردم 
ضرر ما باشد و یک جایی به نفع ما باشد. ما 
اگر به عقب برگردیم، در چند بازی شاید از 
داوری ضرر کردیم. اگر VAR وجود داشت 

شاید کار در بازی ها راحت تر می شد.
در  گمانه زنی هایی  درباره  نویدکیا 
سپاهان  فنی  کادر  روی  فشار  خصوص 
گفت: من نه از طرف کارخانه و نه از طرف 

باشگاه، فشاری را تحمل نمی کنم. من هنوز 
سر مواضع خودم هستم و این دیدگاه های 
خودم است. باید در سپاهان یک ثباتی وجود 
داشته باشد. ما در این فصل بازیکنان خوبی 
از دست دادیم.  را  بازیکن  اما ۹  را گرفتیم 
ما سال ۹۳ قهرمان لیگ شدیم و این نشان 
می دهد که باید ثبات داشته باشیم. باید این 
تیم  یک  بتوانیم  تا  باشد  داشته  وجود  دید 
لیورپول  تیم  مثال  به طور  حرفه ای شویم. 
دیدگاهش  اما  نشود  قهرمان  هرسال  شاید 
قهرمانان  لیگ  در  سال  هر  که  است  این 

اروپا حضور داشته باشد.
که  گمانه زنی هایی  خصوص  در  او 
مطرح  گل گهر  تیم  گابنی  بازیکن  درباره 
فقط  من  وظیفه  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
صحبت  فنی  مسائل  درباره  که  است  این 
کنم. ما به گل گهر باختیم و هیچ بحثی در 
آن نیست. این مسائل به من ارتباطی ندارد. 
مراجع  که  است  داشته  وجود  تخلفی  اگر 

ذی ربط باید تصمیم بگیرد.
سرمربی سپاهان درباره تقابل تیمش 
بی طرف  شهر  در  پرسپولیس  تیم  مقابل 
گفت: این تصمیم کمیته انضباطی است و 

ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.
دیدار دو تیم استقالل و سپاهان، امروز 
سه شنبه در چارچوب هفته دهم رقابت های 
آزادی  ورزشگاه  در   ۱۶ ساعت  برتر،  لیگ 

برگزار می شود.

تمام تالش خود را برای موفقیت به کار می گیریم؛

نویدکیا: با نتیجه مساوی مشکل دارم!

و  گل محمدی  یحیی  به  گفت:  خوردبین  محمود 
همکارانش در کادر فنی  اعتقاد دارم و به هواداران هم توصیه 

می کنم که برای موفقیت از مجموعه تیم حمایت کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال در 
شرایطی به مصاف هوادار رفت که با تساوی بدون گل مقابل 
این تیم انتهای جدولی متوقف شد و ۲ امتیاز خانگی را از دست 
داد. این دومین بازی  متوالی بود که سرخپوشان به تساوی 
سرخپوشان  تساوی  مورد  در  خوردبین،  می رسیدند.محمود 
برابر هوادار، اینکه پرسپولیس از شرایط ایده آل به دور است و 

... صحبت هایی انجام داد که در زیر می خوانید:
بازی با هوادار چطور بود؟

بازی خوبی را از پرسپولیس شاهد بودیم و به نظرم حق 
تیم در این دیدار برتری بود اما متاسفانه نتوانست به برد برسد.

اما قبول کنید از پرسپولیس توقع نمی رود که مقابل یک 
تیم تازه لیگ برتری شده در خانه متوقف شود.

درست است اما هوادار، من را غافلگیر کرد. آنها واقعا تیم 
خوبی بودند که هم خوب دفاع می کردند هم در ضد حمالت 
و ضربات ایستگاهی خوب کار می کردند. هوادار به نظر من 

از تیم های آینده دار لیگ است.
آنطور که مشخص است پرسپولیس از شرایط ایده آل به 

دور است. قبول دارید؟
خب تعداد زیادی از بازیکنان از تیم جدا شدند و نفرات 
جدید هم نیاز به زمان دارند تا با تیم هماهنگ شوند. این طبیعی 
است و به طور حتم این هماهنگی به زودی شکل خواهد گرفت.
سپری  را  خوبی  روزهای  هم  پرسپولیس  مهاجمان 
مدافعان  توسط  اخیر هم  بازی  در  تیم  نمی کنند و گل های 

به ثمر رسید.
به نظرم مشکل بازیکنان روحی و روانی است. کادر فنی 
باید با مهاجمان صحبت کند چرا که این مهاجمان هستند که 
باید زحمت سایر نفرات را به بار بنشانند. ۲ مهاجم پرسپولیس 

از بهترین های ایران هستند.
نیمکت نشینی و کم بازی کردن مهدی عبدی از نظر 
هواداران اتفاق خوبی نیست. شما بودید مهاجمی مانند عبدی 

را نیمکت نشین می کردید؟
اینگونه نیست که بخواهم مهاجمی را به  از دید من 
مهاجم دیگر ترجیح دهم. به نظرم عبدی و آل کثیر ترکیبی 
از تجربه جوانی بوده و این دو مکمل یکدیگر هستند. مشکل 
اصلی  نیست. مشکل  مهاجمان  این  نکردن  یا  کردن  بازی 

همانطور که گفتم روحی و روانی است.
به عقیده خیلی از هواداران این پرسپولیس دیگر تیمی 
نیست که بشود به عنوان قهرمان روی آن حساب کرد. آیا از 

دید شما اینگونه است؟
به عنوان پیشکسوت و کسی که سال های سال کنار 
تیم بودم، به هواداران توصیه می کنم صبور باشند. به یحیی 

گل محمدی و کادر فنی اعتماد کامل دارم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی محمودآباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در حاجی کال پالک اصلی ۱۴ بخش ۲

۶۶۰ فرعی فاطمه رمضانی  فرزند عادل  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۹۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از غالمحسین مجیدی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در  مزرعه درویش آباد پالک اصلی ۱۶ بخش ۲
۳۹8۵ از ۲۲۵۳ فرعی دامون صاحب جمع نیا فرزند کیوان و فائزه مظلوم جعفرآبادی فرزند 
محمد بالمناصفه هرکدام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱8۳,۴ متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
۲۹8۳ از ۱ فرعی سجاد احمدی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۰۲,۱ متر مربع خریداری مع الواسطه از نادعلی گودرزیان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در معلم کال پالک اصلی ۱8 بخش ۲
۱۲۴۷ فرعی منصوره صفا فرزند عزیزحسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به 

مساحت ۲۰۱,۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از  سیدعباس موسوی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ۳۶ بخش ۲

۳۷۷۶ فرعی یعقوب جوکار سرخرودی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۱۳,۴۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از یوسف جوکار سرخرودی مالک رسمی.

۳۷۷۷ فرعی ملیحه مسیحا فرزند زین العابدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۶۲,۷۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد بی صدا مالک رسمی.

۳۷8۰ فرعی روح اله قدمی فرزند نعمت اهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۹۰,8۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از مختار پهلوان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ۱۱8 بخش ۲
۳۲۱۴ از ۲ فرعی سیما فضل اللهی فرزند احمد و ارغوان کبیری خداداد فرزند غالمعلی 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۰ متر مربع که 

متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در عشق آباد علیا پالک اصلی ۳ بخش ۱۰

۴۲ فرعی علی اکبر دارابی فرزند نصراهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۳۵۷ متر مربع خریداری مع الواسطه از قلی دارابی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در حسن آباد پالک اصلی ۵ بخش ۱۰
۲۶ فرعی ابراهیم فالح فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۵۴,۲۵متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاجان فالح مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کرچک نوائی پالک اصلی ۶ بخش ۱۰

۱۲۱ فرعی ثریا قانع فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار یک 
دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۵۶8,۷8متر مربع خریداری مع الواسطه از خلیل 

بقایی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در جونیکال پالک اصلی 8 بخش ۱۰

۱۵۵ فرعی مهناز عمالدالدین فرزند ایرج نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
که مقدار ۲۹ سیر مشاع آن وقف می باشد به مساحت ۱۳۱۹۵ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از حسن محمدپور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در گالشپل پالک اصلی ۹ بخش ۱۰

۶۷۷ فرعی افسر داودی فرزند فاضل نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۰8,۳۷متر مربع خریداری مع الواسطه از اسماعیل هدایتی مالک رسمی.

 امالک متقاضیان واقع در حربده پالک اصلی ۱۲ بخش ۱۰
۵۶۷ از ۹  فرعی مهری باغانی فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۳۵ متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در آهومحله پالک اصلی ۱۳ بخش ۱۰

۴۳۰۵ فرعی امیر توکلی فرزند  فغان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۷۲۰,۳۲ متر مربع خریداری مع الواسطه از فغان توکلی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی ۱۴ بخش ۱۰
۳۴۵۶ فرعی پرویز سلطان زاده فرزند سرخوش نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۱۰۱,8۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهیم اسماعیل پور مالک رسمی.
۳۴۶۰ فرعی شهروز جعفری فرزند فرخ نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

8۹,۹۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از  عباس نوری زاده مالک رسمی.
۳۴۷۱ فرعی سمانه هاشم پور کله بستی فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین جهت تجمیع با پالک ۳۴۱8 فرعی به مساحت ۱۲۳,۷۵ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از محمد کاردل مالک رسمی.
۳۴۷۲ فرعی الهه دیوساالر فرزند فرضعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۰۳,۹ متر مربع خریداری بدون واسطه از  رمضان فالحیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی ۱۵ بخش ۱۰

۱۱۶۵ فرعی محیی الدین همتی فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۴۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از  محمدرضا اسماعیل زاده مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در قصاب کتی پالک اصلی ۲۲ بخش ۱۰
۳۱۳ فرعی محمد اسالمی فرد فرزند نصرت اهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۷8 متر مربع خریداری مع الواسطه از اسماعیل قرقشه مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در گلیرد پالک اصلی ۲۷ بخش ۱۰

۳8 فرعی محمدرضا اسمعیلی فرزند بیژن و آزاده شیخ سفلی فرزند جهانگیر هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه که مقدار ۱۰۰ سیر مشاع آن وقف می باشد به 

مساحت ۱۹۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از علی جان داداشی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در آزادمون پالک اصلی ۴۳ بخش ۱۰

۱۳۹۴ فرعی سعید یوسفی  فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۰۳,۱۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از حسینعلی مسعودی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در آزادمون پالک اصلی ۴۴ بخش ۱۰
8۷۲ فرعی پریسا قنبری فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۴۶,۵ 

متر مربع خریداری مع الواسطه از معصوم شیرافکن مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خشت سر پالک اصلی ۴۵ بخش ۱۰

۷۶۲ فرعی زهرا و ملیحه و مریم همگی علی پور فرزند محمد هریک نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه که نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۳۰۴ 

متر مربع خریداری مع الواسطه از محمدرضا رضازاده مالک رسمی.
۷۶۳ فرعی زهره فرزانه فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار 
نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۴۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از 

سیدکمال حسینی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در محمودآباد پالک اصلی ۴۷ بخش ۱۰

۳۵8۹ فرعی ابراهیم سیالخوری فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۳۶,۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از اسماعیل معصومی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در علمده شرقی و عزت آباد پالک اصلی ۲۱ بخش ۱۱
۵۵۵ فرعی رضا سمندری فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۳۳۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداله نیکپور مالک رسمی.
۵۵۶ فرعی سیداسداهلل آوینی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۲۷۱,8۹ متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضیان واقع در رودپشت پالک اصلی ۲۴ بخش ۱۱
۶۵۴ فرعی عزیز شاه حسینی آسیابی فرزند غفور نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۳۰۹,۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از حیدر عباسی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در چهارافرا پالک اصلی ۲۷ بخش ۱۱
۲۲۹ فرعی فوزیه حنفی فرزند فرمان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۲۹۵,۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از رحمت تیموری مالک رسمی.
۲۳۰ از ۱۲۲ فرعی حجت اهلل منصوری فرزند عزت اهلل نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۹۰۴,۳۷ متر مربع خریداری مع الواسطه از  علی اکبر منصوری مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در میانکلمرز پالک اصلی ۲8 بخش ۱۱
۲۴۶ فرعی الهه کرمی فرزند محسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳۳ 

متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
۲۴۷ فرعی سیدپیمان حاجی سیدجوادی فرزند سیدرحیم نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت ۲۳8 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

۲۴8 فرعی فاطمه اسدیان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۳8 متر مربع خریداری مع الواسطه از  احمدعلی رمضانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سیاهرودسر پالک اصلی  ۲۹بخش ۱۱

۵۹۵ از ۴۷۲ فرعی ملیحه نعمت پور فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۹8,۷۶ متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی ۳۰ بخش ۱۱
۱۷۳۷ فرعی سعید جنگجواسفروزه فرزند احمدقلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۱8۹,۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از  عباسعلی توکلی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در آهی محله پالک اصلی ۳۳ بخش ۱۱
۹۴۷ فرعی اسماعیل تقی زاده قزلجه فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲۲۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهیم جاللی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زنگی کال پالک اصلی ۳8 بخش ۱۱

۲۳ فرعی فاطمه رفیعیان فرزند احمد و هستی فرخ زاده فرزند عبدالخالق بالمناصفه هرکدام  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه که مقدار ۱۵ سیر مشاع عرصه آن وقف 
می باشد به مساحت ۲۰۰,۳۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از  حسن رضایی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

 ۱۲۳۰۲۴۹ نماید.شناسه آگهی :  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳         
مرتضی خواجوی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محمودآباد

آگهی عدم افراز پالک ۱۰۶ فرعی از ۲8۴۷ واقع در بخش ۳ )بموضع درجزین( 
مشاع  مالکین  از  وکالت شهریار شهریاری  به  خانم سعیده حیدرزاده  اینکه  به  نظر 
ششدانگ پالک های ۱۰۶ فرعی از ۲8۴۷ واقع در بخش ۳ )بموضع درجزین( درخواست 
افراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور نموده و به علت عدم دسترسی به سایر مالکین 
درخواست درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده بدینوسیله از شکوفه 
شهریاری اشخاص و مالکین و هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی 
و یا حق و حقوق قانونی می باشد مهلت داده می شود پس از انتشار یک برگ صورت جلسه 
عدم افراز ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار جهت اعتراض به دادگاه صالحه مراجعه نمایید. 

حسین فزونی 
ریاست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر

صورتجلسه عدم افراز 
بازگشت به درخواست افراز اقای شهریار شهریاری مبنی بر افراز پالک ۱۰۶ فرعی 
۲8۴۷ اصلی واقع در بخش ۳ درجزین تقاضای افراز سهم خود را نموده و حسب ابالغ از 
مالکین مشاعی جهت انجام عملیات افراز دعوت به عمل آمده و پس از حضور در محل با 
توجه به گزارش بازدید محل شماره ۵۵۳۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ و با مشاهده اوراق پرونده 
و با معرفی و ارائه محدوده توسط متقاضی و نماینده ثبت اقدام به تنظیم نقشه گردید که 
با استعالم از شهرداری پاسخ طی نامه ۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ مبنی بر عدم حد 
نصاب و کاربری و طرح جامع قابلیت افراز ندارد و با توجه به اینکه این موارد گزارش گردید 
و لذا در اجرای ماده ۵ آیین نامه افراز تصمیم به رد درخواست افراز صادر می گردد فلذا با 

عنایت به موارد مذکور این واحد اقدام به اتخاذ تصمیم ذیل می نماید. 
تصمیم واحد ثبتی 

حسب موارد مذکور و با توجه به گزارش بازدید محل شماره ۵۵۳۷ – ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 
پاسخ استعالم شهرداری طی نامه ۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبنی بر عدم حد نصاب 
و کاربری و طرح جامع قابلیت افراز ندارد تصمیم به رد درخواست افراز صادر می گردد فلذا 
این اداره رای به صدور عدم افراز پالک فوق داده که تصمیم مذکور از تاریخ ابالغ به مدت 

۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه ذیصالح می باشد. 

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

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

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یک یکباب ساختمان بنام خانم شهال بهرامی فرزند عباس صادره کامیاران 
تحت پالک ۴۰۱۶فرعی از ۴ اصلی بخش ۱۰ به مساحت ۹۹/۳۳متر جزء نسق زارعانه به 
شماره ۱۴۲8۰ مورخه ۴۴/۱/۱۶ به نام فتح اله صالحی به آدرس سنندج روستای حسن آباد

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۹/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/8 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج     م الف ۲۱۹۲

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

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

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱- ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای عادل مجیدی فرزند کریم صادره سنندج نحت 
پالک ۱۰۶ فرعی از ۱8 اصلی بخش ۱۰ به مساحت ۴۹۰۰ متر مربع جزءنسق زارعانه 
به آدرس  آقای کریم مجیدی  بنام  به شماره ۶۵۱۹۰ مورخه ۶۶/۷/۱۹ دفتر ۱۶ سنندج 

سنندج روستای برزاب 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۹/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۲۳ 
لطف اهلل فالحی معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج   م الف ۲۰۲۴

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱- ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای عادل مجیدی فرزند کریم صادره سنندج نحت 
پالک ۱۰۶ فرعی از ۱8 اصلی بخش ۱۰ به مساحت ۴۹۰۰ متر مربع جزءنسق زارعانه 
به آدرس  آقای کریم مجیدی  بنام  به شماره ۶۵۱۹۰ مورخه ۶۶/۷/۱۹ دفتر ۱۶ سنندج 

سنندج روستای برزاب 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۹/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۲۳ 
لطف اهلل فالحی معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج   م الف ۲۰۲۴

مفقودی
سفید  رنگ  به  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
انتظامی 8۱8 ل ۵۴-ایران۴۶ به شماره موتور ۱۶۶۳۰8۱  روغنی مدل ۱۳8۵ به شماره 
به شماره شاسی S۱۴۱۲۲8۵۹۲۷۹۷۳ متعلق به میثم پسندیده فالح دانا مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ابالغیه 
کارفرمای محترم گرمابه ممتازحاج عبداله کاله قوچی 

آدرس خیابان فردوسی پاساژصالحی 
با سالم ودای خیر وصلوات بر محمد وآل محمد)ص(به اطالع می رساند درخواست 
ارائه شده از سوی متقاضی شاغل در بیمارستان توحید آن واحد مبنی براستفاده از مزایای 
بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور)موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (درجلسه 
مورخ۱۴۰۰/۳/۲۰کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آوراستان کردستان مورد بررسی قرار 

گرفته وتصمیماتی بشرح زیراتخاذ گردیده است.
متقاضای: سیامک چایی چی - مشاغل تأیید شده: - مشاغل تأیید شده گروه ب 

:کارگر ساده مورتوچی
از تاریخ  رای صادره مستند به تبصره ۵ ماده8 آئین نامه مشاغل سخت وزیان آو 
ابالغ به مدت ۱۵ روزاداری قابل تجدید نظر خواهی )بصورت کتبی در قالب فرم شماره 
۴(درکمیته تجدید نظربوده ودر صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین وقطعی شدن آن 
رای مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیالت اداری وآئین دادرسی قانون دیوان 
عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور وشش ماه ازتاریخ 

ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
برهان صلواتی- مدیر کل

از طرف محمد سعید جهان بین م الف ۲۱۹۰

اسناد مالکیت وبرگ کمپانی خودرو سواری پژو پارس مدل ۱۳88 به 
رنگ خاکستری – متالیک شاسی 

NAAN۰IGA۶۹K۷۵۶۴۶۴ موتور ۱۲۴88۰88۳۲۵ شماره پالک 
اسماعیل  بنام    IRFC88IV۱۱۹۷۵۶۴۶۴ شناسه  ص8۷   ۱۵۴  -۶۱
شریفی کدملی ۳8۱۰۴8۹۴۴۱ مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. 

مریوان

آقای فقدان سندمالکیت 
بنا به درخواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم 
دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده شماره ۲8۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در دفترخانه اسناد 
رسمی ۲ رباط کریم به ضمیمه درخواست به وارده شماره ۱۴۰۰8۵۶۰۱۰۶۰۰۱۱۴۵۷ مورخ 
۱۴۰۰/۷/۲۵ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ 

آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: ابوالقاسم قرانی 

۲- میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۳۰۰ 
متر مربع قطعه تفکیکی تحت پالک ثبتی ۲۵88 فرعی از ۹۶ اصلی در ورامین بهنام وسط 
به شماره  ابوالقاسم قرانی  نام  به  به شماره ثبت ۴۷۴8۶ صفحه ۳8۰ دفتر ۱۵8  ورامین 
چاپی ۰۱۲۲۶8 ثبت و صادر شده است که نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی نموده است 
لذا شایسته است چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن 

دفترخانه ارائه گردید اخذ و به این واحد ثبتی ارسال نمایید. 
۳- علت از بین رفتن: مفقودی 

۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله 
ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی 

طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
م / الف ۴۳۲

مهاجمان پرسپولیس از بهترین های ایران هستند؛

پیشکسوت پرسپولیس: هواداران صبور باشند 



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1906- سه شنبه 23 آذر 1400 فر

ثانیه   ۹۰ قصه های  بخش  پایانی  مرحله  نامزدهای   
بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
داوران بخش  هیأت  کانون،  از  جوانان  گزارشدنیای  به 
آرایی مدرس، داور و قصه گو، وحید  ثانیه شامل مهدی   ۹۰
نویسنده،  نادری  شرمین  و  فیلمساز  و  نویسنده  نیکخواه آزاد 
مدرس و داور قصه گویی، از میان ۷۴ اثر راه یافته به مرحله 
جشنواره  جایزه  دریافت  نامزد  عنوان  به  را  اثر   ۲۴ پایانی، 
قصه گویی معرفی کردند. از میان نامزدهای راه یافته به مرحله 
پایانی، در نهایت ۱۰ نفر به عنوان برگزیده معرفی و در آیین 
پایانی جشنواره قصه گویی روز ۳۰ آذر ۱۴۰۰ همزمان با شب 

یلدا تجلیل می شوند.
زهرا امیدبخش از اصفهان، محسن وظیفه و لیال خلیفه سقا 
هر دو از اردبیل، زینب نیکفر و رقیه مینا هر دو از خراسان جنوبی، 
مهرنازسادات مظلوم زاده، ثمین استیالیی و حلما حاجی محمدی 

هر سه از خراسان رضوی، فهیمه سروندی از خوزستان، نرگس 
سارا  و  محمدی  فاطمه  طاهری،  رها  فارس،  از  عرفانی نیا 
طاهرخانی هر سه از قزوین، طاهره اصفهانی از کردستان، پویا 
بازرگان از کرمانشاه، مائده حمیدی از گیالن و تینا کبیری از 
مازندران و آمنه اولیا، امیرحسن جعفری، زهرا دهستانی، فاطمه 
زارع، مطهره رکن الدینی، مهین یاسینی و مهدیه کشوری همگی 
بین المللی  ثانیه جشنواره  نامزدهای بخش ۹۰  یزد،  استان  از 

قصه گویی هستند.
در مجموع ۴ هزار و ۴۵۵ اثر از ۳۱ استان در بخش ۹۰ ثانیه 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که در مرحله نهایی تعداد ۷۴ 
اثر از ۷۱ قصه گو از سوی هیأت داوران این بخش داوری شد.

آیین پایانی بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۵ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 
خیابان  در  واقع  کانون  فرهنگی هنری  آفرینش های  مرکز  در 

حجاب تهران برگزار خواهد شد.

نامزدهای مرحله پایانی قصه های۹0 ثانیه جشنواره قصه گویی
معرفی شدند

استاد فلسفه دانشگاه تهران 
مطرح کرد:

در  پزشکی  »تاریخ  کتاب 
علم  تکامل  از  تصویری  اسالمی«؛  تمدن 

در قرون وسطی
 سیدمحمدرضا بهشتی، استاد فلسفه 
»تاریخ  کتاب  توصیف  در  تهران  دانشگاه 
بر  آن  تاثیر  و  اسالمی  تمدن  در  پزشکی 
اروپای قرون وسطی«، گفت: اهمیت کتاب، 
نشان دادن تصویری از علمی شدن علم در 
روزگار خود و تغییر و تکامل آن بر اساس 

سنت های پزشکی مختلف است.
 نشست مجازی نقد و بررسی کتاب 
تاریخ پزشکی در تمدن اسالمی و تاثیر آن 
قربان  حضور  با  وسطی  قرون  اروپای  بر 
محمدرضا  کتاب،  مترجم  بهزادیان نژاد، 
حسینی بهشتی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، 
عبدالرسول خیراندیش، استاد تاریخ دانشگاه 
شیراز و بهزاد کریمی، استادیار ایرانشناسی 

در دانشگاه میبد یزد برگزار شد.
این  در  بهشتی  حسینی  محمدرضا 
فشردگی،  وجود  با  داشت:  اظهار  نشست 
طوالنی  دوره ای  از  ارزشمندی  اطالعات 
نویسنده  کمپبل،  دونالد  پروفسور  توسط 

کتاب ارائه شده است.
وی در ادامه درباره چند نکته محتوایی 
کتاب، گفت: این کتاب چارچوب بزرگ تری 
برای بحث طب در تمدن اسالمی در نظر 
گرفته است. ابتدا از انتخاب عنوان پزشکی در 
تمدن اسالمی توسط مترجم به جای عبارت 
پزشکی عربی )که عنوان اصلی کتاب است(، 
دفاع می کنم چون زبان علمی در آن دوره در 
بود و  سراسر سرزمین های اسالمی، عربی 
به همین دلیل مستشرقین از عبارت تمدن 
عربی استفاده می کنند که مترادف با همان 

تمدن اسالمی است.

نظام علم و حکمت  چارچوب کتاب، 
روزگار خود است

بهشتی افزود: بسیاری از این ترجمه ها 
نقایص  کلمه  به  کلمه  ترجمه  علت  به  
که  است  تعجب آور  گاهی  و  دارد  متعددی 
منتقل  مفهومی  ترجمه،  از  سبک  این  با 
شده  ترجمه  بارها  متون  برخی  است.  شده 
تا اشکاالت آن برطرف شود. چارچوبی که 
مطرح  پزشکی  دانش  برای  کتاب  این  در 
روزگار  حکمت  و  علم  نظام  چارچوب  شد، 

خود است. بنابراین اهمیت کتاب، در نشان 
دادن تصویری از علمی شدن علم در روزگار 
خود است که بر اساس سنت های پزشکی 
مختلف، این تغییر و تکامل را نشان می دهد.
ارسطو  و  آگوستین  به  استناد  با  وی 
درباره طبیب تجربه و طبیب عالم، سنت های 
درمانی هر کدام، اخالط چهارگانه و نسبت 
بین حالت بحران یا بیماری و حالت اعتدال 
برخالف  گفت:  و  کرد  یا سالمتی صحبت 
دیدگاه نویسنده در خصوص کم توجهی به 
ادوات جراحی، پژوهش های جدید و آثاری 
که در موزه ها گرد آمده نشان می دهد این 

بخش از گذشته مورد توجه بوده است.
این استاد فلسفه دانشگاه تهران، بیان 
کرد: استنساخ و ترجمه های متون، مشکالت 
و  چاپ  ماشین  آمدن  با  اما  داشت  زیادی 
از  سینا  بوعلی  قانون  کتاب  سربی،  حروف 
نخستین آثاری است که به صورت گسترده 
چاپ شد و تأثیر فراوانی در نظام آموزش در 

آن دوره داشت.

بررسی  و  پزشکی  فلسفه  به  توجه 
تاریخ پزشکی

عضو هیأت علمی گروه ایران شناسی 
توصیف  با  ادامه  در  یزد  میبد  دانشگاه 
شخصیت نقدپذیر مترجم کتاب، خاطرنشان 
کرد: پزشکان، سابقه مطالعات تاریخ پزشکی 
دارند. تاریخ پزشکی از این حیث مهم بود 
پزشکی  دانشجویان  آموزش  برای  که 
اهمیت داشت. هرچند این دانشجویان نگاه 
دانش  مسأله  نداشتند؛  موضوع  به  تاریخی 
پزشکی از حیث تکامل یافته های آن برای 

شان مهم بود.
این  کنار  در  افزود:  کریمی،  بهزاد 
جریان و به موازات آن از سال های ۱۹۷۰ 
لحاظ  به  شدند  عالقه مند  مورخان  بعد،  به 

کنند.  مطالعه  را  پزشکی  تاریخ  اجتماعی، 
اهمیت کتاب یادشده از این جهت است که 
تاریخ پزشکی  آغاز جریان مطالعه  از  پیش 
به شکل دانشگاهی، این کار را انجام داده 
و با وجود آن که نویسنده یک پزشک است، 
تاریخ  و  توجه  پزشکی  فلسفه  به  کوشیده 
فلسفی  و  فکری  زمینه  در یک  را  پزشکی 

بررسی کند.
ه  و گر علمی  ت  هیأ عضو  ین  ا
داد:  ادامه  یزد،  میبد  دانشگاه  ایران شناسی 
در چارچوب تاریخ نگاری پزشکی، این کتاب 
به گونه ای نوشته شده که در یک دسته بندی 
خاصی قرار نمی گیرد. به رغم آن که بسیاری 
دچار  روش  یا  منابع  حیث  از  جدید  آثار  از 
آن که  باوجود  کتاب،  این  اما  است  مشکل 
از  پیش  و  شده  نوشته  پزشک  یک  توسط 
آغاز جریان علمی تاریخ نگاری پزشکی تألیف 

شده، اثر بسیار قابل اعتنایی است.
نکته دیگر، تفاوت بین جریان شرق و 
غرب جهان اسالم است. تفاوت بین ابن سینا 
و ابن رشد در پزشکی هم وجود دارد چون 
فلسفی  ریشه های  پزشکی  دوران،  آن  در 
دارد. انتقاد نویسنده از ابن سینا در خصوص 
کم توجهی به درمان های یداوی هم ناشی 

از همین اختالف نظر است.
این  ترجمه  کیفیت  کرد:  تاکید  وی 
ارتقا  مترجم  پیشینی  آثار  به  نسبت  اثر 

یافته است.
تمرکز نویسنده بر تبادل دانش خالفت 

غربی جهان اسالم و اروپای قرون وسطی
استاد تاریخ دانشگاه شیراز نیز درباره 
این کتاب، گفت: بحثی که دونالد کمپبل، 
هم  او  از  پیش  کرد،  طرح  کتاب  نویسنده 
سابقه دارد اما زاویه دید او به  علت توجه به 
اسالمی،  تمدن  در  پزشکی  منشا  و  ادبیات 
از  پزشکی  منابع  به  او  است.  اهمیت  واجد 

حیث متون آموزشی توجه کرده و از حیث 
آن ها  پذیرش  چگونگی  و  چرایی  به  دیگر 
از  است،  پرداخته  وسطی  قرون  اروپای  در 
این رو در اروپای قرون وسطی )به خصوص 
در نیمه دوم قرون وسطی( آرای موافقان و 
مخالفان اقتباس و استفاده از پزشکی عربی 

یا اسالمی را بررسی کرده است.
عبدالرسول خیراندیش ادامه داد: این 
زمانی  در  و  تاریخی  بستر  یک  در  مباحث 
وسطی  قرون  جنگ های  که  می دهد  رخ 
جریان  در  اسالمی  و  غربی  جامعه  بین 
طریق  از  مسلمانان  دستاوردهای  و  بود 
برخوردهای  نظیر  جمعیتی  آمیختگی های 
اختیار  در  آن  نظایر  و  تجارت  نظامی، 
این  اثنای  در  می گرفت.  قرار  اروپایی ها 
کلیسا  سوی  از  طبیعیات  هنوز  جنگ ها، 
پذیرفته نمی شد و همین آمیختگی در کنار 
به  دست  با  که  مسری  بیماری های  برخی 
دست شدن داروهای شرقی، موجب ارتباط 
قرون  اروپای  و  اسالم  دنیای  بین  بیشتر 

وسطی شد.
این  در  نویسنده  گفت:  خیراندیش 
کتاب، متوجه است که در این دوران، یک 
خالفت شرقی در جهان اسالم وجود دارد 
شمال  در  مغربی  یا  غربی  خالفت  یک  و 
این  روی  بیشتر  نویسنده  اندلس.  تا  آفریقا 
خالفت  میان  دانش  تبادل  یعنی  بخش، 
غربی جهان اسالم و اروپای قرون وسطی 
برای  اثر  این  مجموع  در  داشت.  تمرکز 
پیگیری مطالعات پزشکی در جهان اسالم 
و آشنایی با تجربیات تبادالت بین المللی در 

تاریخ پزشکی مفید است. 

تاریخ پزشکی در  دلیل ترجمه کتاب 
تمدن اسالمی

قربان بهزادیان نژاد، مترجم کتاب نیز 
با اعتقاد به این که رابطه با تاریخ علم باید 
بپذیریم،  را  نقصان ها  باید  و  باشد  انتقادی 
و  کالبدشناسی  می دهد  نشان  تاریخ  گفت: 
جراحی در قرون وسطی پیشرفت چشمگیری 
نداشت و بخشی از آن به باورهای دینی یا 
رابطه فقه و پزشکی باز می گردد. حرام بودن 
عمل تشریح در مسیحیت و یهودیت روشن 
وجود  وضوحی  چنین  اسالم  در  اما  است 
ندارد. با این حال در این دوره تشریح صورت 
جالینوسی  نوشته های  همان  و  نمی گیرد 

تکرار می شود.

ریشه های فلسفی طب و »تاریخ پزشکی در تمدن اسالمی«

هر خودی همیشه تنهاست؛ از عشق نافرجام تا ورود به دنیای 
نویسندگی 

خــودی  »هــر  رمــان   
همیشــه تنهاســت« الهــام گرفته 
ــت  ــنده ای اس ــی نویس از زندگ
ــال عشــق نافرجــام  ــه دنب کــه ب
دوران کودکــی، بــرای اثبــات 
توانایی هایــش کتــاب می نویســد 
و ورود رســمی اش بــه دنیــای 
ــا چالش هــای  نویســندگی او را ب

جدیــدی مواجــه می کنــد.
همیشــه  ی  د خــو هر  
ز  ا اســت  رمانــی  تنهاســت 

ــتر، از او  ــه پیش ــر ک ــی ف ــی عظیم ــوازی مصطف ــوان اه ــنده ج نویس
اســت. رســیده  چــاپ  بــه  پاییــز  از  پــس  ســال  هــزار 

ــود  ــی خ ــه از زندگ ــام گرفت ــت اله ــه تنهاس ــودی همیش ــر خ ه
نویســنده اســت. داســتان پســربچه ای کــه در کودکــی عاشــق همبازی 
خــود مــی شــود، ایــن عشــق تــا زمــان جوانــی ادامــه دارد امــا نافرجــام 
ــه همیــن دلیــل شــخصیت اصلــی داســتان تصمیــم مــی  ــد. ب می مان
گیــرد از تجربیــات و فــراز و نشــیب هــای زندگــی خــود کتابــی بنویســد 
تــا شــاید بواســطه آن توانایــی هــای خــود را بــه کســانی کــه او را پــس 
زده انــد اثبــات کنــد. او شــروع بــه نوشــتن کتــاب مــی کنــد و بعــد از 
پایــان نــام آن را هــزار ســال پــس از پاییــز مــی گــذارد امــا بــا پایــان 
کتــاب و ورود رســمی مصطفــی بــه دنیــای نویســندگی او بــا چالــش 
هــای جدیــدی روبــرو مــی شــود. چالــش هایــی کــه کتــاب هــر خودی 

همیشــه تنهاســت آنهــا را در دل خــود جــای داده اســت.
کتــاب بــا رویاپــردازی آغــاز مــی شــود؛ تخیلــی کــه در حینــش 
گفت وگــو و کــش و قوســی بیــن نویســنده و مجــری و بــاز نویســنده 
بــا اعضــای بدنــش را نیــز شــاهدیم، دیالــوگ هایــی کــه گویــی میــان 
آدم هــا جریــان دارد و از خاللــش پیــام و نکتــه هایــی معنایــی را بــه 
مخاطــب القــا مــی کنــد. نکاتــی مثــل اینکــه رویاهــای کوچــک مقدمه 
آرزوهــای بــزرگ انــد و یــا شــاخصه هایــی کــه از یــک آدم نویســنده 
مــی ســازد. »مغــز در جــواب گفــت: مــن فکــر مــی کنــم یک نویســنده 
خــوب قبــل از داشــتن پنجــه هایــی طالیــی و مغــزی متفکــر، بایــد 
ــم  ــد دائ ــه داشــته باشــد. او بای ــرای کســب تجرب ــد ب ــی قدرتمن پاهای
ســفر و جســت وجــو کنــد تــا بهتریــن ســوژه هــا را بــه دســت بیــاورد 
و ایــن تنهــا از دو پــا بــرای رفتــن بــر مــی آیــد، پاهــا بــا شــنیدن آن 

حــرف هــا لحظــه ای ســکوت اختیــار کردنــد...«)ص. ۱۱(
رمــان بــا تخیــل ادامــه مــی یابــد و داســتان اصلــی از درون همین 
تخیــل زاده مــی شــود. بــه ایــن ترتیب هــر خودی همیشــه تنها نیســت 
زندگــی نویســنده ای را بــه تصویــر مــی کشــد کــه قصــد دارد بــا چــاپ 
ــان  ــد. قهرم ــی کن ــه معرف ــه جامع ــش را ب ــود، قلم ــر خ ــتین اث نخس
داســتان یعنــی خــود نویســنده )مصطفــی( در کســوت یــک آرایشــگر 

مردانــه تبدیــل بــه نویســنده ای بــا انگیــزه مــی شــود.
او بــه رغــم تمــام مشــکل هــا، بــا سرســختی ایــن کار را انجــام 
مــی دهــد و تصمیــم مــی گیــرد توزیــع کتــاب هــای خــود را در فضــای 
کوچــک اینســتاگرام، خــود آغــاز کنــد. چنــد روزی کار توزیــع را پیــش 
مــی بــرد تــا اینکــه خانمــی به نــام هاجــر ســاطورزاده کتاب را ســفارش 

مــی دهــد. کــه بــه صــورت اتفاقــی از همشــهریان نویســنده اســت.
نویســنده بالفاصلــه کتــاب را بــرای آن خانــم ارســال مــی کنــد. 
ناگهــان بعــد از چنــد روز متوجــه مــی شــود بــرادران هاجــر کــه بســیار 
انســان هــای غیرعــادی و زورگویــی هســتند، کتــاب را در اتــاق خواهــر 
پیــدا کــرده انــد. بــا رخ دادن آن اتفــاق، بــرادران هاجــر بــه نویســنده 
هشــدار مــی دهنــد کــه یــا بایــد بــا خواهــر بیــوه شــان ازدواج کنــد 
ــه ناچــار  ــد کــرد. نویســنده ب ــاب هایــش چــال خواهن ــا کت ــا او را ب ی
ــر از  ــواده ای پ ــه وارد خان ــن مــی شــود ک ــد و اینچنی ــی کن ــول م قب

ناهنجــاری مــی شــود...
ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــرده اســت ب ــر ســعی ک ــی عظیمــی ف مصطف
ــیده و  ــر کش ــه تصوی ــه را ب ــای جامع ــی ناهنجــاری ه موضــوع، برخ

ــد. ــود بررســی کن ــا تفکــر و ســبک خ ــا را ب آنه
در بریده ای از کتاب آمده است:

عمــق خیــال بــی شــباهت بــه اعمــاق اقیانــوس هــا نبــود، قصــد 
پیــش روی بیشــتر داشــتم ناگهــان تلفــن همراهــم زنــگ خــورد و مــرا 
ــی ســریع جــواب دادم.  ــد. خیل ــه بازگردان ــه آرایشــگاه در هــم ریخت ب

خواهــر کوچکــم بــود...
چنــد دقیقــه ای گذشــت. جــارو و خــاک انــداز را دســت گرفتــم 
ــرده  ــردم. صــدای خ ــازه ام ک ــر مغ ــرداری از پیک ــه آوارب و شــروع ب
ــه شکســتن قلبــم در گذشــته هــای  شیشــه هــا شــباهت عجیبــی ب
ــازی دوران  ــود کــه نســینم همب ــروز ب ــن دی ــگار همی دور داشــت. ان
کودکــی ام پســر خالــه اش امیــن را بــه مــن ترجیــح داد. دلیــل آن 
ترجیــح موقعیــت اجتماعــی خانــواده امیــن و همچنیــن هدف مشــترک 
نســیم و او بــرای آینــده بــود. البتــه دخالــت هــای زیــاد مــادر نســیم 

هــم بــی تاثیــر نبــود.
امــا در هــر صــورت آن انتخــاب ســرانجام چیــزی نشــد که نســیم 
فکــر مــی کــرد و آنهــا خیلــی زود از هــم جــدا شــدند. نســیم بعــد از 
ــرای وصــال شــرطی  ــا ب ــه ســمت مــن آمــد ام ــار دیگــر ب ــی ب جدای
ــن حــال او  ــا ای ــی انجامــش را نداشــتم. ب گذاشــت کــه هرگــز توانای
ــه  ــرای ادام ــر ب ــی کشــوری دیگ ــرد و راه ــدا ک ــاره راهــش را ج دوب
تحصیــل شــد. مــن نیــز بعــد از رفتنــش تصمیم گرفتــم طــوری زندگی 

را پیــش ببــرم کــه ثابــت کنــم آدم بــی لیاقتــی نبــوده ام...)ص۳۰(.
هــر خــودی همیشــه تنهاســت در ۲۴۰ صفحــه و شــمارگان یــک 
هــزار نســخه از ســوی نشــر کتــاب هرمــز وارد بــازار کتاب شــده اســت.
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پروانه رسولی خوشبخت

خالق »مصاحبه با خون آشام« درگذشت

 »آن رایس« نویسنده رمان و فیلمنامه »مصاحبه با خون آشام« در 8۰ سالگی 
درگذشت.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، آن رایس نویسنده پرفروش آمریکایی که بیشتر 
با رمان گوتیک مصاحبه با خون آشام شناخته می شد، در سن 8۰ سالگی بر اثر عوارض 

ناشی از سکته مغزی از دنیا رفت.
این نویسنده اهل نیواورلئان اولین رمان خود را که همان مصاحبه با خون آشام 
بود، در سال ۱۹۷۶ به چاپ رساند. این رمان پرفروش شد و بعدها اقتباس سینمایی 
آن با بازی برد پیت، تام کروز، آنتونیو باندراس و کریستین دانست جلوی دوربین 
رفت. این فیلم که در سال ۱۹۹۴ به کارگردانی نیل جردن و براساس فیلمنامه ای از 

رایس ساخته شد، دو نامزدی برای جوایز اسکار را در کارنامه دارد.
رایس در دهه ۱۹8۰ شروع به نوشتن دنباله هایی برای رمان مصاحبه با خون آشام 
 The Vampire( کرد و از کنار هم قرار گرفتن آنها مجموعه سرگذشت خون آشام

Chronicles( متولد شد.
تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه از کتاب های رایس در جهان به فروش 
رسیده که او را به یکی از معروف ترین و پرفروش ترین نویسندگان تاریخ تبدیل می کند.

مرادی-  نان: سهراب  جوا دنیای 
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  خبرنگار- 
کرمانشاه سرانه فضای کتابخانه ای استان به 
ازای هر ۱۰۰ نفر را ۲,۵ مترمربع اعالم کرد.

معصومه حسنی خوانسار درمصاحبه ای 
به افتتاح دو باب کتابخانه در سطح استان 
خبر داد و افزود: درهفته کتاب و کتابخوانی 
۱8 باب کتابخانه در سطح کشور افتتاح شد 
که از این تعداد سهم استان افتتاح دو باب 
کتابخانه در شهرستان های اسالم آبادغرب 

و هرسین بود.
این  در  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
هفته افتتاح بخش »نسخ خطی« کتابخانه 
این  در  که  داشتیم  را  کرمانشاه  امیرکبیر 
خطی  و  سربی  سنگی،  کتابهای  بخش 

نگهداری می شوند.
مشاکرت  جلب  بر  خوانسار  حسنی 
مردمی در امر کتاب و کتابخوانی تاکید کرد 
مانند  هایی  راستا طرح  همین  در  افزود:  و 
»کتاب یار افتخاری« و »کتابدار افتخاری« 
با محوریت دانش آموزان و در سطح مدارس 

اجرا شد.
در  اینها  بر  عالوه  شد:  یادآور  وی 
سطح کتابخانه های استان هم برنامه های 
مختلفی از جمله برگزاری ۴۳ برنامه قصه 
 ۴۱ آموزشی،  کارگاه   ۱۷ مجازی،  گویی 
 ۴۷ حضوری،  و  مجازی  کتاب  نمایشگاه 
از  رونمایی  نشست  دو  کتابخوانی،  نشست 

کتاب نیز برگزار شد.
حسنی خوانسار در ادامه به کسب رتبه 
اول انجمن کتابخانه های استان در سطح 
 ۲۹ استان  در  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور 
در سطح  که  داریم  را  ها  کتابخانه  انجمن 
شهر، شهرستان و استان تشکیل می شوند 
و ریاست آن در سطح استان با استاندار است.

وی افزود: خوشبختانه انجمن در طول 
به صورت منظم  را  برگزاری جلسات  سال 
داشته و مشکالت کتابخانه ها در این جلسات 
این  به  توجه  با  و  است  رجوع شده  و  رفع 
فعالیت ها انجمن کتابخانه های استان در 
کشور رتبه اول را کسب کرده که در مراسمی 
از  ارشاد اسالمی  با حضور وزیر فرهنگ و 

استاندار کرمانشاه تجلیل شد.
ن  ستا ا ی  ها نه  بخا کتا یرکل  مد
 ۱۰۶ وجود  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمانشاه 
کتابخانه در سطح استان گفت: از این تعداد 
کتابخانه  نهاد  پوشش  تحت  کتابخانه   88
کتابخانه   ۱8 و  داشته  قرار  عمومی  های 

بصورت مشارکتی با سایر ادارات است.

از  همچنین  افزود:  خوانسار  حسنی 
این تعداد ۶۳ کتابخانه شهری، ۲۲ کتابخانه 
روستایی و سه باب کتابخانه سیار در هرسین، 

جوانرود و قصرشیرین هستند.
های  کتابخانه  زیربنای  مسئول  این 
عنوان  مترمربع  را ۴۳ هزار  استان  عمومی 
کرد و افزود: با توجه به جمعیت دو میلیون 
های  کتابخانه  فضای  سرانه  استان  نفری 

استان به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲.۵ متر است.
موجود  کتب  تعداد  خوانسار  حسنی 
و  میلیون  یک  را  استان  های  کتابخانه  در 
۱۵۰ هزار جلد عنوان کرد و افزود: این آمار 
نشان می دهد در استان تقریبا به ازای هر 
های  کتابخانه  در  کتاب  جلد  یک  نفر،  دو 

استان داریم.
افق  در  کرد:  تصریح  مسئول  این 
۱۴۰۴ باید به عدد هشت کتاب به ازای هر 
نفر در استان برسیم که با این برنامه فاصله 

بسیار داریم.
حسنی خوانسار تصریح کرد: در حال 
های  کتابخانه  عضو  نفر  هزار   ۵۰ حاضر 

عمومی استان هستند.
ن  ستا ا ی  ها نه  بخا کتا یرکل  مد
کرمانشاه در ادامه با انتقاد از عدم تخصیص 
مرکزی  کتابخانه  پروژه  به  مناسب  اعتبار 
کرمانشاه  استان  متاسفانه  گفت:  کرمانشاه، 
در این زمینه بسیار مظلوم واقع شده است.

های  استان  اکنون  هم  افزود:  وی 
کمتری  جمعیت  که  کردستان  و  همدان 
نسبت به استان دارند، مدت هاست کتابخانه 
مرکزی دارند، اما هنوز در کرمانشاه نتوانسته 
ایم یک کتابخانه مرکزی راه اندازی کنیم.

حسنی خوانسار به کلنگ زنی پروژه 
کتابخانه مرکزی استان در سال 8۶ اشاره 
دو  تخصیص  با   ۹۱ سال  تا  افزود:  و  کرد 

میلیارد تومان اعتبار این پروژه به پیشرفت 
فیزیکی ۳۰ درصدی رسید.

بنا  ازهمان سال متاسفانه  افزود:  وی 
به دالیل اعتباری پروژه متوقف شد تا اینکه 
درسال ۹۷ با مساعدت استاندار کرمانشاه و با 
تخصیص ۳,۵ تا چهار میلیارد تومان اعتبار 
پروژه دوباره فعال شد و تاکنون به پیشرفت 

فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.
نیز  امسال  گفت:  خوانسار  حسنی 
این  برای  تومانی  میلیارد   ۱,۵ اعتبار حدود 
پروژه اختصاص داده شده که کفاف تکمیل 

آن را نمی دهد.
وی افزود: این پروژه با مساحت یازده 
و  احداث شده  پنج طبقه  در  مترمربع  هزار 
برای تکمیل آن حداقل به حدود ۴۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
اینکه  برای  گفت:  خوانسار  حسنی 
پروژه را زودتر تکمیل کنیم حدود چهار هزار 
مترمربع از مساحت و دو طبقه از طبقات آن 
را کم کردیم، ولی با این وجود بازهم با این 

اعتبارات اندک به سرانجام نمی رسد.
این مسئول خاطرنشان کرد: چنانچه 

این پروژه  اتمام  به  استان نسبت  مسئولین 
با  توان  می  قطعا  باشند،  داشته  اهتمام 
این  کوتاهی  مدت  ظرف  اعتبار  تخصیص 

پروژه را به بهره برداری رساند.
۶ کتابخانه زلزله زده کرمانشاه ۴۰ تا 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
سال  زلزله  به  اشاره  با  درادامه  کرمانشاه 
شدید شش  خسارت  به  ذهاب،  سرپل   ۹۶
کرد  اشاره  زده  زلزله  مناطق  در   کتابخانه 
به  نیاز  کتابخانه  دو  تعداد  این  از  وافزود: 
مقاوم  به  نیاز  کتابخانه  چهار  و  بازسازی 

سازی داشتند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل مشکالت 
اعتباری در حال حاضر دوکتابخانه بازسازی 
شده حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

حسنی خوانسار تصریح کرد: همچنین 
چهار کتابخانه مقاوم سازی شده حدود ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی تاکید کرد: این خسارت ها موجب 
هم  و  نشده  ها  کتابخانه  فعالیت  تعطیلی 
اکنون کتابخانه ها در اماکن استیجاری در 

مناطق زلزله زده فعال هستند.
اجرای  به  ادامه  در  خوانسار  حسنی 
استان  های  کتابخانه  در  ها  طرح  برخی 
 ۱۵ حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
کتابخانه استان به پایگاه اطالعاتی متصل 
شده اند که از این طریق امکان دسترسی 
به ۱۲۵ میلیون مقاله داخلی، خارجی، کتاب 
است. شده  فراهم   ... و  الکترونیکی  های 
استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کرمانشاه با اشاره به تاثیرات منفی و مثبت 
های  کتابخانه  فعالیت  بر  کرونایی  شرایط 
استان گفت: در شرایط کرونایی طی این دو 
سال عمدتا فعالیت کتابخانه ها تعطیل شد 
و همین امر مشکالتی را برای عالقمندان 

کتاب و کتابخوانی به وجود دارد.
وی افزود : از طرفی این شرایط موجب 
شد فعالیت های کتاب و کتابخوانی در فضای 
های  فعالیت  عمده  و  بگیرد  رونق  مجازی 

کتابخانه ها در این فضا انجام شود.
این  در  حسنی خوانسار تصریح کرد: 
شرایط کرونایی برای اینکه اعضای کتابخانه 
»پیک  طرح  باشند،  بیشتری  رفاه  در  ها 
که  بطوری  کردیم،  اندازی  راه  را  کتاب« 
اعضا کتاب مدنظر را در سامانه کتابخانه ها 
ثبت کرده و کتاب خود را درب منزل تحویل 
می گرفتند و از طریق کتابدار یا پست نیز 
مجددا آن را به کتابخانه ها برمی گرداندند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه:

کتابخانه مرکزی به40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

محمد سلطان پور تاکید کرد؛
استفاده از ظرفیت نمایشگاه  مجازی کتاب در پسا کرونا

ظرفیت  از  می توان  نیز  کرونا  پسا  دوران  در  اینکه  بیان  با  سلطان پور  محمد 
نمایشگاه های مجازی کتاب استفاده کرد، گفت: زیرا این نمایشگاه امکان بسیار خوبی 
ایجاد کرده تا در کنار نمایشگاه فیزیکی، مردم بتوانند از دستاوردهای بخش آنالین 

در هر مکانی بهره مند شوند.
محمد سلطان پور )مدیر انتشارات گفتمان اندیشه معاصر در اصفهان( در گفت وگو 
با روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب در شرایط کنونی، گفت: طی دو سال اخیر صنعت نشر نیز همانند سایر صنایع 
و بخش های مختلف تحت تاثیر قرار گرفت و تورم قیمت مواد اولیه موجب شد کتاب 
از سبد برخی خانواده ها حذف شود. در این میان به نظر می رسد که کتاب نیازمند 
حمایت های مختلف بوده و در حال حاضر نمایشگاه مجازی کتاب بهترین گزینه است.

او برگزاری این نمایشگاه را یک گام موثر برای حضور نشر دانست و افزود: این 
نمایشگاه می تواند در ایجاد نقدینگی برای ناشران، همچنین معرفی تازه های نشر و 

ناشران نقش به سزایی داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب طی سال های قبل، عنوان 
کرد: به نظر می رسد حتی در دوران پسا کرونا نیز می توان از ظرفیت نمایشگاه های 
مجازی کتاب استفاده کرد؛ زیرا این نمایشگاه امکان بسیار خوبی ایجاد کرده تا در 
کنار نمایشگاه فیزیکی، مردم بتوانند از دستاوردهای بخش آنالین نیز بهره مند شوند.

مدیر انتشارات گفتمان اندیشه معاصر در اصفهان با بیان اینکه باید شرایطی فراهم 
شود تا کسانی که امکان حضور در مراکز استان ها را ندارند از مزایای آن بهره مند شوند، 
اظهار کرد: مسئوالن فرهنگی باید از این امکان و تجربه جدید حتما طی سال های آتی 

نیز استفاده کنند، زیرا به نظر می رسد هیچ تداخلی با بخش فیزیکی ندارد.
محمد سلطان پور در پایان گفت: اطالع رسانی گسترده در میان مردم استان، 
پیش بینی دسترسی بهتر و بیشتر ناشران به پرتال برای معرفی آثار، همچنین امکان 
ارسال کتاب به شکل درست و بسته بندی مناسب از جمله موضوعاتی است که باید 

جدی گرفته شود.

ترویج  راه  مهمترین  مطالعه،  نقش  اثربخشی  با  جامعه  آشنایی 
مطالعه است

زهرا شیخی مهمترین راه ترویج فرهنگ مطالعه را آشنایی جامعه با اثربخشی 
نقش مطالعه در پیشرفت و به موفقیت رساندن افراد دانست.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان زهرا شیخی )نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی( درگفت وگو با روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره ضرورت 
فرهنگ سازی مطالعه در جامعه و آگاهی بخشی، آموزش و کسب مهارت های الزم 
بیان کرد: موظف هستیم از طرق مختلف، مردم به خصوص جوانان و نوجوانان را به 
مطالعه عالقمند کنیم؛ به گونه ای که مضاف بر مطالعه دروس مدارس و دانشگاه آثار 

غیر درسی هم بخوانند.
او با اشاره به این که با این شیوه می توانیم چشم اندازی افتخار آفرین برای آینده 
جامعه متصور باشیم، اظهار کرد: به واقع راه پیشرفت جامعه از مسیر آگاهی و بینش 
درست در سایه آموزش دقیق و صحیح می گذرد.وی مهمترین راه ترویج فرهنگ 
مطالعه را آشنایی جامعه با اثربخشی نقش مطالعه در پیشرفت و به موفقیت رساندن 
افراد دانست و عنوان کرد: هر عقل سلیمی به دنبال کسب مهارت، یادگیری و شناخت 
درست راه های رسیدن به موفقیت بوده و قطعا اولین راه مطالعه منابع دقیق علمی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اصفهان از دیرباز 
همیشه مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان جهان بوده است، مطرح کرد: این استان از 
لحاظ شاخص های فرهنگی همیشه در رتبه های اول بوده و همه مردم ایران و جهان، 
مردم اصفهان را دارای فرهنگ و با اصالت می دانند.  زهرا شیخی در پایان ضمن بیان 
این که این شناخت مرهون فرهنگ مطالعه و حفظ ارزش های مردم این سرزمین است، 
گفت: به نظرم برای ترغیب بیشتر به مطالعه جهت انتقال این فرهنگ به نسل جوان، 
قطعا فرهنگ سازی به شیوه های نوین و به روز بسیار راهگشاست. از این رو نمایشگاه 

مجازی کتاب در روزهایی که نگران انتقال بیماری کرونا هستیم حائز اهمیت است.
اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان )پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان 
اصفهان( از بیستم آذر ماه آغاز شده و تا بیست وششم آذرماه ۱۴۰۰ به مدت هفت 
روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان اصفهانی برای بازدید و خرید کتاب می توانند به 

ketab.ir مراجعه کنند.
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 از راست مفتون امینی، محمدحسین شهریار و سیناعباسی 
اختصاصی دنیای جوانان

بگذشت در فراق تو
شب های بی شمار

مفتون امینی

زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
با دیگران مباش که تنها ببینمت

در این بهار تازه که گل ها شکفته   اند
لبخند عشق زن که شکوفا ببینمت

یک جام نوش کردی و مشتاق دیدمت
جامی دگر بنوش که شیدا ببینمت

منشین گران و جامه سبک ساز و رقص کن
رقصی چنان که آفت دل ها ببینمت

بگذشت در فراق تو شب های بی شمار
هر شب دراین امید که فردا ببینمت

ای ایستاده در پِس این پرده غبار
نزدیک تر بیا که هویدا ببینمت

نازم به بی نیازی ات ای شوخ سنگدل
هرگز نشد اسیر تمنا ببینمت
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بودجه سینما و هنر در 1401چقدر است!؟

بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای سال ۱۴۰۱ در حالی بیش از ۵  هزار و ۳8 میلیارد تومان براورد شده 
که از ردیف های تفکیک شده دستگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه در الیجه بودجه خبری نیست! الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به امسال حدود ۷۵۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش دارد. در حوره فرهنگ و هنر هم افزایش بودجه وجود دارد اما برخالف چند سال قبل جزئیاتی از بخش های 
مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر نشده است. البته یک ویژگی قابل توجه الیحه بودجه ۱۴۰۱ این است که 

دستگاه های اجرایی مجازند تا ۲ درصد  از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل 
موضوعات قرانی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. همچنین تاکید شده است که 

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
 در خالصه بودجه سال ۱۴۰۱، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پنج هزار و ۳8 میلیارد تومان برآرود شده است. برای فصل فرهنگ و هنر اشاره 
شده که عملکرد سال ۱۳۹۹، هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲ هزار و 8۴۵ میلیارد تومان مصوب شده بود و حاال برای سال 

۱۴۰۱ ، بالغ بر سه هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان براورد شده است.
 در جدول خالصه بودجه دستگاه های اصلی برای حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران )صندوق هنر( ۳۲۷ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. برای حمایت و گسترش سینمای ملی هم ۳۳۶ میلیارد و ۹۰8 میلیون تومان براورد شده است.  همچنین برای 

حمایت از توسعه هنر ۲۳۷ میلیارد تومان براورد شده است.

پیک نیک در میدان حنگ، کمدي ضدجنگ

ن  میدا در  پیک نیک  نمایش 
جنگ، به کارگردانی مرتضی درویش 
از  بلیت هایش  پیش فروش  شروع  با 
امروز در تئاتر آبان روی صحنه می رود. 
نوشته  جنگ،  میدان  در  پیک نیک 

فرناندو آرابال و ترجمه داریوش مودبیان از 
جمله نمایشنامه های کمدی ضدجنگ است 
که در آن پدر و مادر سربازی به نام زاپو تصمیم می گیرند، روز یکشنبه 

پیک نیک را در میدان جنگ به همراه پسرشان برگزار کنند. 
بهمن عزیزی طراح پوستر نمایش نیز با استفاده از تضاد موقعیت 
پیک نیک و میدان جنگ که در نمایشنامه وجود دارد و با استفاده از 
عناصر و فضای جنگی، در کنار رنگ زنده و شاد دستمال آشپزخانه، 
پوستر این نمایش را طراحی کرده است. تهیه کننده این پروژه اشکان 

اطمینان است.

ش
ماي

ن

ما
سین

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نمایش روزها در راه روي صحنه مي رود

به   ، ه ا ر ر  د روزها  نمایش 
مراحل  موسوی  سما  نی  کارگردا
این  را سپری می کند.  پایانی تمرین 
در  است.  اتوبیوگرافی  تئاتر  یک  اثر 
این تجربه ۳ سوژه  )بازیگران نمایش( 
با  که  شده اند  انتخاب  بررسی  برای 

فکت های مستند درباره زندگی  خود صحبت 
می کنند. وجوه مشترک زندگی این ۳ نفر، تفاوت های شان، انتخاب هایی 
که مسیر زندگی آنها را از هم جدا کرده و همچنین جبری که باعث شده 
طور دیگری زندگی کنند، قصه هایی  است که در نهایت به مسیر گردآوری 

و تدوین متِن اجرا شکل داده  است. 
روزها در راه به دنبال یک سال پژوهش و گفتگو با سوژه های مورد 
نظر تمرین و ساخته شده و دومین همکاری نویسنده و کارگردان نمایش 

به شمار می رود.

ش
ماي

 ن

مرور خاطرات سینمایي با رسول صدرعاملي

وقتي فیلم مي ساختیم به جشنواره یا گیشه فکر نمي کردیم و غرق در سینما بودیم
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محمد حسین زاده

ادامه  در  ایران  سینمای  موزه 
تاریخ  نشست های  سلسله  انتشار 
زادروز  مناسبت  به  خود  شفاهی 
ن  ا گرد ر کا ملی،  عا صدر رسول 
بخش هایی  ایران  سینمای  باسابقه 
از گفتگوی تاریخ شفاهی این هنرمند 
را که اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ 
است.  کرده  منتشر  را  داده  انجام 
اینکه  بیان  با  صدرعاملی  رسول 
داودی  گلهای  فیلمش  مهمترین 
وقتی  سال ها  آن  در  گفت  است، 
فیلم می ساخت به اینکه می فروشد 
یا نمی فروشد، اینکه جشنواره می رود 
یا نمی رود به هیچ وجه فکر نمی کرد 
و  فیلمنامه  نگارش  زمان  در  و 
فیلمبرداری با همه وجود فکر می کرد 
کاری که درست است را انجام بدهد 
و واقعا همین باعث می شد تا روحی 

در آثار دمیده شود.
از  یکي  رسول صدرعاملی که 
کشور  سینماي  شاخص  فیلمسازان 
او  فیلم هاي  و  مي رود  شمار  به 
از  فارغ  همواره  اجتماعي  ژانر  در 
چالش برانگیز بودن، مخاطبان زیادي 
موردتوجه  و  کرده  خود  جذب  را 
در  است،  گرفته  قرار  نیز  منتقدان 
اینکه  بیان  با  گفتگو  این  ابتداي 
خیابان  اصفهان  در   ۱۳۳۳ آذرماه 
گفت:  است،  آمده  دنیا  به  فروغی 
من تا ۴ سالگی اصفهان بودم و به 
یک  که  حسینی  اسالمی  دبستان 
آقایی  می رفتم.  داشت  کودکستان 
دنبال من  نام سیدرضا، صبح ها  به 
و ۴ نفر دیگر می آمد و بعدازظهر ما 
را به خانه برمی گرداند. تمام ۳ ماه 
مادر  و  خاله ها  خانه  در  را  تابستان 
پسرخاله ای  و  می گذراندم  بزرگ ها 
داشتم که با او همسن بودم و بیشتر 

تابستان ها را باهم بودیم.
وی در پاسخ به سوال فریدون 
بار  اولین  اینکه  بر  مبنی  جیرانی 
پاسخ  است،  رفته  سینما  به  کجا 
از  بودم  ساله   ۹ می آید  یادم  داد: 
یک  سکه  یک  مادربزرگم  کیف 
تومانی برداشتم و به سینما مایاک 
فیلم  و  رفتم  اصفهان  چهارباغ  در 
که  باری  دومین  و  دیدم  را  تایتان 
تهران  در  رفتم  سینما  به  تنهایی 
فیلم گنج قارون را دیدم. درواقع آن 
براي  رفتن  سینما  به  تنهایي  زمان 
بسیار  من  سال  و  سن  در  بچه اي 
عجیب بود ولي دل را به دریا زدم و 

این کار را کردم.
بخش  در  صدرعاملی  رسول 
به  اشاره  با  گفتگو  این  از  دیگري 
خواندن  به  زیادی  عالقه  اینکه 
روزنامه و مجله داشته است، افزود: 
عالقه من به خواندن روزنامه و مجله 
از همان دوران کودکستان بود. یادم 
می آید سر کوچه ما یک دکه بود که 
روزنامه  بعداظهر   ۴ ساعت  روز  هر 
من  از  که  پسربچه  چند  و  می آورد 
و  می خریدند  را  آنها  بودند  بزرگتر 
می خواندند و من به شدت حسرت 
می خوردم چون من عاشق خواندن 
روزنامه و مجله بودم و خواندن را با 
مجله دختران و پسران شروع کردم. 
بخرم  را  آنها  تا  نداشتم  هم  پول 
تمام  کوچه مان  سر  دکه  همان  از 
روزنامه ها، کیهان بچه ها و اطالعات 

هفتگی، دختران و پسران را به قیمت 
۵ ریال اجاره و به امانت می گرفتم 

می خواندم و دوباره برمی گرداندم.
ز  ا دیگري  بخش  در  وی 
مصاحبه  ین  ا در  صحبت هایش 
دبیرستان  دهم  از  کرد:  خاطرنشان 
ناصرخسرو  در خیابان  دارالفنون  به 
رفتم البته پدرم موافق نبود و خودم 
ثبت نام کردم زیرا شنیده بودم جای 
خوبی است و مهمتر اینکه نزدیک 
دفتر  به  بود.  اطالعات  روزنامه  به 
اطالعات دختران و پسران می رفتم 
در آنجا آقایی به نام بیژن امامی بود 
که من بسیار طرفدار او بودم زیرا در 
جمع مجالت هفتگی که به عنوان 
حضور  مجله  فتخاری  ا ر  خبرنگا
داشتیم با ما خوب صحبت می کرد 
و آموزش می داد که خبر چیست و 
چگونه آن را تهیه می کنند. درواقع 
براي من یک کالس آموزشي خیلي 

مهم در زندگي بود.
وی با بیان اینکه عالقه زیادی 
است، گفت:  داشته  به خبر حوادث 
در  رفتم  که  هم  روزنامه  به  حتی 
کار  به  مشغول  حوادث  سرویس 
شدم. یادم می آید در سال ۵۵ یک 
بودند  دنبالش  پلیس ها  که  را  قاتل 
آوردم  روزنامه  به  مصاحبه  برای  را 
و با او درباره اتفاقی که افتاده بود، 
مصاحبه گرفتم البته نمی دانست که 
آن  در  است.  قاتل  او  می دانم  من 
و  نبود  مسئله ام  سینما  اصال  زمان 
فقظ فیلم دیدن را دوست داشتم و 

همه فیلم ها را هم می دیدم.
با  ادامه  در  صدرعاملي  رسول 
در  بهترین مصاحبه اش  اینکه  بیان 
فیلم  بازیگران  با  اطالعات هفتگی 
مغول ها بوده است، بیان داشت: این 

مصاحبه از نظر خودم بی نظیر است. 
هیچکس فیلم را نمی دید اما به دلیل 
تلویزیون ساخته شده  توسط  اینکه 
بود هرشب آنونس های فیلم پخش 
حفظ  را  اسم ها  همه  من  و  می شد 
شده بودم . یک روز چهارشنبه بود 
با محمود محمدی که عکاس بود به 
گرگان رفتیم و همه بازیگران فیلم 
را پیدا و با آنها مصاحبه گرفتم و در 

یک صفحه کامل چاپ شد.
مصاحبه  این  ز  ا بخشي  در 
رسول  به  خطاب  جیرانی  فریدون 
صدرعاملی گفت: یادم می آید روزی 
در دفتر کارت، تو را در حال صحبت 
با زنده یاد خسرو شکیبایی دیدم. من 
شکیبایی را در آن زمان نمی شناختم 
و تو به من گفتی که او بازیگر خوبی 

است.
ادامه  در  صدرعاملی  رسول 
داد:  توضیح  جیرانی  صحبت های 
پاییزان،  فیلم  برای  انتخابم  اولین 
به  اما  بود  زنده یاد خسرو شکیبایی 
دلیل اینکه سر فیلمبرداری ترن بود 
این  و  نشد  میسر  امکان حضورش 
یکی از حسرت های من و خسرو بود 
و در زمان ساخت فیلم شب، خسرو 
شکیبایی به من گفت که خیلی دلش 

می خواست در آن فیلم بازی کند.
بخش  در  صدرعاملي  رسول 
فیلم  به  اشاره  با  گفتگو  این  بعدي 
رهایی گفت: اتفاق بسیار خوبی که 
در فیلم افتاد و به من خیلی اعتماد 
داوود  زنده یاد  حضور  داد  نفس  به 
رشیدی بود. یادم می آید برای این 
رفتم  او  پیش  شب   ۹ ساعت  فیلم 
درباره داستان فیلم صحبت کردیم 
که پذیرفت و به عنوان یک بازیگر 
مورد  که  وثوق  مورد  و  پیشکسوت 

اعتماد سینمای ایران بود حضور او در 
جمع بازیگران فیلم و حمایتش از من 
بسیار موثر بود. زنده یاد داوود رشیدی 
کارگردان های  با  می گفت  من  به 
دیگر هم کار کرده و آنها هم خوب 
هستند اما کمتر حس و حال من را 
دارند و در طول فیلمبرداری همیشه 
حواسش به من بود تا از طرف گروه 

تضعیف نشوم.
به  خطاب  صدرعاملی  رسول 
او به گفتگو  با  فریدون جیرانی که 
نشسته بود، گفت: گل های داوودی 
مهمترین فیلم من است، در رهایی 
من  به  و  نوشتید  را  فیلمنامه  شما 
بود  این  دلیلش  و  نداشتید  کاری 

نبود  تهران  در  سکانسی  هیچ  که 
بود  شده  گرفته  جنوب  در  همه  و 
لحظه  از  داوودی  گل های  در  اما 
بودید.  همراه  من  با  قصه  پیدایش 
داوودی  گل های  بودید  معتقد  شما 
به خاطر شرایط نابینایی یک گریم 
خیلی حساس و مهم می خواهد به 
را  اسکندری  عبداهلل  دلیل  همین 
عباس  همچنین  و  کردید  معرفی 
گنجوی را معرفی کردید و من او را 
سر همین فیلم شناختم و رفتیم سراغ 
زنده یاد  جمله  از  تئاتر  بهترین های 
و...   والی  جعفر  مشایخی،  جمشید 
فقط بیژن امکانیان از گروه ما بود که 
به خوبی هم درخشید و لیال پیرزاد 

هم که از فیلم رهایی با ما همکاری 
داشت و ما اطراف این ۲ بازیگر را از 
پر از بهترین های سینما و تئاتر ایران 
کردیم و برای تدوین عباس گنجوی 
و برای موسیقی کامبیز روشن روان 
آمد و همه اینها را با هماهنگی هم 
انجام دادیم و شد گل های داوودی 

و اتفاق خوب در سال ۱۳۶۳.
فیلم  درباره  رسول صدرعاملی 
که  کتانی  کفش های  با  دختری 
به  او  شاخص  فیلم هاي  از  یکي 
شمار مي رود نیز توضیح داد: وقتی 
ایده این فیلم پیدا شد زمانی بود که 
۶ سال بیکار بودم. یک شب منزل 
سعید مطلبی بودیم به او گفتم فقط 
هم  آن  و  دارم  ذهن  در  اسم  یک 
است.  کتانی  کفش های  با  دختری 
او در پاسخ  به  او گفت یعنی چی؟ 
که  است  نوجوانی  شخصیت  گفتم 
و  می رود  بیرون  خانه  از  روز  یک 
راه آهن  میدان  تا  ولیعصر  میدان  از 
راه  خیابان ها  جدول  لبه  روی  را 
می رود و در طول این سفر شهری 
می افتد.  اتفاق  او  برای  ماجراهایی 
سعید مطلبی گفت ایده خوبی است 
اما کار من نیست. او چند شاگرد در 
سیمافیلم داشت و به من گفت پسر 
آمده  کالس  به  تازگی  به  جوانی 
با استعداد است  که به نظرم بسیار 
از او اسمش را پرسیدم و او پیمان 
کرد.  معرفی  من  به  را  قاسم خانی 
قاسم خانی به همراه بهاره رهنما در 
کرده  بازی  داوودنژاد  علیرضا  فیلم 
بودند. قرارداد ۹۰۰ هزارتومانی با او 
بستم و هفته اي ۲ روز باهم در مورد 
فیلمنامه صحبت می کردیم تا اینکه 

فیلمنامه به سرانجام رسید.
نه  ترا من  فیلم  درباره  وی 

خود  زمان  در  که  دارم  سال   ۱۵
و  کرد  پا  به  زیادي  سروصداي 
درنهایت یکي از فیلم هاي شاخص 
استعدادي  و  است  کشور  سینماي 
سینما  به  را  علیدوستي  ترانه  چون 
معرفي کرد، نیز توضیح داد: اواسط 
کفش های  با  دختری  فیلم  تدوین 
کتانی فکر کردم که چگونه می شود 
بنویسیم  دختری  درباره  قصه  یک 
که احساساتی نباشد، خیلی عقل گرا 
مشکالت  و  باشد  داشته  منطق  و 
زندگی را خودش یک تنه حل کند. 
را  آن  پرتوی  کامبوزیا  متوجه شدم 
کار کرده است با او صحبت کردم، 
به  نزدیک  و  آمد  خوشش  طرح  از 
فیلمنامه  تا  کشید  طول  یکسال 

آماده شد.
کرد:  خاطرنشان  صدرعاملی 
یادم می آید در هفته نامه سینما یک 
بود.  جذاب  بسیار  که  دادم  آگهی 
متن آگهی این بود که من ترانه ۱۵ 
سال دارم دختر خوبی هستم اگر این 
شخصیت را می شناسید به ما معرفی 
کنید. در واقع دنبال بازیگر بودیم. که 
ترانه علیدوستی این آگهی را دیده 
بود. امین تارخ به من زنگ زد و گفت 
است  علیدوستی  ترانه، دختر حمید 
و او را برای حضور در فیلم به من 
معرفی کرد. برای این نقش 8۰ نفر 
را دیده بودیم و حبیب رضایی برای 
اولین بار انتخاب بازیگری را انجام 
می داد و برای انتخاب این نقش به 
مدارس زیادی رفته بود. ترانه جنس 
اما نمی توانست  صدایش خوب بود 
هر  ما  البته  کند.  مدیریت  را  آن 
بازیگری را می گذاشتیم باید ۲ ماه 
بر روی صدایش کار می کردیم زیرا 
شخصیت قصه ۳ لحن داشت، لحن 

بارداری  دوران  لحن  دانش آموزی، 
و یک لحن دوران مادری که اینها 
لحن صداهایشان فرق می کند. ۳ ماه 
طول کشید تا ما بر روی صدای او 
کار کردیم و من در طول این مدت 
هیچ وقت به او نگفتم که برای نقش 
ترانه حضورش قطعی است و دقیقا 
۴8 ساعت قبل از فیلمبرداری به او 
شده  قطعی  نقش  برای  که  گفتم 
در  تولید  لوکیشنی که  اولین  است. 
رجایی  زندان  داد،  قرار  من  اختیار 
وسط،  شروع،  زندان  در  بود.  شهر 
فیلم  پایان  و  مادرشدن  بارداری، 
را داشتیم و برای اینکار تنها 8 روز 

فرصت داشتم.
پایان  در  صدرعاملی  رسول 
آن  در  داشت:  بیان  صحبت هایش 
به  می ساختیم  فیلم  وقتی  سال ها 
نمی فروشد،  یا  می فروشد  ینکه  ا
اینکه جشنواره می رود یا نمی رود به 
هیچ وجه فکر نمی کردیم و در زمان 
با  فیلمبرداری  و  فیلمنامه  نگارش 
همه وجود فکر می کردیم کاری که 
درست است را انجام بدهیم و واقعا 
همین باعث می شد تا روحی در آثار 
دمیده شود. مانند فیلم های سناتور، 
آفتاب نشین ها و... اینها با جان و دل 
کار می شد و حتی در فیلم قرمز که 
شما ساختید )فریدون جیرانی( برای 
نمی ساختید.  مخاطب  آمدن  خوش 
حرفی  و  بودیم  سینما  در  غرق  ما 
که همه ما همیشه می زدیم این بود 
که چگونه می توانیم تماشاگرمان را 
شگفت زده کنیم و مخاطبان را وادار 
کنیم که در سکوت مطلق، تصویر 
موفق  وقت ها  خیلی  و  ببینید  را 

می شدیم.
رسول  که  است  ذکر  به  الزم 
ن  چو یی  فیلم ها ملي  عا ر صد
پاییزان،  داودی،  گل های  رهایی، 
با  تهران، دختری  قربانی، سمفونی 
کفش های کتانی، من ترانه ۱۵ سال 
دارم، دیشب باباتو دیدم آیدا، هرشب 
چشمان  با  زندگی  شب،  تنهایی، 
دوم  سال  معجزه،  انتظار  در  بسته، 
دانشکده من و... را در کارنامه هنری 
بلورین  خود دارد. همچنین سیمرغ 
بیستمین  ز  ا نی  کارگردا بهترین 
فجر،  فیلم  لمللی  بین ا ره  جشنوا
جشنواره  داوران  هیات  ویژه  جایزه 
فدراسیون  جایزه  لوکارنو،  فیلم 
در  سینمایی  مطبوعات  بین المللِی 
جایزه  تسالونیکی،  فیلم  جشنواره 
بین المللی  جشنواره  فیلم  بهترین 
من  فیلم  برای  استرالیا  بریسبان 
فیل  جایزه  دارم،  سال   ۱۵ ترانه 
کارگردانی  بهترین  برای  نقره ای 
لوح  هند،  طالیی  فیل  جشنواره  از 
انجمن  افتخاری  عضویت  و  تقدیر 
فیلم  کودکان،  حقوق  از  حمایت 
شانزدهمین  داوران  هیات  منتخب 
و  کودک  بین المللِی  جشنواره  دوره 
نوجوان اصفهان برای فیلم دختری 
با کفش های کتانی ازجمله جوایز و 
سینماگر  این  بین المللی  افتخارات 
یز  جوا ز  ا بخشی  است.  بقه  باسا
صدرعاملی  رسول  که  بین المللی 
کسب کرده زمانی به دست آمد که 
سینمای ایران در ابتدای راه معرفی 
به سینماگران و عالقمندان خود در 
آن  از  سال   ۲۰ امروز  و  بود  جهان 

زمان گذشته است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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